
2020. gada 15. mai-
jā Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas ārlietu ministri 
Rīgā parakstīja sapra-
šanās memorandu, kurā 
Baltijas valstis vienojas 

savstarpēji atcelt ieceļošanas ierobe-
žojumus un nodrošināt Baltijas val-
stu iedzīvotāju brīvu pārvietošanos ar 
sauszemes, jūras vai aviotransportu. 

Ceļotājiem būs jāievēro valstu noteiktie 
iekšējie noteikumi, tādēļ Ārlietu minis-
trija informē par ceļošanas un pulcēša-
nās noteikumiem Igaunijā un Lietuvā.

Sākot ar 15. maiju, Baltijas valstu valst-
spiederīgie un personas, kurām ir tiesības 
uzturēties šajās valstīs, var ceļot Igaunijā, 
Latvijā un Lietuvā bez ierobežojumiem, ja:
• persona pēdējo 14 dienu laikā nav 

bijusi ārpus Baltijas valstīm;

• personai nav noteikta pašizolēšanās 
saistībā ar inficēšanos ar Covid-19 vai 
Covid-19 kontaktpersonas statusa dēļ;

• ja personai nav elpošanas ceļu sa-
slimšanas pazīmju.

Iepriekšminētās personas drīkst 
šķērsot Igaunijas–Latvijas un Latvijas–
Lietuvas robežu, tai skaitā izmantojot 
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Iespēju laiks tuvojas
Anna Žīgure par nākotni

Nupat aizvadījām 
Latvijas neatkarības at-
jaunošanas 30. gadadie-
nu. Tas notika mierīgāk, 
nekā bija plānots, bet tā-
pēc tā nepalika bez ievē-
rības. Turklāt atlika laiks 

atcerēties vēsturi un padomāt arī par to, 
ka šī nav vienīgā reize, kad latvieši cēlu-
šies cīņā pret ievērojami lielāku pretinie-
ku. Tāds bija arī strēlnieku varoņdarbs 
I Pasaules karā un Brīvības cīņās. Gan 
pagājušā gadsimta sākumā, gan beigās 
notika brīnums, kam neticēja neviens – 
atskaitot mūs pašus. Tās nebija nejaušī-
bas, kā dažkārt tiražē mūsu nelabvēļi. 
Nācijas gribu uzklausīja un stiprināja ra-
došās personības un vadīja karavadoņi.

Ja 20. gadsimta sākumā strēlnieki 
un jaunā armija būtu palikuši bez savas 
tautas atbalsta, Latvija nebūtu izcīnījusi 
neatkarību. Ja pagājušā gadsimta beigās 

Tautas frontes vadītāji un Augstākās Pa-
domes deputāti nebūtu jutuši savas tautas 
atbalstu, neatkarība nebūtu atjaunota. 
Pirmajā reizē bija nepieciešami ieroči, 
griba un gara spēks, otrajā reizē vajadzēja 
gribu un varenu gara spēku. Nu pienākusi 
trešā reize, kad tautai iespējams atbalstīt 
tos, kuri nes vissmagāko atbildības slo-
gu – tie ir pašu izvēlētie un ievēlētie poli-
tiķi, speciālisti, ārsti, medicīnas personāls 
un ierēdņi, kuri pēc labākās sirdsapziņas 
cenšas darīt visu, lai mēs pieveiktu arī šo 
ienaidnieku. Tāpat kā iepriekšējās cīņās, 
vislielākā atbildība uzlikta cilvēkiem, 
kuri atrodas frontes pirmajās līnijās.

Tieši tāpēc šajās skaistajās, bet ba-
žpilnajās maija dienās nedrīkst pazau-
dēt apziņu, ka esam vienota, izglītota 
un disciplinēta kultūras nācija, kas ne-
ļaujas noslīdēt līdz sociālos tīklos izšķī-
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Atver savstarpējās robežas
Var brīvi  ceļot Latvijā, Igaunijā un Lietuvā
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Var arī atrakstīt man e-pastu uz 
colvinmacpherson@gmail.com, un es 
saites jums nosūtīšu.

Kolvins Makfersons
(Colvin MacPherson)

Laikrakstam „Latvietis“

Sadraudzība ir viena 
no pamata lietam Kristī-
gā saprašanā, un, ņemot 
vērā stingros noteiku-
mus par pulcēšanos gru-
pās, draudze izmantojusi 
tehnoloģiju, lai uzturētu 
sakarus. Jau tagad divas 

svētdienas no vietas, esam noturējuši 
draudzes kaf ījas galdu, lietojot Zoom 
starpniecību. Laikā, kad parasti svēt-
dienā tiekamies pie kaf ījas pēc diev-
kalpojumā, tiekamies uz tīmekļa.

Svētrunas ir pieējamas uz YouTu-
be, un tad tie, kas vēlās, pievienojās 
kopējās pārunās pie kaf ījas. Vakar-
dien bija Mātes diena, un dalījamies 
ar dzejām un ar atmiņām par mūsu 
mātēm. Kopīgi noskatījamies skaistu 
video ierakstu, kurā Andreas Bocelli 
dzied Ave Maria, kas godina Kristus 
Māti.

Mums bīja ciemiņi gan no Melbur-
nas, Pertas un arī Vollongongas. Kaut 
gan fiziski attālināti, garīgi bijām ļoti 
tuvu.

Esam arī izmantojuši Zoom, lai no-
turētu Bībeles stundas.

Man personīgi arī tagad jau vairā-
kas nedeļas ir radusies iespēja tikties 
ar kristīgiem latviešiem Īrijā un Latvi-
jā, kopējā kaf ījas pauzē trešdienās. Šī 
ir tikai viena maza svētība, kas nākusi 
no ieslēguma.

Blakus tam, es katru rītu ieska-

ņoju īsu rīta lūgšanu gan latviski, gan 
angliski, kas tagad aizsniedz cilvekus 
visā pasaulē caur YouTube un Face-
book. Tas nozīmē, ka lai gan cilvēki 
patreiz nevar nākt uz baznīcu, baznī-
ca izgājusi pie viņiem un vēl plašākā 
veidā.

Saites video ierakstiem, kā arī uz 
Bībeles stundu un uz mūsu kaf ījas gal-
du ir pieejamas draudzes mājas lapā: 
www.sydneylatvianchurch.org.au.
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Radio 3ZZZ Melburnā
Paziņojums

Melburnas Latviešu radio prog-
ramma ir atsākusi darbību. Pirms va-
rēsim atkal tikt studijā un raidīt tiešā 
ēterā, raidījums tiek gatavots mājas 
studijā, nodots tālāk studijai, no kurie-
nes tiek atskaņota mūsu programma. 
Tāpat kā agrāk, mūsu programmu var 
klausīties katru ceturtdienu no plkst. 9 
līdz plkst. 10 no rīta uz 92,3 FM, kā arī 
to var klausīties internetā Latvian 3zzz.
com.au.: https://www.3zzz.com.au/
program-guide/show/latvian.html  ■

Abonējiet laikraksta „Latvietis“
drukāto izdevumu krāsās!

Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem
ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

E-pasts: redakcija@laikraksts.com
Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau divpadsmito gadu
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Īsi pirms 4. maija – 
Latvijas Republikas Ne-
atkarības atjaunošanas 
dienas – ir izdota grā-
mata Latvijas diplomā-
tijas gadsimts: Latvijas 

diplomātijas un ārlietu dienesta pir-
mais gadsimts (1919-2019) diplomātu 
esejās. Šis eseju krājums tapis, godi-
not Latvijas ārlietu dienesta simtgadi 
un diplomātiskā un konsulārā dienesta 
darbinieku ieguldījumu Latvijas valsts 
izveidē un darbībā, kā arī gatavojoties 
Latvijas Republikas starptautiskās at-
zīšanas de iure 100. gadadienai.

Grāmatā pirmo reizi ir apkopotas 
esošo un bijušo Latvijas ārlietu die-
nesta diplomātu un darbinieku esejas, 
kas aptver Latvijas diplomātijas nori-
ses simts gadu garumā, kā arī dažā-
dus Latvijas Republikas ārpolitikas 
darbības virzienus un starptautisko 
attiecību aspektus. Izdevumā iekļauti 
gan vēsturiski fakti un vērtējumi, gan 
autoru profesionālā un personīgā pie-
redze Latvijas valsts neatkarības no-
drošināšanā, tās interešu aizstāvībā 
un pārstāvībā, strādājot gan Rīgā, gan 
ārvalstīs.

Izdevuma Latvijas diplomātijas 
gadsimts idejas autors un sastādītājs 
Mārtiņš Drēģeris grāmatas priekš-
vārdā norāda: „Šķita būtiski no ilgga-
dējiem diplomātiem, kuri lielākoties ir 
šīs grāmatas līdzautori, fiksēt nepa-
starpināti viedokli par viņu līdzdalību 
un veikumu starptautiskajās attiecī-
bās. Grāmatas autoru galvenais vad-
motīvs ir sniegt tiešu un personisku 

redzējumu, vērtējumu un viedokli par 
uzticēto jautājumu vai laikmeta ainu. 
Uzdrošinos apgalvot, ka grāmata ir 
vērtīgs Latvijas diplomātijas un ār-
lietu dienesta pirmavots, jo visi autori 
īsāku vai garāku laikposmu profesio-
nālo karjeru ir saistījuši ar Latvijas 
ārlietu dienestu.“

Autori sniedz savu vērtējumu un 
analīzi par Latvijas diplomātijas simts 
gadiem, diplomātu galvenajiem uz-
devumiem uz izaicinājumiem īsi pēc 
valsts izveidošanas, Latvijas Republi-
kas neatkarības atjaunošanas gaitā un 
starptautiskajā atzīšanā de iure, kā arī 
Latvijas diplomātu un trimdas organi-
zāciju lomu starpkaru periodā, Latvi-
jas diplomātiskā un konsulārā dienesta 
darbu, sadarbību ar diasporu un ten-
dencēm 21. gs. diplomātijā. Grāmatā 
arī iekļauti raksti par Latvijas divpu-
sējām un daudzpusējām attiecībām, 
Eiropas integrāciju, drošības un aiz-
sardzības politiku, ārējām ekonomis-
kām attiecībām, ārpolitikas juridisko 
ietvaru, kā arī publiskās diplomātijas 
un komunikācijas nozīmi un Latvijas 
ārlietu dienesta personībām.

Eseju autori ir Edgars Rinkēvičs, 
Gints Apals, Argita Daudze, Sandra 
Kalniete, Mārtiņš Virsis, Alberts Sar-
kanis, Gints Jegermanis, Eduards Stip-
rais, Sanita Pavļuta-Deslandes, Māris 
Riekstiņš, Ilgvars Kļava, Jānis Ma-
žeiks, Gunda Reire, Ingrīda Levrence, 
Normans Penke, Iveta Šulca, Edgars 
Poļanskis, Zanda Kalniņa-Lukaševi-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ierobežojumi mīk-

stināti, dažas robežas at-
vērtas. Vai „dižsērga“ ir 
pārgājusi? Ja, piemēram, 
ASV vēl arvien katru die-
nu dēļ Covid-19 mirst pāri 

par 1000 cilvēku, tad laikam gan ne.
Toties covidioti turpina darboties, 

dažreiz vienkārši melojot, dažreiz 
maldinot. Un mūsu tautieši turpina 
viltus ziņas izplatīt, daloties ar tām so-
ciālos medijos.

Minēšu vienu jaunāko gadījumu. 
Neminēšu slaveno stundu garo intervi-
ju ar diviem ārstiem Kalifornijā, kuri 
neatklāja savu finansiālo ieinteresētību 
ierobežojumu atcelšanā, un kuru teik-
to kā nepatiesu nosodīja viņu profesio-
nālās organizācijas (American College 
of Emergency Physicians un American 
Academy of Emergency Medicine).

Biostatistiķim Knutam Vitkovskim 
(Knut Wittkowski), kurš tiek sludināts 
kā „epidemiologs“, 15. maija rakstā* 
spiked-online.com prasa, vai Covid-19 
ir bīstams. Viņa atbilde: „Nē, izņemot, 
ja Jums ir reizē ar vecumu saistīta 
saslimstība.“ Tālāk viņš apgalvo, ka 
slimnīcās tiek ievietoti „tikai tie, kuri 
ir reizē veci un ar citām saslimstība.“

Mani šokē, ka intervija pēc šādām 
muļķībām nav uzreiz pārtraukta un 
netiktu publicēta. Protams, ka veciem 
un slimiem cilvēkiem jebkāda papil-
dus problēma varētu būt bīstama, bet 
kā Vitkovskis nevarēja zināt par dau-
dzu jaunāku un it kā pilnīgi veselu cil-
vēku hospitalizāciju un miršanu. Vai 
55 gadus vecais britu ministru prezi-
dents, kurš pats ar Covid-19 slimnīcā 
cīnījās par dzīvību, jau pieskaitāms pie 
„slimiem, aprūpes nama vecīšiem“?

Vitkovskis apgalvo, ka ierobežoju-
mi nebija vajadzīgi, jo, lūk, slimnīcas 
netika pārpildītas. Tas, ka slimnīcu 
nepārpildīšana ir ierobežojumu sekas, 
viņam (un daudziem citiem) ir aizgājis 
garām. Līdzīgs arguments būtu tāds, 
ka mums nav vajadzīgas nekādas būv-
normas, jo ēkas nesabrūk. Un Maxima 
gadījums pierāda, ka būvnormas tik 
vai tā nepalīdz.

Populārs stāsts ir par „pūļa imuni-
tāti“ („herd immunity“). Ja lielākā daļa 
no cilvēkiem ir imūni, tad vīruss vairs 
nevar izplatīties. Tieši šādas situācijas 
sasniegšana ir vakcinēšanas program-
mas mērķis. Vitkovska un dažu citu 
stāja ir tāda, ka visiem (kuri nav veci 
un aprūpes namos) vajadzētu inficēties 
ar šo vīrusu un iegūt imunitāti. (Tas, 
ka tūkstošiem nevajadzīgi mirtu, nav 
viņiem ierēķināts.)

Vitkovskis paziņo: „Visi izdarītie 
pētījumi liecina, ka jau vismaz 25% ie-
dzīvotāju ir imūni“. Nav tālu jāmeklē, lai 
noskaidrotu, ka šis apgalvojums, laipni 
izsakoties, nekādi neatbilst patiesībai. 
Līdz šim nav nekādu ziņu, ka kaut vai 

„Latvijas diplomātijas gadsimts“
Izdots eseju krājums

Grāmatas „Latvijas diplomātijas gadsimts“.
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viens cilvēks ir imūns. Tieši te ir lielā 
jautājumu zīme. Izslimošana atstāj ķer-
menī antivielas, bet neviens vēl nezin, 
vai tās pilnīgi pasargā no otrreizējās sa-
slimšanas un, ja tā, tad uz cik ilgu laiku.

Es netaisos apgalvot, ka visi valsts 
noteiktie ierobežojumi ir perfekti sas-
kaņoti ar zinātni. Ir vēl tik daudz nezi-

nāmo, ka katra valsts (un Austrālijā pat 
katra pavalsts) dara, kā vislabāk saprot.

Bet viens ir skaidrs – anarhisti ne-
palīdzēs mums atveseļoties.

GN

* „We could open up again and forget 
the whole thing“
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Kad Latvijas valdība sakarā ar 
Covid-19 pandēmiju 12. martā izslu-
dināja ārkārtējo situāciju valstī un pa-
ziņoja, ka skolas tiks slēgtas līdz 14. 
aprīlim vai nepieciešamības gadījumā 
pat ilgāk, Izglītības un zinātnes minis-
trija nekavējoties sāka meklēt risināju-
mus, kā nodrošināt attālinātās mācības 
Latvijas skolās.

Pavasara brīvdienu nedēļas laikā 
ministrijā tika izstrādātas vadlīnijas, 
lai palīdzētu skolām kvalitatīvu attāli-
nāto mācību ieviešanā. Skolotājiem bija 
ātri jāpārkārto ierastais darba ritms un 
jāapgūst, kā mācību saturu nodrošināt, 
lietojot dažādus tiešsaistes rīkus, mā-
cību platformas un elektroniski pieeja-
mus mācību materiālus. Vadlīnijās bija 
iekļautas norādes, kā jaunajos apstākļos 
plānot mācību stundas un novērtēt sko-
lēnu zināšanas. Skolotāji tika aicināti 
sadarboties, lai mācību vielas plānoju-
mā ievērotu starppriekšmetu saikni.

Tīklošanās programmas #Mācies-
Mājās ietvaros katra skola izvēlējās 
vienu mācību platformu, lai neradītu 
apjukumu skolotāju un vecāku vidū. 
Sadarbojoties un cits citam palīdzot, 
skolotāji mēģināja tikt galā ar jauna-
jiem izaicinājumiem.

Aptaujājot skolu direktorus, izrādī-
jās, ka skolēniem samērā ātri izdodas 
pielāgoties mācībām mājās, viņi pat 
saskata zināmas priekšrocības, māco-
ties attālināti. Atklājās arī tas, ka liela 
daļa ģimeņu, kurās ir bērni, nevar no-
drošināt visiem skolas vecuma bērniem 
klēpjdatorus, viedtālruņus vai kādas ci-
tas ierīces ar interneta pieslēgumu sko-
las uzdevumu pildīšanai. Ministrijas 
veiktā aptauja parādīja, ka 3% Latvijas 
skolēnu mājās nav viedierīču ar inter-
neta pieslēgumu. Samērā īsā laikā tika 
uzsākti divi projekti. Pirmais – skolēnu 
nodrošinājums ar viedierīcēm un in-
terneta pieslēgumu. Otrais – projekts 
Tava klase jeb mācību stundu pārraides 
divos Latvijas televīzijas kanālos.
5000 viedierīces ar interneta 
pieslēgumu

Izglītības un zinātnes ministrijas 
aicinājumam atsaucās divi lielākie mo-
bilo sakaru tīklu operatori Latvijā. Bite 
Latvija un Latvijas Mobilais Telefons 
bija gatavi gan ziedot, gan par vai-
rumtirdzniecības cenām pārdot 5200 
viedtālruņu un planšetdatoru. Šie divi 
mobilo sakaru tīklu operatori nodroši-

na arī interneta pie-
slēgumu ierīcēm trīs 
mēnešus par brīvu. 
Ministrija viedie-
rīces ļoti īsā laikā 
nogādāja skolās, 
bet skolu direktori 
parūpējās, lai tās 
sasniegtu katru sko-
lēnu, kuram ierīce 
nepieciešama. Turp-
māk šīs viedierīces 
būs tās pašvaldības 
īpašums, kurā skola 
atrodas.
Divi televīzijas 
kanāli 3 nedēļās

Attālinātās mā-
cības ir samērā liels izaicinājums sko-
lotājiem, kam darba apjoms krietni 
pieaudzis. Lielākā daļa skolotāju tiek 
galā labi, tomēr ir svarīgi, lai ikkatrs 
Latvijas skolēns saņemtu kvalitatīvu 
attālināto mācību saturu un skolotājs 
neizdegtu.

Lai atvieglotu skolotāju darbu, kā 
arī rūpētos par vienlīdzīgu izglītības 
kvalitāti katram skolēnam Latvijā, Iz-
glītības un zinātnes ministrija uzsāka 
darbu pie projekta Tava Klase. Ļoti īsā 
laikā – trīs nedēļās – tika izveidota TV 
filmēšanas grupa, apzināti skolotāji, 
kas gatavo TV stundas un filmējas. No 
6. aprīļa divos Latvijas TV kanālos tiek 
pārraidītas vairāku mācību priekšmetu 
stundas. 1. – 4. klases skolēni var vērot 
stundas matemātikā, latviešu valodā, 
angļu valodā un citos priekšmetos no 
plkst. 9.00 – 13.40. Otrs TV kanāls no-
drošina mācību stundas 5. un 6. klasei. 
Abi kanāli ir pieejami bez maksas 97% 
Latvijas teritorijas. Pēc Lieldienām 
stundu satura plāns kļuva pieejams 
nedēļu iepriekš, lai dotu skolotājiem 
iespēju jau laikus savas nodarbības pie-
lāgot TV stundām. Mācību stundas tiek 
veidotas arī vecākām klasēm.

Skolēniem mācību satura apguvi 
plānot palīdz iespēja stundas straumēt: 
https://www.tavaklase.lv/ un ierakstus 
noskatīties jebkurā sev izdevīgā laikā.

Tava klase mācību stunda ilgst 20 
minūtes. Stundas veidotas pēc jauna-
jām mācību satura programmām Sko-
la 2030, ievērojot mācību mērķus un 
sasniedzamos rezultātus. Plānošanā 
ņemta vērā starppriekšmetu saikne, to 
visu pielāgojot TV formātam. Skolotāji, 

metodiķi un citi profesionāļi, kas iesais-
tīti projektā, dāsni dalās savā pieredzē 
un filmējas. Matemātika, dabaszinības, 
latviešu valoda, angļu valoda, roboti-
ka – tie ir tikai daži no mācību priekš-
metiem, ko iespējams skatīties Tavā 
klasē. Sports un kopdziedāšana pare-
dzēta visiem 1. – 6. klašu skolēniem.

Televīzijas projekta Tava klase tap-
šanā iesaistīta Izglītības un zinātnes 
ministrija sadarbībā ar skolēnu vecāku 
iniciatīvas grupu Vecāki par labāku iz-
glītību. Katru dienu, ieskaitot sestdie-
nas un svētdienas, filmēšanas grupas 
vairāku cilvēku sastāvā filmē mācību 
stundu materiālu, kas jau nākamajā ne-
dēļā tiek pārraidīts divos TV kanālos. 
Skolotāji uz filmēšanu brauc no Baus-
kas, Cēsīm un citām Latvijas pilsētām. 
Ministrijas darbinieki koordinē stundu 
sarakstu, informē skolas, vecākus un 
sabiedrību, piesaista pazīstamus mūzi-
ķus, kas no ekrāna uzrunā skolēnus un 
ar savu personīgo stāstu motivē mācī-
ties. Šis projekts ir unikāls visā Baltijas 
un Ziemeļvalstu reģionā.

Esmu pārliecināts, ka gan 5000 vie-
dierīču un interneta pieslēguma nodro-
šinājums skolēniem, gan arī TV pro-
jekts Tava klase būs veiksmes stāsts, 
kas pierādīs Latvijas izglītības sistēmas 
spēju pielāgoties Covid-19 izraisītajai 
ārkārtējai situācijai un īsā laikā nodro-
šinot kvalitatīva mācību satura pieeja-
mību attālināti ikvienam skolēnam.

Reinis Znotiņš, 
Saeimas deputāts,

Izglītības un zinātnes ministrijas 
parlamentārais sekretārs

2020. gada 4. aprīlī

Attālināto mācību veiksmes stāsts
Latvijā COVID-19 pandēmijas laikā

Reinis Znotiņš kopā ar angļu valodas skolotājām TV pro-
jekta „Tava klase“ filmēšanas laikā.
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ca, Vija Buša, Guna Japiņa, Kristīne 
Līce, Raimonds Jansons, Artis Bēr-
tulis, Baiba Braže, Mārtiņš Drēģeris, 
Silvija Križevica, Iveta Šķiņķe un Val-
dis Rūsiņš.

Eseju krājums Latvijas diplomā-
tijas gadsimts ikvienam, bet jo īpaši 
starptautisko attiecību, politoloģijas, 
vēstures un tiesību zinātnes intere-
sentam, atvērs līdz šim nezināmus un 
interesējošus notikumus un faktus no 
diplomātu ikdienas un novērotā starp-
tautiskajās attiecībās.

Grāmata Latvijas diplomātijas 
gadsimts izdota apgādā Zvaigzne ABC 
un ir daļa no Latvijas ārlietu dienesta 
simtgades svētku programmas. Izde-
vums ir pieejams grāmatnīcās, kā arī 
elektroniskā formātā e-grāmatas vei-
dolā.

LR Ārlietu ministrija

„Latvijas diplomātijas gadsimts“
Turpinājums no 3. lpp.
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Lai man atļauts iz-
teikt citu viedokli nekā 
rakstā Valoda, valodi-
na... (5.maija LL Nr. 
595.), kur ieteikts lietot 
„cienītā/godātais“ nevis 

„cienījamā/godājamais.“
Man liekas, ka cienīta/godātā per-

sona ne vienmēr ir tāda, ko vajadzētu 
cienīt/godāt, resp. kas būtu cienījama/
godājama. To, manuprāt, varētu teikt 
par Donaldu Trampu.

Tāpēc, uzrunājot latviešu sabied-
riskos darbiniekus Austrālijā, es teiktu 
cienījamā/godājamais, t.i., cieņas un 
goda vērti.

Kārlis Brēmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Dārgie, ALA (Ame-
rikas Latviešu apvie-
nības) biedri, draugi, 
sadarbības partneri, 
Amerikas latvieši!

Ceram, ka esat vese-
li un nezaudējat dzīve-
sprieku! Tuvojas pava-

saris, kas, cerams, atnesīs arī gaišāku 
skatu nākotnē. Mēs jūtām līdzi tiem, 
kas cietuši pandēmijas dēļ – tiem, kas 
saslimuši, tiem, kas ir zaudējuši darbu 
vai piedzīvojuši samazinātus ienāku-
mus šajos ekonomiskās krīzes aps-
tākļos. Ir žēl, ka šajā laikā nācies at-
celt tik daudz pasākumu, ka vairākus 
mēnešus neesam varējuši satikties un 
sadarboties klātienē.

Tomēr ir labi redzēt, kā latviešu 
sabiedrība ASV spēj tik veiksmīgi 
strādāt attālināti. Īpaši priecājamies 
par latviešu skolām un draudzēm šeit 
ASV, kas regulāri rīko virtuālus pa-
sākumus un nodarbības, kas turpina 
uzturēt piederības sajūtu latviešu kul-
tūrai un Latvijai.

Mēs, Amerikas Latviešu apvienī-
bas valde un darbinieki, regulāri notu-
ram īsas ALA sēdes attālināti un esam 
uzsākuši jaunus projektus, lai turpinā-
tu svarīgu darbu šajā krīzes situācijā. 
Turklāt, ALA, kā vislielākā latviešu 
sabiedrības jumta organizācija ASV, 
vēlas sniegt pabalstus tiem, kam krīzes 
laikā nepieciešama īpaša palīdzība.

Reaģējot uz Covid-19 vīrusa izrai-
sītiem izaicinājumiem, ALA vadība ir 
pieņēmusi vairākus lēmumus un plāno 
sekojošus jaunus projektus vairāku 
ALA nozaru ietvaros.
• Labdarība. Lai bērniem Latvijā ār-

kārtas situācijas laikā nodrošinātu 
pilnvērtīgas iespējas piedalīties attā-
linātajā mācību procesā, ALA orga-
nizējusi ziedojumu vākšanas akci-
ju, kuras rezultātā ģimenes Latvijā 
saņems portatīvos datorus $51 165 
vērtībā. Sadarbībā ar Latvijas Bērnu 
fondu, Biedrību Eņģeļa sirds un Iz-
glītības un Zinātnes ministriju dato-
ri nogādāti trūcīgām ģimenēm, kam 
ir materiālas problēmas.

• Iespēja baudīt kultūras pasāku-
mus attālināti. ALA, sadarbojoties 
ar Amerikas Latviešu jaunatnes ap-
vienību (ALJA), ir noorganizējusi 
virtuālu tikšanās iespēju katru sest-

dienu šopavasar, izmantojot Zoom, 
Facebook Live un YouTube tehno-
loģijas. Līdz šim ALA Sestdienas 
vakaru pasākumos ir uzstājušies 
folkmūzikas grupa ImantaDimanta, 
DJ Ai-Va, dzejnieks Kārlis Vērdiņs, 
uz džeza dziedātāja Arta Jēkabsone. 
Pasākumi turpināsies līdz pat jūnija 
sākumam un sekos vēl vairākas aiz-
raujošas tikšanās.

• Koordinēšana ar latviešu skolām. 
ASV ir 21 latviešu skola, vairāk 
nekā puse savu darbību turpināju-
si attālināti. ALA Izglītības noza-
re regulāri organizē skolu pārziņu 
virtuālās sapulces, kurās pārrunā 
jaunas idejas, apmainās ar pieredzi 
un mācību materiāliem. ALA arī fi-
nansiāli atbalsta Bostonas latviešu 
skolas mācību programmas vadītā-
jas iniciatīvu ASV skolēnu virtuālais 
kopkoris.

• Atbalsts vasaras programmu da-
lībniekiem. Saprotam, ka vasaras 
izglītojošām programmām šajā va-
sarā darbība būs ierobežota. Ir at-
celti ALA izglītojošie ceļojumi uz 
Latviju, sekojam līdzi ASV latvie-
šu vasaras nometņu un vidusskolu 
lēmumiem, un esam gatavi sniegt 
finansiālu atbalstu ģimenēm, kam 
pašreizējās krīzes dēļ kļuvis grūtāk 
segt programmu izmaksas.

• Koordinēšana ar Latvijas izglītī-
bas iestādēm. Atsaucoties uz ALA 
lūgumu, Latvijas Valsts izglītības 
satura centrs (VISC) ir sagādājis 
jaunus mācību materiālus, ko var 
viegli izplatīt ar epastu. Latviešu 
valodas aģentūra (LVA) piedāvā 
apmācības Classflow vidē, ko iz-
manto tālmācībai. Sekojam līdzi un 
izplatām informāciju par Latvijas 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
programmām, to starpā izglītojošā 
kanāla Tava klase raidījumus, kas 
izmantojamas arī mūsu skolās.

• Kultūrvēsturiskais mantojums. 
ALA Kultūras nozare nesen atjau-
nojusi informāciju par arhīvu sagla-
bāšanu ALA mājaslapā. Aicinām 
mājās pavadāmo laiku izmantot arī, 
lai iedziļinātos Jūsu ģimenes, latvie-
šu organizācijas arhīvos un sakārtot 
Jūsu vēsturisko liecību krājumus. 

• Turpinās ALA politiskās aktivitā-
tes. Neskatoties uz ierobežojumiem 

paspiest rokas politiķiem, ALA tur-
pina sekot politiskai situācijai pa-
saulē un izplatīt informāciju par to. 
Maijā notika īpašas akcijas, sakarā 
ar 2. Pasaules kara beigu piemi-
ņas pasākumiem, kur atgādinājām 
pasaulei, ka Baltijas valstis vēl 50 
gadus pēc kara beigām cieta no ko-
munisma. ALA arī sveic Sen. Jean-
ne Shaheen (NH) un Rep. Tom Cole 
(OK-04), kuri pievienojušies Balti-
jas atbalsta grupai ASV Kongresā – 
Baltic Caucus.

• Atbalsts mazajai presei. Atsauco-
ties Latvijas Valsts prezidenta Egila 
Levita aicinājumam pievērst uzma-
nību preses grūtībām pandēmijas 
laikā un sekojot PBLA iniciatīvai, 
ALA piedāvā vienreizēju finansiālu 
atbalstu vietējiem ASV latviešu ko-
pienu informatīvajiem izdevumiem.

• Atbalsts ALA biedru organizāci-
jām. Saprotam, ka vairākas ALA 
biedru organizācijas patlaban pie-
dzīvo finansiālas problēmas, atcel-
tu pasākumu un programmu dēļ. 
Ārkārtas gadījumos ALA piedāvā 
iespēju piešķirt aizdevumus, kas 
segtu organizāciju neatliekamos iz-
devumus, sakarā ar ienākumu plūs-
mas samazināšanos.

Mūsu galvenais notikums – ALA 
69. kongress St. Paulā, Minesotā, ir 
pārcelts uz 2020. gada 30. oktobri, 
ar cerību, ka šajā laikā varēsim droši 
un veseli sanākt kopā! Sekosim līdzi 
valdības lēmumiem, kā arī veselības 
ekspertu vērtējumiem, lai saprastu, 
vai apstākļi būs tādi, ka varam droši 
plānot pasākuma norisi, vai meklēsim 
virtuālu risinājumu. Ja tiksimies klā-
tienē oktobrī, plānojam atvieglot notei-
kumus biedru organizāciju dalībai ar 
samazinātu kongresa dalības maksu.

Sīkāku informāciju par šiem un 
citiem ALA projektiem varat atrast 
ALA mājaslapā www.alausa.org. Ce-
ram, ka tuvākajā laikā varēsim atsākt 
mūsu galveno programmu darbību ar 
krīzes laikā attīstītu jaunu izpratni par 
mūsu biedru prioritātēm un inovatī-
vām metodēm. Turieties veseli! Mēs 
ticam, ka grūtības, ar ko sastopamies 
šobrīd, tikai stiprinās mūsu kopības un 
piederības sajūtu Latvijai!

Pēteris Blumbergs,
ALA priekšsēdis

Amerikas Latviešu apvienība
Pandēmijas apstākļos turpina darbu

Lasītāja vēstule
Par valodu
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Ārkārtas situācijas pirmajās dienās 
Katrīna Neiburga no Rīgas pārcēlās uz 
dzīvi Miķeļtornī un šobrīd atzīstas, ka 
ir nedaudz kauns un neērti, jo vienkārši 
šķiet, ka tas ir pārāk labi pavadīts laiks 
un ka pār mani nāks kaut kāds sods, jo es 
par to skaļi runāju. Viņas pirms pāris ga-
diem tapušais video darbs Mazsālīti garie 
gurķi un kopā ar Andri Eglīti veidotā in-
stalācija Ligzda pandēmijas kontekstā ie-
guvuši papildus dimensiju un aktualitāti.

Daiga Rudzāte: Kad pirms kāda 
laika sazvanījāmies, atzinies, ka pir-
majās ārkārtas stāvokļa dienās Tevi 
pārņēmusi panika, un Tu esot pārvā-
kusies uz lauku mājām Miķeļtornī. Kā 
Tu jūties šobrīd un ko dari?

Katrīna Neiburga: Interesanti, jo, 
godīgi sakot, es pat neatceros, ka būtu kaut 
ko stāstījusi par panikas lēkmi. Mani šis 
vīrusa laiks ir savā ziņā izārstējis no stre-
sa un ikdienas panikas lēkmēm, kas mani 
pēdējos gados piemeklēja arvien biežāk. 
Mēs ar Eglīti (Andris Eglītis, mākslinieks – 
red.) smējāmies, ka varbūt es esmu ārkār-
tas stāvokļa cilvēks, kas tieši šādos brīžos 
spēj saorganizēties, kaut kā nomierināties 
un rīkoties. Jau otrajā dienā pēc ārkārtas 
stāvokļa izsludināšanas, tas bija 14. marts, 
visa ģimene sakrāmējām mantas un devā-
mies uz laukiem. Kopš tā brīža es vienu 
reizi esmu bijusi Rīgā. Pavisam nesen.

Taču pats interesantākais, kas ar mani 
ir noticis, ir tas, ka es redzēju, kā daba 
pamostas no miega. Pavisam nesen ska-
tījos video, kuru biju uzfilmējusi mūsu 
atbraukšanas dienā, kur mēs mīcāmies 
pa sniegu un nesam iekšā mantas. Un 
tagad es sēžu un sauļojos, un ir gandrīz 
vai vasara. Es laikam nekad savā mūžā 
nebiju piedzīvojusi tik spēcīgu dabas pa-
mošanās brīdi, bijusi tam klāt. Tas laikam 
ir lielākais, kas ar mani šobrīd ir noticis.

Daiga Rudzāte: Daba Tev spēja 
nodrošināt mieru un harmoniju.

Katrīna Neiburga: Protams, no-
teikti! Ja es sēdētu mājās, dzīvokļa četrās 
sienās, es ātri vien būtu sajukusi prātā. 
Palikusi dusmīga, neirotiska un vēl nezin 
kāda. Kopš atbraucām, visu radošo dziņu 
un visus nenotikušos darbus pārmetām uz 
šejieni. Un tā rezultātā mums ir tapušas 
ārkārtīgi daudzas lietas. Nesen pirmais 
cilvēks pēc ilga laika, kuru mēs 2 m at-
tālumā satikām mūsu dārzā, bija Antra 
Priede (Latvijas Mākslas akadēmijas ku-
ratoru kursa vadītāja un lektore – red.), 
kas nejauši bija ieradusies Miķeļtornī. Kad 
izrādījām, kas tik mums te viss ir, viņa 
teica: „Nevar būt, ka tas viss tapis šajā 
pusotrā mēnesī!“ Mums katra diena ir nā-
kusi ar jaunām idejām par to, kas jāuzceļ 
un jāuztaisa, kā jāiekopj dārzs. Ja salīdzi-
na, kā te izskatījās pirms tam un tagad... ir 
tapis kaut kāds lībiešu krasta lauku sētas 
contemporary variants. Te ir vistu templis, 
meditāciju kiosks mežā, izkopta bērzu 
birzs, pagalma zālienā nezināmu spēku 
radīta latviešu spēka zīme, pīti žogi, sastā-

dīts augļu dārzs un 
visādas citas crazy 
lietas. Vārdu sakot, 
esam dzīvojuši lielā 
aizņemtībā.

Daiga Rudzā-
te: Var teikt, ka ir 
mainījusies jūsu 
mākslas telpa.

Katrīna Ne-
iburga: Kā mēs 
senāk ar Eglīti smē-
jāmies, reizēs, kad 
abi kopā strādājam, 
vienmēr taisām sava 
veida ideālās mā-
jas – gan darbā Ligz-
da, gan Armpit, gan 
Maldugunis. Visi šie 
darbi bija kā ligzdas, 
kā vieta, kur būt. It kā mēs būtu divi putni, 
kas veido sev ideālo pārošanās vietu. Un 
arī šeit mēs beigu beigās nokļuvām pie tā, 
ka atkal veidojam dīvainas vietas, bet to-
mēr ar praktiskāku piesitienu. Jo, protams, 
ir sajūta, ka tev ir tas milzīgais spēks (Eglī-
tim fiziskais spēks ir neticams), bet, ja tu 
to visu ieliec nepraktiskajā un vienlaikus 
brīnišķīgajā domu pasaulē (kur lietām ne-
vajag būt praktiskām), izšķied sevi, mēne-
si strādā, esi uzbūvējis māju, un pēc tam 
tā māja kaut kur pazūd. Netiek saglabāta, 
tiek izmesta atkritumu kaudzē. Bet šobrīd 
mēs esam uztaisījuši kaut ko, kas paliks 
ilgāku laiku un kas mums reāli, pavisam 
praktiski noder. Es varu jau šodien iziet no 
dārza ar redīsu buntīti un visādiem zaļu-
miem vienā rokā, un otrā man vēl būs olas.

Daiga Rudzāte: No vistu tempļa.
Katrīna Neiburga: Jā! Atliek tikai 

jautājums par skatītāju. Jo mēs, pro-
tams, neprātīgi nopriecājāmies, kad to 
visu varējām izrādīt Antrai. Jautājums 
ir par to, kā mēs par šīm lietām komu-
nicējam tālāk? Vai tās paliek mūsu per-
sonīgai lietošanai vai tas šeit ir vien-
kārši tāpēc, ka ir mums vajadzīgs, vai...

Daiga Rudzāte: Pirms šīs sarunas 
es atcerējos skaisto purvu no tava vi-
deo „Mazsālīti garie gurķi“, atminē-
jos arī „Ligzdu“, kas pirms diviem ga-
diem bija skatāma RIBOCA1 ietvaros. 
Tajā mirklī tās bija abstraktas vīzijas, 
kas šī laika kontekstā piepeši aktuali-
zējušās un kļuvušas ļoti reālistiskas.

Katrīna Neiburga: Jā, kaut kādā ziņā 
video Mazsalīti garie gurķi šobrīd ir kļu-
vis ļoti aktuāls. Tas ir stāsts par izdzīvo-
šanu dabā. Toreiz man šķita, ka jāparāda 
mūsdienu cilvēka klamzīgums, neveiklī-
ba – tas, kā viņš uzvedas dabā, kur tik ļoti 
vēlas būt, un kā daba viņu uzņem – kāda 
ir tā savstarpējā sadzīvošana. Filmēšana 
ilga divas nedēļas, un vissarežģītākais 
bija tieši montāžas process, jo tas (kopā ar 
tehno mūziku) ir izšķiroši pašas idejas ko-
municēšanai. Toreiz, kad strādāju, īsti pat 
nesapratu, ko filmēju. Cilvēks dabā dara 
jocīgas lietas... Stāsts izveidojās tieši mon-

tāžas laikā. Un man šķiet... ka arī šobrīd, 
kad mēs te darbojamies un nedaudz cīnā-
mies ar dabu (viss ir jāuzrok un jāravē un 
jāzāģē), es vēl aizvien esmu tikpat neveik-
la, tieši tāda pati kā Mazsālītajos garajos 
gurķos. Mans ķermenis ir tik trausls un tik 
ārkārtīgi reaģē uz visiem fiziskajiem dar-
biem, un es visu laiku jūtos kā tāda veca 
lauku sieva, kas kunkst un kaut kā nemi-
tīgi sevi traumē, cīnoties ar to visu – ste-
berējot pa vagām un izliekoties par lauku 
cilvēku. Jo tas cilvēks kļūst laimīgs, kad 
nokļūst Rīgā un var ieiet karstā vannā.

Daiga Rudzāte: Tu, manuprāt, 
vienmēr esi bijusi īstens pilsētas cilvēks.

Katrīna Neiburga: Man jāatzīstas, 
ka tagad, kad es aizbraucu uz Rīgu, es 
atcerējos atkal pilsētas sajūtu. Mēs pirms 
kāda pusgada ar Eglīti runājām, ka varbūt 
varētu pārcelties uz laukiem un dzīvot tur 
visu mūžu, ik pa laikam braukājot uz 
Rīgu... Šis mums bija sava veida ekspe-
riments, lai saprastu, ka tomēr... laukos – 
nē. Lai arī te ir viss tik labi, bet visu mūžu 
tomēr nē. Visideālākais variants būtu 
pilsētā un ar dārzu. Nupat, kad viena pati 
aizbraucu uz Rīgu, mani pārņēma pilnī-
ga laimes sajūta, ieraugot ielas un parkus. 
Tas, protams, liecina arī par pieradumu. 
Ir laikam jābūt harmonijā starp to, cik 
daudz laika pavadi Rīgā un cik daudz esi 
laukos. Nedrīkst neko pārspīlēt.

Daiga Rudzāte: Tu vienmēr esi at-
radusies dažādu garīgo prakšu pētnie-
cības un meklēšanas procesā. Vai pie 
kādas no tām esi arī palikusi?

Katrīna Neiburga: Man liekas, kas 
tas ir drīzāk neapstādināms process. Tā 
ir ārkārtīgi liela ziņkārība, interese un, 
protams, tas man kaut ko māca, un es no 
tā kaut ko iegūstu. Taču nekad ne pie vie-
nas no šīm mācībām neesmu īsti palikusi. 
Tas vienkārši ir mans dzīves izzināšanas 
veids. Nevarētu arī teikt, ka kāda no mā-
cībām būtu man kaut ko palīdzējusi vai 
kaut kur vadījusi tālāk. Nezinu, kāpēc tā. 
Varbūt esmu neticīgs cilvēks. Šobrīd atkal 

Visbēdīgāk būtu ieiet atpakaļ tai pašā troksnī
Krīzes laika saruna ar mākslinieci Katrīnu Neiburgu
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esmu iekritusi pilnīgi jaunā interešu lau-
kā. Ziņkārības dzīta, interneta plašumos 
pētu feministiskas neoraganas. Izrādās, 
internets ir pilns ar tādām – viņas pareģo 
nākotni un darbojas ar Taro kārtīm; da-
žas pat ir ļoti inteliģentas un gudras, un 
pie tam vēl feministes. Tas ir mans šī brī-
ža interešu lauks. Tūdaļ būs pilnmēness, 
un mēs ar Ludvigu (Katrīnas jaunākais 
dēls – red.) uzpildīsim ūdeni stikla trau-
kā, noliksim pilnmēness gaismā, lai iegū-
tu pilnmēness uzlādētu buršanās ūdeni.

Daiga Rudzāte: Vai un kā šis 
laiks, Tavuprāt, ietekmēs mākslu?

Katrīna Neiburga: Es īsti neticu tam, 
kas šobrīd ir ļoti populārs trends – vir-
tuālajām izstādēm utt. Manuprāt, māksla 
tomēr ir piedzīvojums, kur ir jābūt klāt. 
Internetā var skatīties videodarbus, ja tiem 
nav nepieciešama speciāla telpa vai noska-
ņa, bet kopumā darbi interneta vidē totāli 
zaudē savu enerģiju. Man šķiet, ka vismaz 
īstermiņā būs vairākas izstādes, kas ļoti in-
tīmi, ļoti emocionāli un ļoti tieši darbosies 
uz klātesamības sajūtu. Tās, iespējams, 
apmeklēs ļoti ierobežots skaits, un būs 
jāiekļaujas kādos laika grafikos, skatītāji 
varēs nākt ik pa 15 minūtēm un lēnām iet 
cauri piedzīvojumam. Man šķiet, cilvēki 
būs izslāpuši pēc klātesamības. Ceru, ka 
internetā pārnestā dzīve drīz atkāpsies. 
Zoom konferences un Zoom ballītes – tās 
absolūti nevar aizstāt cilvēku satikšanos. It 
kā jau, ko gan mēs darām satiekoties? Mēs 
runājamies. Tas pats vien ir, ko darām caur 
Skype vai Zoom, vai citām programmām 
un ierīcēm. Bet izrādās, ka ir vajadzīgs tie-
ši fiziskais tuvums. Un, iespējams, mēs ar 
fizisko tuvumu spējam pateikt daudz vai-
rāk – kā izturamies, kā cits citam pieska-
ramies nejauši vai jauši. Ar draudzenēm 
arī mēģinājām rīkot piektdienu vakarus. 
Vienkārši... nav. Es vai nu uzreiz nokaiti-
nos un kļūstu neiecietīga, vai arī mani tas 
viss sāk vienkārši garlaikot. Jo satiekoties 
galvenais nav tik daudz runāšanās, kā tas, 
ka cilvēku ķermeņi, enerģijas ir kopā vie-
nā telpā. Iespējams, ka mēs patiešām ko-
municējam daudz smalkākos veidos nekā 
varētu domāt, un mums tie ir ļoti vajadzīgi.

Daiga Rudzāte: Kas Tev šķiet 
mākslā vissvarīgākais? Kālab tā cilvē-
kiem varētu būt vajadzīga?

Katrīna Neiburga: Man māksla pa-
līdz uztvert dzīvi daudz neegoistiskāk un 
daudz plašāk, bet vienlaikus arī daudz at-
svešinātāk. Vienmēr labs piemērs ir Herca 
Franka filma Flashback, kur viņš demons-
trēja savu sirds operāciju. Es vienmēr 
esmu domājusi par to, ka ārkārtas mirkļos, 
grūtos brīžos, kuros vari savā ego iegrimt 
pārāk dziļi, pārdzīvot un raudāt, un kliegt 
spilvenā, cik dzīve ir nežēlīga, un jautāt, 
kālab ar tevi kaut kas tāds notiek, ir labi uz 
to visu paraudzīties it kā no ārpuses. Tad 
ir daudz vieglāk par to domāt. Un vieglāk 
ar to tikt galā. Tu skaties uz to kā uz no-
tikumu. Tā ir spēja skatīties uz lietām no 
malas. Un man ārkārtīgi palīdz tas, ka es 
varu noskatīties labu filmu, ka es klausos 
mūziku... tas mani izrauj no tā mazā cil-

vēka, kas ir šeit starp visām problēmām, 
klausās ziņas, uztraucas, dzirdot skaitļus, 
cik saslimuši un cik nomiruši – visas tās 
ikdienišķās lietas. Māksla palīdz no tā 
visa atkāpties. Tādā ziņā es apskaužu Iva-
ru Zviedri, kurš šobrīd uzņem dokumen-
tālo filmu par Covid-19 un speciāli dodas 
uz visām bīstamajām vietām. Viņam ir 
virsuzdevums, kas viņu padara par cilvē-
ku no malas. Tas palīdz izdzīvot. Kultūra 
palīdz redzēt visu plašāk – tev piepeši ir 
tik daudz vietas, kur dzīvoties un būt, ne-
vis tikai šajā mazā cilvēka izmisumā. Tas 
ir cilvēkam absolūti nepieciešams, tikai tā 
viņš vispār var būt cilvēks.

Daiga Rudzāte: Tu piekrīti Boisam, 
ka ikviens cilvēks var būt mākslinieks?

Katrīna Neiburga: Es domāju, ka 
radošs – jā. Tas ir plašs jēdziens – radošs 
esi arī tad, kad stādi dobi, iekārto dārzu 
vai māju. Man šķiet, māksliniekam ir ne-
pieciešama īpaša veida domāšana un uz-
drīkstēšanās. Ļoti daudz specifisku lietu, 
ļoti dažādu un atšķirīgu. Māksliniekam ir 
vēlme pēc skatītāja – ne visiem ir šī nepie-
ciešamība un drosme kaut ko rādīt citiem. 
Man šķiet, ka ir vajadzīga arī izglītība un 
sapratne par mākslas un kultūras vēstu-
ri; ir svarīgi apzināties to lauku, kurā tu 
strādā un to, kas pirms tevis ir noticis un 
bijis, lai no tā smeltos un arī izvairītos no 
pamatīgas atkārtošanās. Protams, var būt 
pilnīgs autodidakts, bet tie ir reti gadījumi.

Īpašības, kas ir vajadzīgas māksli-
niekam, ir ļoti dažādas. Tās var sarakstīt 
stabiņos, un katrai mākslinieku kategorijai 
tās būs citādākas. Kaut vai es un Eglītis. 
Viņš ļoti apzinīgi katru dienu fiziski strā-
dā pie sava ceļa, kamēr mani darbi ir vai-
rāk... tādi sava veida brīnumi, kas notiek 
ar mani. Kaut kas mani ieinteresē un šķiet 
darīšanas vērts. Kad es saprotu, ka šis ir 
tieši tas, par ko man šobrīd ir milzu intere-
se, kas šobrīd man ir ļoti svarīgs, tad godīgi 
varu ar to strādāt – nevis tālab, ka šķiet, šis 
darbs varētu labi aiziet. Bet starpposmos 
es varu arī tikai domāt, uzņemt sevī kaut 
kādas lietas. Skatos filmas, lasu grāmatas, 
staigāju dabā un tā īsti it kā nestrādāju. 
Vienīgais, ko daru – es visu laiku domā-
ju. Un tad notiek tas brīnums vai nejaušais 
atgadījums, vai pārdzīvojums, kad sapro-
ti – jā, šis ir īstais, un sāc rakties dziļāk. 
Tu savu pieredzi uztver nevis kā kaut ko 
priecīgu vai bēdīgu, vai vēl citādāku, bet 
tu to akumulē sevī un spēj to kaut kā pār-
vērst. Kā krāsns, kas dedzina sevī malku, 
lai uzvārītu ēdienu. Tu spēj radīt kaut ko 
no sadegšanas procesa, kas tevī notiek.

Es vienmēr esmu domājusi par to, 
ka ārkārtas mirkļos, grūtos brīžos, ku-
ros vari savā ego iegrimt pārāk dziļi, 
pārdzīvot un raudāt, un kliegt spilvenā, 
cik dzīve ir nežēlīga, un jautāt, kālab 
ar tevi kaut kas tāds notiek, ir labi uz 
to visu paraudzīties it kā no ārpuses.

Daiga Rudzāte: Vai šī laika kon-
tekstā Tevi nav pārņēmušas eksisten-
ciālās pārdomas par to, cik jēgpilna 
vai tieši otrādi ir Tava nodarbošanās?

Katrīna Neiburga: Vienmēr. Esmu 
par to daudz domājusi. Arī bez vīrusa un 
ārkārtas stāvokļa. Vienmēr esmu domāju-
si, ka tad, ja man būtu jādzīvo nākamā dzī-

ve, es gribētu būt ārsts, jo tad es apzinātos 
un zinātu, ko es tieši daru. Man būtu daudz 
vieglāk dzīvot, jo es palīdzētu cilvēkiem. 
Vai es spētu tagad mainīt savu dzīvi un kļūt 
par ārstu? Jā, es varētu, lai pēc kāda laika 
atkal atgrieztos pie mākslas un šo pieredzi 
akumulētu savā darbā. Bet, protams, tādas 
pārdomas ir. Vienlaikus es apzinos, ka bez 
mākslas mēs kļūstam par tādiem maziem 
egoistiem, kas spirinās tikai par savu dzīvī-
bu – nekā cēlāka tad arī vairs nav. Šī, pro-
tams, ir ļoti sarežģīta tēma. Es labi atceros, 
kā ar vecāko dēlu nokļuvu slimnīcā laikā, 
kad man paralēli bija jātaisa darbs Burvju 
lietas. Dēlam bija lielas nepatikšanas, dak-
teri biedēja un man vienlaikus zvanīja He-
lēna Demakova. Un es tajā brīdī domāju: 
„Ak, Dievs, kāda māksla, kāda izstāde...“ 
Pilnīgi nekādas intereses, situācija uz dzī-
vības un nāves robežas... kad kaut kas tāds 
skar tavus bērnus, ir pilnīga bedre, un tu 
nespēj domāt vairs ne par ko citu. Bet... es 
jau minēju Herca Franka piemēru: ir tomēr 
jāspēj paraudzīties uz visu kā uz pieredzi – 
no malas. Tā tad arī ir māksla. Ja mums 
atņemtu visu kultūras vidi, izdzēstu filmas 
un mūziku un iznīcinātu mākslas darbus, 
būtu totāls tukšums. Ārprāts!

Daiga Rudzāte: Britu dizainers, 
mākslinieks un biznesa inovators Alans 
Mūrs šo laiku raksturojis kā kolektī-
vu ieskatīšanos bezdibenī. Kāda, Ta-
vuprāt, būs pēc-pandēmijas pasaule?

Katrīna Neiburga: Manuprāt, šajā 
laikā cilvēku pieredzes ir bijušas ļoti da-
žādas. Es zinu, ir cilvēki, kas jūk no šī visa 
prātā un sēž četrās sienās, kuriem nav kur 
aizbēgt, cilvēki, kas ir noguruši no māj-
mācības, no darba Zoom; ir cilvēki, kurus 
šis vīruss ir skāris pavisam personīgi – vi-
ņiem ir miris kāds tuvinieks vai draugs; 
ir Spānijas un Itālijas pieredze. Latvijā – 
paldies valdības ātrajai reakcijai – esam 
pagaidām izkūlušies daudz maz sveikā. 
Es neesmu nekāda datu analizētāja, kas 
spētu ieskatīties nākotnē un saprast, kā 
viss izmainīsies. Parasti dzīvoju intuitī-
vi – izejot no savām sajūtām. Tāpēc varu 
runāt tikai par sevi – es esmu novērtējusi 
daudz vairāk iespēju tikties un būt kopā 
ar sev svarīgiem cilvēkiem, ļoti ceru, ka 
to neaizmirsīšu. Vēl esmu sajutusi brīvī-
bu nebūt vienmēr sasniedzamai – atceros 
bērnībā, mūs varēja sazvanīt tikai tad, ja 
kāds bija mājās un parasti tas bija vakaros. 
Šobrīd zinu tikai dažus, šķiet, divus cilvē-
kus, kuriem nav mobilā telefona. Es gribē-
tu būt tik stipra un saglabāt šo brīvību arī 
laikā pēc vīrusa. To, ka daudzas lietas var 
izdarīt no mājām. Ka nav sevi jāsarausta 
nevajadzīgos, nesvarīgos notikumos.

Tieši māksliniekiem, domāju, šobrīd 
bija vienkāršāk piemēroties jaunajai kār-
tībai, jo mēs visu laiku dzīvojam krīzes 
situācijā, bez jebkādām garantijām – no 
projekta uz projektu. Labi, ja zinām, kas 
notiks gadu vēlāk. Bet, iespējams, ka tie-
ši šobrīd daudzi novērtēs tieši mākslinie-
ku devumu un nepieciešamību sabied-
rībai – iespēju lasīt grāmatas, skatīties 
filmas, klausīties mūziku. Tieši šīs pie-
redzes mums karantīnas laikā ļauj ceļot.

Visbēdīgāk būtu ieiet atpakaļ...
Turpinājums no 6. lpp.
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Šajā nedēļas nogalē Likteņdārzs 
atsāk aktīvo sezonu, kas tiks organizē-
ta, stingri ievērojot Latvijā izsludināto 
ārkārtējo situāciju un tās dēļ noteiktos 
ierobežojumus.

Sandra Kalniete, Eiropas Par-
lamenta deputāte, Kokneses fonda 
padomes priekšsēdētāja: „Mūsu visu 
kopīga atbildība ir respektēt īpašos 

apstākļus, tādēļ, rūpējoties par „Lik-
teņdārza“ apmeklētāju drošību un 
veselību, šovasar esam atteikušies no 
ikgadējiem, jau par tradīciju kļuvu-
šiem pasākumiem kā „Sajūtu diena“ 
un „Ābolu balle“, arī elektromobiļi 
pagaidām nav pieejami. Taču apmek-
lētāji vienmēr ir gaidīti individuāli vai 
nelielās grupās. Pašlaik dārzā zied 

gaiļbikši, pilnos 
ziedos ir spirejas, 
drīz ziedēs ābeles 
„Draugu alejā“, 
ar ko savulaik 
sākām dārza vei-
došanu. „Likteņ-
dārzs“ ir latviešu 
spēka vieta, tādēļ 
aicinām braukt 
ciemos, baudīt 
skaistumu, mieru 
un dabu.“

Līdz ar aktīvo 
sezonu Likteņdār-
zā no plkst. 10.00 – 
18.00 ik dienu būs 
atvērts informāci-
jas centrs, kurā var 

ziedot personalizētam bruģakmenim 
Likteņdārza – Draugu alejā, iegādā-
ties dārza suvenīrus u.c., no šīs sezo-
nas apmeklētāju ērtībai Likteņdārzā 
pieejams arī silto dzērienu pagatavo-
šanas aparāts.

Likteņdārzs ir unikāla, par ziedo-
jumiem veidota piemiņas vieta, kas 
pēc pasaulē pazīstama Japānas ainavu 
arhitekta Šunmjō Masuno (Masuno 
Shunmyō) projekta un arhitekta And-
ra Kronberga uzraudzībā top uz salas 
Daugavā pie Kokneses. Likteņdārzu 
aizsargā 2018. gadā Saeimā pieņemts 
īpašs Likteņdārza likums.

Likteņdārzs top kā gaišas atceres 
dārzs, kur svinēt latviešu tautas iztu-
rību un gara spēku. Tas veltīts visu lat-
viešu piemiņai, kuri 20. gs. gājuši bojā 
vai cietuši svešu varu dēļ. Dārzs apvie-
no izcilu kultūrainavu, arhitektūru ar 
Kokneses pussalas dabas un Daugavas 
krāšņumu. Ik gadu Likteņdārzu ap-
meklē 70 000 – 100 000 viesu, no ku-
riem aptuveni 30% ir bērni un jaunieši.

Nodibinājums „Kokneses fonds“
Elīna Bīviņa

2020. gada 16. maijā

„Likteņdārzs“ atsāk aktīvo sezonu
Stingri ievēro noteiktos ierobežōjumus

Sākot ar 13. maiju, Latvijas muzeji 
sāk pakāpeniski vērt durvis apmeklētā-
jiem, īstenojot kopīgu informatīvo kam-
paņu #TiekamiesTagad. Tās ietvaros 
apmeklētāju ērtībai daudzos Latvijas 
muzejos būs izvietoti spilgti dzelteni 
vienota dizaina un informācijas mate-
riāli, kas veidoti kā palīgs valstī noteiktā 
sanitārā protokola prasību izpildei. Tāpat 
platformā muzeji.lv iedzīvotāju ērtībai 
regulāri tiks apkopota informācijas par 
apmeklējumu ierobežojumiem, atvērta-
jiem muzejiem un to piedāvājumiem.

Muzeji drīkst vērt durvis, ievēro-
jot muzeju nozarei izstrādātu sanitāro 
protokolu. Apmeklētāji tiek lūgti ap-
meklēt muzeju, ja tiem nav saslimša-
nas simptomu. Muzejā ir jāievēro 2m 
distance no citiem apmeklētājiem, 
izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvo-
jošos. Muzejiem jānodrošina apmeklē-
tājiem iespēja mazgāt rokas ar ziepēm 

vai dezinficēt rokas. Apmeklētāji tiek 
aicināti ar sapratni pieņemt, ja kāda 
no skārienjūtīgajām virsmām ar infor-
māciju šobrīd nebūs pieejama drošības 
apsvērumu dēļ, kā arī visi tiek aicināti 
ievērot muzeju norādes par maksimāli 
pieļaujamo cilvēku skaitu telpās un at-
saukties darbinieku aicinājumiem.

„Ar savu distancēšanās darbu 
esam nopelnījuši atvieglojumus, un tas 
ir būtiski, lai soli pa solim atgrieztos 
arī kultūras dzīves asinsrite. Arī turp-
māk viss ir mūsu pašu rokās – ievērot 
fiziskās distancēšanās un citus drošas 
sadzīves noteikumus būs primārais 
uzdevums, un esmu drošs, ka mūsu no-
zare to paveiks ļoti atbildīgi,“ akcentē 
kultūras ministrs Nauris Puntulis.

„Muzeji sanitārā protokola prasī-
bas uztver ļoti nopietni. Tomēr vien-
balsīgi izvēlētais tēmturis „#Tieka-
miesTagad“ arī apliecina tās ilgas un 
entuziasmu, ar kādu muzeji gaida atkal 
redzēšanos ar saviem apmeklētājiem 
gan uzziedējušajās ārtelpu ekspozīcijās, 
gan sagatavotajās, bet dažviet pat neat-
klātajās izstādēs, gan uzspodrinātajās 
pastāvīgajās ekspozīcijās. Šīs nedēļas 
lēmumam ir arī simboliska nozīme, jo 
ik gadu šajā laikā muzejiem pievērsta 

pastiprināta uzmanība – 16. maijā būtu 
notikusi Muzeju nakts, bet 18. maijs ir 
vispasaules Muzeju diena,“ stāsta kam-
paņas iniciatore Elīna Vikmane.

Informācija par to, kuri muzeji, 
spējot izpildīt valstī noteiktās prasī-
bas, ir atvērti apmeklējumam, muzeju 
piedāvājumus, darba laiku, iespējām 
iegādāties biļetes klātienē vai attālinā-
ti, būs pieejama katra muzeja vietnēs 
un sociālajos tīklos, kā arī tiks apko-
pota kopējā platformā muzeji.lv.

Kampaņas vizuālie materiāli ap-
spēlē starptautiski atpazīstamās zīmes 
Trausls. Prasa īpašu rūpību (Fragile. 
Handle with care) piktogrammu ar 
rūpīgi rokās satvertu trauslu kravu, 
kas tradicionāli redzama, pārvadā-
jot vērtīgo kultūras mantojumu. Taču 
šajā kampaņā visa uzmanība pievērsta 
cilvēka dzīvības un veselības trauslu-
mam, aicinot apmeklētājus rūpēties 
par drošu viesošanos Latvijas muzejos.

Kampaņu realizē Latvijas Muze-
ju biedrība, kas ir lielākā muzejus un 
mākslas centrus apvienojošā nevalstis-
kā organizācija Latvijā un pārstāv 115 
biedrus. Kampaņas ideja līdz realizāci-
jai izauklēta, pateicoties ciešai sadarbī-
bai starp Latvijas muzejiem un kons-
truktīvam dialogam ar Latvijas Muzeju 
padomi un LR Kultūras ministriju.

Elīna Vikmane,
Kampaņas iniciatore un vadītāja, 

Latvijas Muzeju biedrība

Informatīvā kampaņa #TiekamiesTagad
Latvijas muzeji uzsāk vērt durvis apmeklētājiem

„Draugu aleja“.

FO
TO

 K
ok

ne
se

s f
on

ds



Trešdien, 2020. gada 20. maijā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

duša bara līmenim. Domājot par valsts 
gaitu 30 gadu garumā, ir jānovērtē, ka 
šīs krīzes laikā mums ir ārkārtīgi pavei-
cies ar karavadoņiem. Vismaz no malas 
raugoties, paliek iespaids, ka vadošie 
politiķi un atbildīgie dienesti prot sadar-
boties un uzklausīt cits citu. Tieši tāpēc 
un pateicoties sabiedrības disciplīnai, 
Latvija cīņā ar jauno vīrusu pagaidām 
spējusi uzrādīt tiešām labu rezultātu. 
Tomēr, atrodoties frontes pirmajā līni-
jā, tik milzīgu slodzi un atbildību nevar 
izturēt bezgalīgi. Tas nodeldē un atņem 
spēku ievērojami vairāk, nekā dzīvo-
šana izolācijā, sekojot notikumiem ar 
masu saziņas līdzekļu starpniecību.

Pagaidām Latvija zaudējusi maz 
cilvēku dzīvību, salīdzinot ar citām 
valstīm, un arī to upuru skaitu, ko mūsu 
zemē joprojām palielina pārgalvība un 
nerēķināšanās ar līdzcilvēkiem. Tās ir 
autoavārijas, nāves – noslīkstot vai ne-
vērības izraisītos ugunsgrēkos.

Šopavasar pirmo reizi vēsturē mūsu 
valsts vara no ikviena pieprasa un 
lūdz – turaties tālāk cits no cita, mazgā-
jat rokas un domājiet par saviem gados 
vecajiem tuviniekiem. Tā ir savāda di-
lemma: tagad, kad jāturas tālāk vienam 
no otra, patiesībā vairāk nekā jebkad ir 
jāturas kopā. Pasaules mērogā tas nozī-
mētu globālu sadarbību, jo nevar iedo-
māties, ka vīruss pieveicams kādā vienā 
valstī. No vairākām pusēm dzird jaunu 
terminu – globālā solidaritāte, nevis 

globalizācija tās ačgārnajā un barbaris-
ki primitīvajā izpratnē, kā noticis līdz 
šim. Jaunā vīrusa pārņemtajai pasaulei 
ir tikai viens glābiņš – izveidot patiesu 
sadarbību visos līmeņos un jomās. Lai 
līdz tam nonāktu, jāsāk ar domāšanas 
maiņu atsevišķās valstīs. Arī pie mums.

Ir daudzas jomas, par kurām jāiz-
lemj jau šodien, kad jaunais korona vī-
russ vēl nav pieveikts. Cik ilgs laiks pa-
ies, līdz mūsu sabiedrība aptvers, ka viss 
mainījies un nekas vairs nav un nebūs, 
kā bijis, atskaitot ļoti retiem cilvēkiem 
un arī viņiem tikai pagaidām. Man prātā 
draudzenes vecmāmiņas gudrais jautā-
jums, kad notika kas nelāgs: „Nezin, ko 
labu tas atkal nesīs?“ Latvijai šis pār-
baudījumu laiks var nest lielu labumu, 
jo esam neliela valsts un strukturālas 
pārmaiņas var notikt ātri – ja būs griba.

Mums pašiem jāsaprot, ka visi – ne 
tikai globālā mērogā, bet arī savā valstī 
tik tiešām sēžam vienā laivā. Diemžēl, 
droši vien jau šogad ļoti daudziem valsts 
un pašvaldību līmeņu ierēdņiem, arī ra-
došajā jomā strādājošajiem un pakalpo-
juma sfērā nodarbinātajiem, tai skaitā, 
piemēram, lielai daļai pārdevēju vairs 
nebūs darba un līdz ar to iztikas līdzekļu. 
Nav jābūt tautsaimniekam, lai saprastu, 
ka valsts budžets ar visiem aizņēmumu 
miljardiem gluži vienkārši nespēs tos 
nodrošināt, jo dīkstāves un bezdarbnieku 
pabalsts nevar būt ilgtermiņa projekts. 
Kaut cik paredzama ir vienīgi zemnie-
ku nākotne, jo ēst vienmēr vajadzēs gan 
mums, gan ārpus Latvijas robežām.

Veltas ir cerības, ka visas darba vietas 

atjaunosies, tāpēc valsts nodarbināšanas 
politika tuvākai nākotnei būtu jāveido jau 
tūlīt, domājot par rītdienas darba vietām. 
Ir nepieciešama cita veida uzņēmējdar-
bība, nevis galvenokārt uz tirgošanos 
orientēta, kā līdz šim. Tikpat radikāli 
jāmaina izglītības politika, slēdzot valstij 
nevajadzīgās studiju programmas un uz 
to rēķina paplašinot tās, kas mums vitā-
li nepieciešamas jau šobrīd, piemēram, 
steidzīgi izglītojot dažāda līmeņa medicī-
nas personālu. Patiesībā daudzas pārmai-
ņas nepieciešams īstenot jau šoruden. Ja 
gadījumā tas jau notiek, par to būtu vērts 
informēt sabiedrību. Mūsu politiķiem un 
visiem darba devējiem jādomā, kā notu-
rēt darbaspēku Latvijā, lai jauni cilvēki 
atkal nedotos uz citām valstīm meklēt 
darbu. Un sabiedrībai pret sprīdīšiem, 
kas tagad atgriežas, būtu jāizturas tikpat 
labvēlīgi, kā to dara Vecmāmiņa un Lie-
nīte iemīļotajā Annas Brigaderes lugā.

Latvija atrodas tāda paša lūzu-
ma priekšvakarā, kāds nesagatavoto 
sabiedrību pārsteidza valsts atjauno-
šanas pirmajos gados. Cilvēku dzīve 
radikāli mainījās. Tomēr mūsdienās ir 
liela priekšrocība – šajos 30 gados ir 
apkopota pamatīga pieredze un iegūtas 
zināšanas. Mums nav jāatgriežas pa-
saulē, kā toreiz. Mēs esam daļa pasau-
les, un ir svarīgi pierādīt sev un citiem 
sava dzīvotspēja. Beidzot ir radusies 
iespēja izveidot Latviju par tādu valsti, 
kurā visiem gribas dzīvot, strādāt un 
drošā vidē audzināt jaunās paaudzes.

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

Iespēju laiks tuvojas
Turpinājums no 1. lpp.

gan personīgo transportlīdzekli, gan 
pieejamos pasažieru pārvadātāju pakal-
pojumus. Šīs personas ir atbrīvotas no 
karantīnas prasības, gan ieceļojot kai-
miņvalstī, gan pēc atgriešanās mājās.

Latvijas valstspiederīgie un pastā-
vīgie iedzīvotāji, kas ierodas Igaunijā 
vai Lietuvā no citām valstīm, joprojām 
drīkst šķērsot Igauniju un Lietuvu ti-
kai tranzītā un ar nosacījumu, ka per-
sonām nav Covid-19 simptomu.

Minētā Baltijas valstu vienošanās 
par iedzīvotāju braucieniem neietekmē 
citu valstu noteiktos ieceļošanas ierobe-
žojumus Latvijas valstspiederīgajiem.

Ārlietu ministrija joprojām aicina 
būt atbildīgiem un rūpīgi apsvērt nepie-
ciešamību doties uz ārvalstīm ārkārtējās 
situācijas apstākļos. Ja, atrodoties Igau-
nijā vai Lietuvā, esat nonācis ārkārtas 
situācijā, piemēram, ir pazaudēts ceļo-
šanas dokuments un ir nepieciešama 
konsulārā palīdzība, zvaniet uz tālruni 
ārkārtas situācijām: +371 26 33 77 11 vai 
rakstiet e-pastu uz palidziba@mfa.gov.lv

Noteikumi Igaunijā
Latvijas–Igaunijas robežu var 

šķērsot robežšķērsošanas punktos Val-
ka–Valga un Ainaži–Ikla. Pastāv brīva 
personu kustība no kontinentālās Igau-

nijas uz salām un no tām.
Masku nēsāšana nav obligāta, bet 

tiek rekomendēta. Nedrīkst pulcēties 
vairāk par 2 personām vai cilvēki no 
vienas mājsaimniecības, izņemot ze-
māk noteiktos gadījumus. Visos gadī-
jumos jāievēro 2 metru distance.

Ir atvērtas viesnīcas, restorāni un 
tirdzniecības centri.

Ir atvērti muzeji un izstāžu zāles 
iekštelpās (līdz 10 apmeklētājiem grupā), 
brīvdabas muzeji (līdz 10 apmeklētājiem 
grupā), spēļu laukumi un sporta trenažie-
ru vietas brīvā dabā, atļauti sporta treniņi 
brīvā dabā līdz 10 personu lielām gru-
pām. Ir atļauts noturēt dievkalpojumus.

No 15. maija atļauts rīkot publiskus 
pasākumus, ja to dalībniekiem pasākuma 
laikā paredzēts uzturēties automašīnās, 
piemēram, drive-in kino izrādes, koncerti 
(ne vairāk kā 2 personas vai cilvēki no vie-
nas mājsaimniecības vienā automašīnā).

No 18. maija plānots atvērt spor-
ta zāles un sporta baseinus, organizēt 
sporta pasākumus brīvā dabā bez ska-
tītāju klātbūtnes. Kopējais dalībnieku 
skaits (ieskaitot trenerus un pārējo per-
sonālu) nedrīkst pārsniegt 100 personu.

SPA, kino, spēļu zāles un citas iz-
klaides vietas ir slēgtas.

Noteikumi Lietuvā
Latvijas–Lietuvas robežu var šķērsot 

robežšķērsošanas punktos Rucava–Būtiņ-

ģe, Grenctāle–Saločai un Medumi–Smeli-
ne. No 18. maija tiek atvērts arī robežšķēr-
sošanas punkts Meitene–Kalviai. Lietuvas 
pusē tiek saglabāta robežkontrole.

Masku nēsāšana ārtelpās nav obli-
gāta, bet tiek rekomendēta. Vienlaikus 
maskas joprojām ir obligātas tirgos, 
veikalos, sabiedriskos pasākumos, eks-
kursijās un sabiedriskajā transportā.

Nedrīkst pulcēties vairāk par 2 
personām vai vienas mājsaimniecības 
locekļiem, izņemot zemāk minētos 
gadījumus. Visos gadījumos jāievēro 
2 metru distance.

Personu pulcēšanās atļauta ne vairāk 
kā 5 personām, kas nav no vienas māj-
saimniecības, un ne ilgāk kā 15 minūtes. 
Atļautas privātas svinības līdz 30 cilvē-
kiem un publiski pasākumi iekštelpās līdz 
30 cilvēkiem (tajos jānodrošina 10 m2 kat-
ram cilvēkam). Atļauts rīkot profesionāļu 
sporta sacensības bez skatītāju klātbūtnes.

No 18. maija darbu atsāk viesnīcas, 
restorāni, klubi, spēļu zāles iekštelpās (no 
pulksten 8.00 līdz 22.00). Āra pasākumos 
un sporta klubos jānodrošina 2 metru dis-
tancēšanās un 5 m2 katram cilvēkam.

No 30. maija darbu atsāks SPA 
centri, pirtis.

Ja persona ierodas Lietuvā no ci-
tām valstīm, nevis Lietuvas vai Igau-
nijas, un šķērso Lietuvu tranzītā, jop-
rojām ir spēkā konvoja prasība.

LR Ārlietu ministrija

Atver savstarpējās robežas
Turpinājums no 1. lpp.
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Atmiņas par dzīvi Ķīles bēgļu nometnēs (1)
Pirmie pēckara gadi

Ievads
Otrais pasaules karš 

mums nebija labvēlīgs. 
Mūsu zeme nonāca pa-
domju okupācijā. Lielu 
daļu mūsu tautas izklī-

dināja pasaules vējos gan austrumu, 
gan rietumu virzienā. Latvju enciklo-
pēdijā varam lasīt, ka kara beigu pos-
mā Vācijā bija ap 175 000 – 180000 
Latvijas pilsoņu. Lielākā daļa no tiem, 
nevēlēdamies piedzīvot 1940./41. gada 
padomju okupāciju, bija labprātīgi de-
vušies bēgļu gaitās. Bija arī piespiedu 
kārtā aizvestie un ap 40 000 latviešu 
karavīru, kas bija izkaisīti daudzās 
vācu vienībās, no tiem vismaz 25 400 
rietumu sabiedroto armiju gūstā.

Lielums šo cilvēku, kas bija no-
nākuši Vācijas rietumu sabiedroto ie-
ņemtajā daļā, kļuva par pārvietotām 
personām (Displaced Persons), pa-
zīstamas ar akronīmu DP. Tautas mutē 
dīpīņš, kādreiz ironiski Dieva putniņš, 
arī Demokrātijas pabērns. Pēc legālās 
definīcijas DP bija civiliedzīvotājs, kas 
kara apstākļu dēļ atradās ārpus savas 
zemes robežām. Tā kā Padomju Sa-
vienības iebrukumu Baltijas valstīs 
1940. gada jūnijā rietumu sabiedrotie 
neuzskatīja par kara darbību, tad Bal-
tijas valstis ieskaitīja kara laukā tikai 
pēc 1941. gada 22. jūnija, kad Vācija 
pieteica karu Padomju Savienībai un 
okupēja Baltijas valstis. Tāpēc visi 
baltiešu bēgļi, kas, Vācijas – Padom-
ju Savienības karam sākoties, dzīvoja 
Baltijas valstu teritorijā, bija tiesīgi uz 
DP statusu.

Padomju Savienības ieņemtajā Vā-
cijas austrumu daļā palikušos, caur 
dažādām filtrācijas nometnēm, nosūtī-
ja atpakaļ uz okupēto Latviju.

Tūlīt pēc Vācijas kapitulācijas, 
1945. gada vasarā, Vācijas DP no-
metnēs bija reģistrēti 82 024 latvieši, 
kas dzīvoja 294 nometnēs. No Šlēzvi-
gas-Holšteinas un Hamburgas apgaba-
la 67 nometnēm, četras bija Ķīles ap-
kārtnē. Vienā no tām mēs nodzīvojām 
11 mēnešus – no 1945. gada 28. maija 
līdz 1946. gada 29. aprīlim.

Tēvs bija aktīvi piedalījies nomet-
nes sabiedriskajā un kulturālajā dzīvē. 
Viņam vēl uz Austrāliju bija paņēmu-
šies līdzi dažādi sabiedriskās dzīves 
dokumenti, pat viens Izglītības un 
Kultūras komisijas sēdes protokols, 
dažādi paziņojumi, sarīkojumu prog-
rammas un nometnes laikraksta Nā-
kotnes Ceļa tā laika numuri. Diemžēl 
laikrakstus tēvs bija iedevis kādam ko-
lekcionāram, un tie gāja zudumā.

Kā jau tas bieži notiek, tikai ga-
dus vēlāk radās doma, ka vajadzētu 
sakārtot materiālus par nometnē pie-
redzēto. Tā kā es toreiz biju tikai 16 
gadu vecs, tad manām personīgām at-

miņām varēja būt tikai sekundāra no-
zīme. 2001. gadā Misiņa bibliotēkā uz 
35 mm filmas varēju iepazīties ar lielu 
skaitu, bet ne visiem, nometnes laik-
raksta Nākotnes Ceļa numuriem. Pa-
vadīju daudzas dienas ar palielināmo 
stiklu skatoties un ar zīmuli izrakstot 
nozīmīgākos notikumus. Izdrukāt no 
35 mm filmas uz papīra toreiz vēl ne-
bija iespējams.

Bija atkal jāpaiet gadiem, lai taptu 
šīs stāsts par pirmā pēckara gada Ķīles 
latviešu nometnēs pieredzēto. Stāsts ir 
fragmentārs un nepilnīgs.

Mēs pārceļamies uz nometni
Otrā pasaules kara beigas mēs sa-

gaidījām Vācijā, Šlēzvigas-Holšteinas 
Rendsburgas apriņķa Ruszē (Russee) 
ciemā, kilometrus piecus no Ķīļes 
centra. Abi ar tēvu 1944. gada decem-
brī bijām beiguši Šlēzvigas-Holšteinas 
agronomiskā biroja (Landesbauerns-
chaft Schleswig-Holstein) organizētos 
Piena pārraugu kursus. Kopš janvā-
ra sākuma strādājām par piena pār-
raugiem Ķīles pievārtes apkārtējos 
ciemos: Melsdorfā (Melsdorf), Mī-
lkendorfā (Mielkendorf), Ruszē un 
Haszē (Hassee). (Skat. LL586, LL587, 
LL588).

Pēc kara darbības izbeigšanās 
mūsu darbu bija gandrīz neiespējami 
turpināt, jo policijas stundu dēļ, kas 
ierobežoja nakts kustēšanās brīvību, 
nebija iespējams nokļūt uz govju rīta 
slaukšanu. Tāpat arī lauku saimniecī-
bās nodarbinātie poļu un citu austru-
mu zemju strādnieki terorizēja savus 
bijušos saimniekus, nokaujot pa teļam 
un pat izslaucot ganībās govis pirms 
saimnieks uzdrošinājās iznākt no 
mājas. Tamdēļ mēs savu darbu bijām 
spiesti uzdot.

Kādu dienu uz ielas satikām da-
žus latviešus, kas apstaigāja mūsu ap-
kārtni, lai apzinātu vācu saimniecībā 
nodarbinātos latviešu bēgļus. Viņi 
stāstīja, ka par bēgļu aprūpi turpmāk 
rūpēšoties angļu okupācijas armija un 
bēgļiem, kas šo aprūpi vēlēšoties sa-
ņemt, būšot jādzīvo bēgļu nometnēs. 
Inženieris Nikolajs Falks esot uzņē-
mis sakarus ar angļu okupācijas spēku 
pārvaldi un dabūjis atļauju nometnes 
dibināšanai. Viņi ieteica arī mums 
pāriet dzīvot uz tikko noorganizēto 
latviešu bēgļu Hovaldbena nometni 
Dītrihsdorfā (Dietrichsdorf), Šēnkir-
henes (Schönkirchen) apkārtnē, Ķīles 
pilsētas ziemeļrietumos.

Stāstīja, ka inž. N. Falkam un vēl 
vairākiem citiem latviešiem bija palai-
mējies pēc vācu bruņoto spēku kapitu-
lācijas Kurzemē, ar vienu no pēdējām 
ātrlaivām atstāt Liepāju. Šie cilvēki, 
nokļuvuši Ķīlē, bija neapskaužamos 
apstākļos, jo izbumbotajā Ķīlē viņiem 
nebija kur palikt. Tā kā angļu okupā-

cijas armijai bija jāgādā par pārvietoto 
personu aprūpi, tad Nikolaja Falka ie-
rašanās esot atrisinājusi arī viņu prob-
lēmu – atrast nometnes organizētāju, 
un bija viņu izraudzījuši par baltiešu 
bēgļu nometnes vadītāju.

No sākuma bijām nedaudz aizdo-
mīgi. Vai šie cilvēki, kas mūs aicināja 
pārcelties uz nometni, nav tomēr kādi 
komunistu aģenti. Aizgājām apskatīt 
nometni un pārliecinājāmies, ka mūsu 
aizdomām nav pamata. Izšķīrāmies at-
stāt savu dzīvesvietu Ruszē un pārcel-
ties uz nometni. Mūsu piena pārraugu 
darbs būtu drīz tā kā tā izbeidzies. 
Vāciešiem mēs nebūtu vajadzīgi. Ja 
nebūtu darba, nebūtu arī ienākumu 
un nevarētu samaksāt par dzīvokli un 
pārtiku. Satikuši vēl kādus latviešus, 
pastāstījām tiem par savu izšķiršanos 
un ieteicām arī viņiem pašiem iepazī-
ties ar šo latviešu bēgļu nometni.

Starplaikā bijām iepazinušies un 
vairākas reizes apciemojuši vienu ie-
vainotu latviešu karavīru, kas ārstējās 
Ruszē skolā iekārtotajā lazaretē. Pēc 
apārstēšanās šim karavīram draudē-
ja gūstekņu nometne. Lūdzām ārstu 
atļaut šim karavīram pārcelties uz 
nometni, kur strādāja latviešu ārsti 
un būtu nodrošināta medicīniskā palī-
dzība. Pilnīgi saprotams, ka ārsts ne-
uzdrošinājās atļaut šim karavīram at-
stāt lazareti un pārcelties uz nometni. 
28. maija rītā atbrauca nometnes no-
organizēta smagā angļu armijas auto 
mašīna, lai pārvestu mūs uz nometni. 
Ievainotais karavīrs, pamatojoties uz 
Latviešu leģiona ģenerālinspektora 
Bangerska 29. aprīļa pavēli, ka visi lat-
viešu karavīri ir atbrīvoti no viņu torei-
zējām karavīru saistībām, bez kādiem 
sirdsapziņas pārmetumiem patvaļīgi 
agri no rīta atstāja lazareti un atnāca 
pie mums. Zināms uztraukums mums 
bija, bet, saģērbts privātās drēbēs, arī 
viņš nokļuva latviešu nometnē.

Hovaldbena nometne
Hovaldbena nometne bija vēl tikai 

organizēšanās stadijā. Daļā nometnes 
vēl dzīvoja franču strādnieki. Latviešu 
rīcībā no sākuma bija tikai kādas pāris 
barakas, ar kādām 10 dažāda lieluma 
istabām katrā. Tā kā franču strādnie-
kiem bija mājas, uz kurām doties, tad 
tie pakāpeniski atstāja nometni. Lat-
viešu bēgļu skaitam pieaugot, dabūja 
klāt vēl dažas barakas, un jau esošajās 
istabās saspieda līdz pat 10 cilvēkiem. 
Bez latviešiem nometnē ieradās arī 
igauņu un lietuviešu bēgļi.

Kad ieradāmies nometnē, tad jau 
tur bija vairāki viegli ievainoti latvie-
šu karavīri. Par viņu ievainojumiem 
rūpējās latviešu ārsts Andrejs Meļ-
ķis un dažas latviešu māsiņas. Medi-
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kamentu trūkuma un nepietiekamās 
pārtikas dēļ, ievainojumu izārstēšana 
ieilga.

Nometnei pašai bija arī savs auto 
transports, jo bija pieklīdušas divas 
smagās auto mašīnas (viņu īstie īpaš-
nieki tās atguva pāris mēnešus vēlāk). 
Gandrīz katru dienu viena no šīm ma-
šīnām apbraukāja tuvāko un tālāko ap-
kārtni, lai apzinātu latviešu bēgļus un 
piedāvātu tiem iespējas pārnākt dzīvot 
nometnē. Arī Nikolajs Falks kādas rei-
zes piedalījās šajos braucienos. Vairā-
kos gadījumos lauksaimniecībā nodar-
binātiem latviešu bēgļiem bija jāpalīdz 
piespiest viņu vācu saimniekiem sa-
maksāt par nostrādāto laiku. Dažos 
gadījumos palīdzēja mūsu bijušā ka-
ravīra Raimonda Celma, laba angļu 
valodas pratēja, angļu virsnieka lomas 
tēlošana. Ietērpts angļu formas tērpā, 
gan bez armijas nozīmēm, ar kūjiņu 
padusē, viņš apstaigāja saimniecības 
ēkas un ar savu vācu valodas tulka 
palīdzību, prasot saimniekam dažā-
dus jautājumus, panāca, ka saimnieki 
samaksāja par nostrādāto laiku vai nu 
naudā, vai arī graudā. Tajā laikā vācie-
šiem vēl bija liels respekts pret ikvie-
nu angļu armijas karavīru. Raimonds 
Celms vēlāk izceļoja uz Austrāliju un 
dzīvoja Melburnā.

Pretēji daudzām citām latviešu 
bēgļu nometnēm, kur nelabprāt uzņē-
ma bijušos latviešu karavīrus, Ķīles 
nometņu faktiskais vadītājs Nikolajs 
Falks neatraidīja nevienu latviešu ka-
ravīru.

Netālu no Ķīles bija lielā Putlosas 
gūstekņu nometne. Arī tur bija lielāks 
skaits bijušo latviešu karavīru. Šī no-
metne aptvēra lielu apgabalu, un no 
sākuma gūstekņu apsardze nebija ne-
kāda stingrā. Pa lielākai daļai gūstek-
ņi dzīvoja zem klajas debess. Bija daži 
uzņēmīgi latvieši, kas gandrīz vai kat-
ru nakti devās uz šo gūstekņu nomet-
ni ar privātu drēbju sainīti un arvien 
pārveda dažus bijušos karavīrus uz 
bēgļu nometni. Ar vienām un tām pa-
šām drēbēm nometnē ieradās krietns 
skaits šo karavīru. Šo uzņēmīgo cilvē-
ku starpā īpaši minams Kārlis Upītis. 
Viens no pārvestajiem bija inženieris 

mehāniķis Teodors Priede*, kas vēlāk 
bija ļoti aktīvs nometnes darbinieks. 
Viņš bija viens no tiem ievainotajiem 
latviešu karavīriem, kurus evakuēja 
no Ventspils kapitulācijas dienā. Ar 
ievainotajiem karavīriem pārpildītais 
kuģis kādu nedēļu nostāvēja ostā pie 
pašas Ķīles galvenās stacijas. Pēc tam 
visus karavīrus pārvietoja uz Putlosas 
gūstekņu nometni. Teodors Priede bija 
tēva brālēns. Ķīles nometnē pavadītos 
mēnešos mēs dzīvojām kopā vienā is-
tabā.

14. jūnijā aizvestos pieminēja ar 
īsu aktu administrācijas barakas vie-
na gala platajā gaitenī, jo citu piemē-
rotāku telpu nebija. Ar dažām patrio-
tiskām solo dziesmām aktu kuplināja 
Rūdolfs Valdmanis un Alma Saiva ar 
Kārļa Skalbes Mocekļu deklamāciju.

1945. gada 19. jūnijā nometnes 
vadītāja palīgs Velme ierosināja no-
dibināt Pašpalīdzības komiteju. Šo 
ierosinājumu īstenoja, saaicinot kopā 
nometnes latviešu iemītnieku pārstāv-
jus – vienu personu no katras istabas 
ar nolūku ievēlēt komiteju, kuras uz-
devums būtu līdzekļu sagādāšana un 
piešķiršana nometnes latviešu kul-
turālām vajadzībām un bez naudas 
līdzekļiem esošiem tautiešiem. Sanā-
kušie pārstāvji ievēlēja pirmo komi-
tejas valdi. Teodoru Saivu izraudzīja 
par komitejas priekšsēdi. Šī komiteja 
sekmīgi darbojās vēl arī tad, kad mēs 
atstājām Ķīles nometni – 1946. gada 
29. aprīlī.

Šajā nometnē dzīvojot, mums nebi-
ja nekādu šaubu, ka drīz sāksies karš 
starp Rietumu sabiedrotajiem un 
Padomju Savienību, un ka šī kara 
rezultātā mums atkal pavērsies ceļš 
atpakaļ uz neatkarīgu Latviju. Tā-
pēc bija liels pārsteigums, ka jau tikai 
kādu mēnesi pēc kara beigām sāka 
saspridzināt 7 – 8 stāvu dzelzsbetona 
bumbu patvertnes, kādas bija saceltas 
pa visām Ķīles malām. Mēs uzskatī-
jām to par īsredzību, jo šīs patvertnes 
taču vajadzēs nākošajam karam ar 
Padomju Savienību. Viena no šādām 
patvertnēm bija tuvu mūsu nometnei. 
Patvertnē bija pamesti gultu matra-
či un arī zili rūtaini palagi. Izskatī-
jās, ka kara pēdējos mēnešos tur bija 
pārgulējuši ārzemju strādnieki, kuru 
barakas bija cietušas aprīļa lielajos uz-
lidojumos. No šiem palagiem šuvām 
virskreklus, kurus valkāja gandrīz vai 
katrs trešais nometnes iedzīvotājs. Šie 
krekli kļuva gandrīz vai par pirmās 
nometnes iedzīvotāju savstarpējo pa-
zīšanās zīmi.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

* Teodors Priede bija 1943. gadā bei-
dzis Latvijas Universitātes mehānikas 
fakultāti. Līdztekus līdz 1940. gadam 
mācījies arī Latvijas konservatorijas 
trompetes klasē. 1944. gadā iesaukts 
Latviešu leģionā, Kurzemē ievainots. 

1947. gadā izceļoja uz Angliju. Kļu-
va par vienu no pasaules vadošajiem 
zinātniekiem dīzeļu motoru trokš-
ņu izpētē. Pēc pensionēšanās dzī-
voja un strādāja Dienvidāfrikā, kur 
1992. gadā mira.

... dzīvi Ķīles bēgļu nometnēs (1)
Turpinājums no 10. lpp.

Inž. Teodors Priede.
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Alma Saiva.
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Arī ar Ievu es labprāt 
būtu iepazinusies, bet Co-
vid 19 bija izdomājis, ka 
tas nav nepieciešams. Tā-
dēļ es arī no Ievas saņēmu 
viņas pašas rakstītu stās-
tu, un man tūlīt jāsaka, ka 
tas man ļoti patika. Ieva ir 

Austrālijas latviešu Buduļu ģimenes sti-
pendiāte, un liekas, ka viņa ar Buduļiem 
bija uzturējusi diezgan labus sakarus.

No Vītolu Fonda es saņēmu šīs zi-
ņas – Buduļu ģimene ir sniegusi lielu 
atbalstu Latvijas jaunatnes izglītoša-
nā. 2006. gadā tika nodibināta Buduļu 
ģimenes stipendija, un pateicoties tai 
izskolots 21 ārsts. Šo stipendiju izlēma 
izveidot ārsta, psihiatra, medicīnas dok-
tora un daudzu grāmatu autora Herma-
ņa Buduļa mazbērni, pārdodot vectēva 
īpašumus un ziedojot Latvijas jaunatnes 
izglītošanai ievērojamu summu. Šī sti-
pendija tika izveidota, lai pieminētu vec-
tēvu un arī tēvu Leonīdu, un lai atbals-
tītu Latvijā jauniešus, kas varēs Latvijā 
veicināt medicīnas vai citus veselības 
apkopes darbus. Bēru lēmumu palīdzēt 
Latvijas jauniešiem allaž atbalstīja arī 
Lidija Budule – Leonīda dzīvesbied-
re un Ilzes, Annas un Ērika mamma. 
Diemžēl 96 gadu vecumā Lidijas Bu-
dules dvēsele devās tālajā mūžības ceļā. 
Visi trīs Buduļu ģimene bērni Anna, 
Ēriks un Ilze ir viesojušies Vītolu fondā 
un tikušies ar saviem stipendiātiem.

Un tagad Ievas Evertes stāsts.
„Esmu dzimusi Valkā 1989. gada 

13. augustā. Piedzimu kā trešais bērns 
ģimenē; pirms manis jau auga trīs ga-
dus vecāka māsa Baiba, divus gadus 
vecāka māsa Kristīne. Man sekoja divi 
brālīši – divus gadus jaunāks brālis 
Jānis, četrus gadus jaunāks brālis Mā-
ris. Visi dzimām pēc kārtas – rindiņā. 
Mūsu mamma ir vēstures skolotāja, bet 
tētis daudzus savus dzīves gadus bija 
strādājis kā traktorists kolhozā un tajā 
laikā bija izdomājis, ka man ar jaunie-
šiem personīgi jātiekas nav. Strādājām 
savu vecvecāku zemnieku saimniecībā. 
Laikā, kad ar brāļiem un māsām bijām 
mazi, mums palīdzēja mammas vecāki.

Vecotēti Ēriku atceros, mizojam 
kartupeļus pusdienām. Viņš aizgāja 
viņsaulē, kad man bija 6 gadi. Mammas 
mamma Zigrīda vienmēr gatavoja lielus 
katlus ar ēdienu un lielāko daļu no saga-
tavotā deva mums līdzi uz mājām. Viņa 
dzīvoja Smiltenē, bet mēs mazā ciemā – 
Bilskā. Vecāmamma Zigrīda jeb Smil-
tenes vecāmammīte, kā mēs viņu mīļi 
saucām, turpināja rūpēties par mums 
līdz pat savai nāves dienai; vēl slimnīcā 
pēc operācijas, kad viņas stāvoklis bija 
pavisam grūts, viņa jautāja, vai esam pa-
ēduši. Mamma daudz strādāja, braukāja 
pa vairākām skolām, bet katrā skolā bija 
neliels stundu skaits, viņa bija noskrēju-
sies un pārgurusi, nopelnīt varēja maz.

Mani vecāki izšķīrās, kad man bija 
6 gadi. Tētis palika dzīvot kopā ar sa-
viem vecākiem, mūs sākumā audzināja 
mamma viena. Dzīvojām pieticīgi, bie-
ži nepietika naudas ēdienam, maizītei. 
Parasti ziemas laikā mājās ēdām ceptus 
kartupeļus, ko paši bijām vasarā izau-
dzējuši. Mums bija arī maza kūtiņa, kur 
dzīvoja vistas un dēja mums īstas lauku 
olas. Bija reizes, kad uz skolu no rītiem 
gāju izsalkusi, skolas pusdienām nau-
diņas nebija. Ziemās bieži vien salām, 
jo nebija līdzekļu, lai iegādātos laikaps-
tākļiem piemērotu apģērbu un apavus.

Kad paaugāmies, braucām uz lau-
kiem pie tēta vecākiem strādāt. Darī-
jām visus lauku darbus – gatavojām 
sivēniem barību un to ar spaiņiem iznē-
sājām pa silēm, tīrījām sivēnu būdas un 
govju kūti, rakām kartupeļus, ravējām, 
cēlām siena ķīpas, lasījām no laukiem 
akmeņus, u.c.. Tur varējām nopelnīt 50 
santīmus par nostrādātu nedēļas noga-
li. Darbi bija grūti priekš mūsu vecu-
ma, bieži pēc smagumu cilāšanas sāpē-
ja vēders, saaukstējāmies pēc ilgstošas 
kartupeļu lasīšanas drēgnā pagrabā un 
tamlīdzīgi. Bet tajā laikā citas iespējas 
izdzīvot mums nebija, laukos vismaz 
bijām paēduši. Tur arī pāragri iemā-
cījāmies dzīves skarbo realitāti, tēta 
tēvs bija stingrs, valdonīgs un nežēlo-
ja nevienu; viņa mīļākais teiciens bija: 
kas nestrādā, tam nebūs ēst. Visas šīs 
grūtības mums iemācīja, ka dzīvē visu 
sasniegsim tikai ar smagu darbu.

Kad vēl negāju skolā, bieži slimoju. 
Man atklāja endokrinoloģisku saslimša-
nu, dēl kā ilgu laiku pavadīju Bērnu Klī-
niskās universitātes slimnīcas endokri-
noloģijas nodaļā. Reizēm tur vienā etapā 
pavadīju 2 nedēļas, reizēm 3 nedēļas. 
Biju nobijusies un bēdīga, ļoti pietrūka 
mammas un brālīšu, māsiņu. Katru die-
nu raudāju un gāju pie dakteres kabinetā, 
bet man bija bail klauvēt. Vienā no šā-
dām reizēm daktere mani ieaicināja savā 
kabinetā, mierināja un iedeva dzeltenu 
dzēšgumiju, sakot, ka tādas dzēšgumi-
jas ir tikai ārstiem, lai es esmu drosmī-
ga. Ārsti nav drosmīgi dzēšgumiju dēļ, 
bet zināju, ka ārsti ir ļoti drosmīgi, un es 
vienmēr biju vēlējusies kļūt drosmīgāka.

Mācījos Bilskas pamatskolā, pabei-
dzu 9 klases. Par spīti grūtajai finan-
siālajai situācijai, mācījos ar labām un 
teicamām sekmēm, katru gadu Ziemas-
svētku pasākumā tiku saukta pie eglītes, 
saņēmu dāvanā grāmatas, par kurām 
vienmēr ļoti priecājos. Mums ģimenē 
nav neviena ārsta, bet jau pamatskolas 
laikā man bija sapnis, ka vēlos kļūt par 
ārstu. Kad mācījos pamatskolas beigu 
klasēs, mūsu tētis biežāk iebrauca pie 
mums, veda pārtiku un centās palīdzēt, 
kaut arī pašam bija finansiāli grūta situā-
cija. Pēc 9. klases tālāk mācījos Smilte-
nes ģimnāzijā, pabeidzu 12 klases. 

Vidusskolas laikā sāku strādāt Sar-

kanā Krusta Smiltenes slimnīcas ķi-
rurģijas nodaļā par sanitāri-slimnieku 
kopēju. Tur iemācījos ļoti daudz, un tas 
man neskaitāmas reizes dzīvē noderē-
jis gan tālāk studijās, gan saskarsmē ar 
personālu, jo ļoti labi zinu arī jaunākā 
medicīnas personāla darba garoziņu. 
Biju izlēmusi tālāk doties mācīties uz 
Rīgas Stradiņa universitāti, bet tajā 
laikā zināju, ka pat tad, ja tikšu budže-
ta grupā, finansiāli nevarēšu atļauties 
dzīvot Rīgā; plānoju meklēt darbu.

Vecākā māsa Baiba uzzināja par 
Vītolu Fondu un saņēma stipendiju, lai 
studētu par ārstu. Es sapratu, ka arī es 
to varētu pamēģināt un arī man izde-
vās. Vītolu Fonda mecenāti Buduļu ģi-
mene piekrita atbalstīt manus centienus 
kļūt par ārsti. Biju neizsakāmi pateicīga 
un laimīga, ka ziedotāji, izskatot manu 
pieteikuma vēstuli un visus dokumen-
tus, izvēlējās mani. Pirms vairākiem 
gadiem viena no Buduļu ģimenes me-
cenātēm Ilze (Hermaņa Buduļa maz-
meita) bija ieradusies Latvijā. Buduļu 
ģimenes stipendiātiem bija iespēja do-
ties uz svinīgu tikšanos ar ziedotāju. 
Tas bija neizsakāmi sirsnīgi. Viņa stās-
tīja, cik liels konkurss bija tajā gadā, 
kad pretendēju uz stipendiju. Visus vi-
ņai atnestos ziedus pēc tam svinīgi no-
likām pie Brīvības pieminekļa. To die-
nu ar lielu pateicību atceros vēl šodien.

Studēju Rīgas Stradiņa universitātes 
medicīnas fakultātē no 2008.-2014. ga-
dam. Studijas, it sevišķi pirmajos studi-
ju gados, bija ļoti grūtas. Es nepadevos, 
man bija sapnis kļūt par ārsti, bija sajū-
ta, ka spēšu cilvēkiem palīdzēt. Katru 
semestri bija jāiesniedz sekmju izraksts 
Vītolu Fondā, tas deva papildus milzīgu 
motivāciju cīnīties. Tas ir neizmērojams 
atbalsts ne tikai finansiāli, bet arī morā-
li – pavisam sveši cilvēki ir noticējuši, 
ka spēšu to paveikt. Es ne pie kādām 

Trimdas izskolotie (16)
Ieva Everte

Ieva Everte.
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grūtībām nedrīkstēju padoties. Vecāka-
jos kursos atradu papildus darbiņu, kur 
pēc studijām veicu biroja darbus. Valsts 
eksāmenu nokārtoju izcili, studentu 
pētniecisko darbu arī aizstāvēju ar izci-
lu vērtējumu. Ieguvu ārsta diplomu.

Man ne brīdi studiju laikā nebija 
šaubu; zināju, ka palikšu tepat Latvijā, 
vēlējos iestāties rezidentūrā. Domā-
ju par vairākām rezidentūras studiju 
programmām. 2014. gadā tiku uzņem-
ta savā pirmajā izvēlē – psihiatrijā. Vēl 
šobrīd turpinu studijas rezidentūrā, šo-
brīd esmu 3. studiju gada rezidente psi-
hiatrijā. Rezidentūra nozīmē, ka esmu 
gan studente Rīgas Stradiņa Univer-
sitātes rezidentūras studiju fakultātē, 
gan pilna laika darbiniece ārste-rezi-
dente Rīgas Psihiatrijas un narkoloģi-
jas centrā. Man ļoti patīk darbs, tas ir 
dinamisks. Turpinu papildus apgūt jau-
nākās rekomendācijas arī citās medicī-
nas nozarēs, jo uzskatu, ka cilvēks ir 
jāskatās kopumā, tikai tad varam no-
nākt pie labākā iespējamā rezultāta.

Neatliek daudz laika, lai apmeklētu 
citu specialitāšu konferences, pa vaka-
riem cenšos mācīties attālināti Evisit 
platformā. Ieguvu atzinību kā aktīvākā 
Evisit lietotāja-rezidente 2018. gadā. 
Aktīvi darbojos arī Latvijas Psihiatru 
asociācijas Jauno psihiatru sekcijā. Rī-
kojam dažādus pasākumus, kas vērsti 
uz izglītošanu, piemēram, Viktorīna 
psihiatrijas rezidentiem, psihiskās vese-
lības dienas Rīgas Stradiņa universitātes 
medicīnas fakultātes studentiem, skolu 
projekts sadarbībā ar Slimību profilak-
ses un kontroles centru skolēniem, u.c.

2019. gadā Latvijā viesojās profesors 
Šīhans no ASV. Es biju viena no 3 rezi-
dentēm, kurām bija tas gods vest profe-
soru ekskursijā pa Rīgas Psihiatrijas un 
narkoloģijas centra muzeju. Ar lepnumu 
viņam stāstīju par prof. Hermani Budu-
li, kurš bija ne tikai izcils ārsts, katedras 
vadītājs un labs cilvēks, bet viņa vārdā 
izveidota arī Buduļu ģimenes stipendi-
ja – Vītolu Fondā. Jūtos ļoti lepna par 
tik spēcīgiem latviešiem un neizsakā-
mi pateicīga, ka mans dzīves ceļš kaut 
mirkli bijis netālu no tik spēcīgas dzim-
tas. Katru gadu cenšos pilnveidot savas 
zināšanas un neapstāties pie sasniegtā. 
Šogad papildus darbam Rīgas Psihi-
atrijas un narkoloģijas centrā, nedēļas 
nogalēs uzsāku darbu arī Strenču Psi-
honeiroloģiskajā slimnīcā, kur strādāju 
kā ārsts-stažieris Uzņemšanas nodaļā. 
Ceru nākotnē strādāt tieši šajā stacionā-
rā, Vidzemes pusē jūtos mājās.

Vasarā pēc RSU Medicīnas fakul-
tātes beigšanas 2014. gadā apprecējos 
ar vīru Andi. Bijām draudzējušies no 
2010. gada, kopā gājām uz Sv. Jāņa 
draudzi. Zināju, ka Dievs ir devis mums 
iespēju satikties, jo savādāk nevarēju 
izskaidrot. Mūsu iepazīšanās bija gau-
žām nejauša, un vēl šobrīd atskatāmies 
uz to kā lielu brīnumu. Tiku uzņemta 
rezidentūrā, turpināju studijas un darbu, 

2015. gada aprīlī 
piedzima mūsu pir-
mais bērniņš Jānis. 
2017. gada decem-
brī piedzima mei-
tiņa Katrīna. Esmu 
ļoti laimīga par to, 
ka Dievs mums 
uzticējis bērniņus 
un par to, ka ir tik 
gādīgs vīrs, kurš 
atbalsta un parūpē-
jas par bērniem, ja 
brīvdienās strādāju.

Ģimene ir mil-
zīga dāvana, un to 
ļoti novērtēju. Cen-
šos pēc iespējas vai-
rāk laika kvalitatīvi 
pavadīt ar bērniem, 
spēlējam galda spē-
les, dodamies dabā, 
lasu bērniem priekšā grāmatas. Ģime-
ne – tas ir pamats visam. Ļoti vēlos, lai 
bērni izaug par labiem un laimīgiem cil-
vēkiem. Par tādiem cilvēkiem, kuri redz 
cilvēku, nevis viņa apģērbu vai mantas; 
par tādiem, kuri ir labestīgi un padomā 
arī par citiem; par tādiem, kuri ir laipni 
gan pret sevi, gan pret citiem.

Vītolu Fonds dara ļoti svētīgu dar-
bu. Nebaidīšos teikt, ka viņi kopā ar 
mecenātiem maina cilvēku dzīves tra-
jektoriju un veselas dzimtas, kas nāks 
pēc šī cilvēka. Viņi kā sargeņģeļi nolū-
kojas pār mums, neļaujot mums iestigt 
dziļāk tajā purvā, kur esam bijuši. Viņi 
palīdz izrāpties jauniešiem no bezcerī-
bas, dod iespēju studēt. Palīdzība nav 
tikai materiāla, tas ir arī milzīgs morāls 
atbalsts, ko es jutu no Vitas un Vītolu 
Fonda kolektīva. Stipendiātu ir daudz, 
bet Vita kā otra mamma seko katram.

Jau biju pabeigusi pamatstudijas un 
strādāju rezidentūrā, kad Vita zvanī-
ja, meklējot palīdzību priekš viena no 
stipendiātiem, kurš bija nonācis krīzes 
situācijā. Viņiem rūp, un tas ir neizmē-
rojams atbalsts, kas ne katram ģimenē 
ir dots. Ne visiem ir atbalstošas ģime-
nes. Ir ģimenes, kurās bērni aug pavi-
sam bez vecākiem. Ir ļoti liela starpība, 
ja cilvēks jūtas atbalstīts un cienīts, viņš 
spēs paveikt daudz vairāk. Ir ļoti liela 
starpība, vai cilvēks var mācīties ne-
traucēti, vai mācās ar rūcošu vēderu. To 
starpību es lieliski zinu, un to zina dau-
dzi Latvijas jaunieši. Vītolu Fonds spēj 
ilgtermiņā mainīt cilvēku dzīves līdz 
nepazīšanai. Daudzi no mums nezina, 
kur mēs būtu šobrīd, ja Vītolu Fonds 
nebūtu mums sniedzis palīdzīgu roku.

Pavasarī, kad bija sākusies pie-
teikšanās stipendijām, dalījos ar šo 
informāciju savos sociālajos tīklos, 
nebaidoties stāstīt arī savu stāstu. Vī-
tolu Fonds ar stipendijām atbalstīja 
gan mani, gan manas māsas Baibu un 
Kristīni. Es zinu, ka bez Vītolu Fonda 
atbalsta ar vislielāko varbūtību es ne-
būtu ārsts, es nestrādātu šo darbu, jo 
studiju pirmajos gados gados apvienot 
mācības ar darbu ir ļoti grūti. (Redzēju 
daudzus kolēģus, kuri nevarēja apvie-

not darbu ar studijām, nevarēja sekmī-
gi nokārtot eksāmenus un bija spiesti 
ņemt akadēmiskos atvaļinājumus, 
daudzi no viņiem pēc akadēmiskā 
atvaļinājuma studijās tā arī neatgrie-
zās...) Vītolu Fonda atbalsts ir neizmē-
rojams, vārdos neaprakstāms, tas vieš 
cerības stariņu tur, kur ir melna nakts.

Latvija – tie ir cilvēki, tie esam mēs 
paši. Domāju, ka bieži vien pārāk zemu 
novērtējam savu spēju darīt labu. Dau-
dzi cilvēki saka, ka vēlas mainīt pasau-
li, darīt lielas lietas. Bet es domāju, ka 
jāsāk ar mazajām lietām. No tās pozī-
cijas, kur esam šobrīd. Mums nevajag 
gaidīt, kad mums būs iespēja darīt pa-
visam lielās lietas. Jau šobrīd varam pa-
censties vairāk kvalitatīva laika pavadīt 
kopā ar saviem bērniem, kopā rotaļā-
ties, mācīt viņus, rādīt savu piemēru. 
Jau šobrīd varam katrs savā darbavie-
tā pielikt papildus pūles, lai darbu pa-
veiktu pēc labākās sirdsapziņas un lai 
veidotu labu atmosfēru gan darbinieku 
starpā, gan cilvēkiem, ar kuriem strā-
dājam. Jau šobrīd varam atbalstīt citus, 
nododot labo darbu stafeti uz priekšu.

Vītolu Fonds sniedza man palīdzīgu 
roku. Es katru gadu cenšos ziedot Vītolu 
Fonda Draugu stipendijai, jo zinu, cik 
ļoti šiem jauniešiem atbalsts ir nepiecie-
šams. Pat ja mums šobrīd nav iespējas 
dibināt pašiem savas stipendijas, mums 
ir iespēja kopā palīdzēt. Šie labie darbi 
neapstājas, tas iestrādājas mūsu būtībā, 
mēs to turpināsim visu dzīvi. Tieši tādu 
Latviju es vēlētos redzēt – laimīgus cil-
vēkus, kuri parūpējas par savām ģime-
nēm, saviem bērniem un kopā parūpē-
jas arī par tiem bērniem, kuru vecākiem 
tādas iespējas nav. Latvija – tie esam 
mēs paši. Kādi būsim mēs paši, tāda 
būs Latvijas nākotne. Būsim labestīgi 
un gaiši mūsu dzimtenē Latvijā!“

Te ir stāsts par vēl vienu fantastisku 
Latvijas bērnu, kam īstā laikā nāca pa-
līdzība no svešā zemē dzimušiem, bet 
latviski uzaudzinātiem bērniem. Pal-
dies viņiem un paldies Vītolu Fondam, 
par šo brīnišķīgo Latvijas patrioti.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas izskolotie (16)
Turpinājums no 12. lpp.

Budulu ģimene. Priekšā: Lidija Budule. Aiz viņas, no krei-
sās: Anna Budule, Ēriks Buduls, Ilze Grouvsa (Groves).
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Atvadu vārdi Andrejam Ozoliņam
Pārliecināja latviešus Anglijā uzticēties Latvijas jauniešiem

Andrejs Valdis Ozoliņš
Bijušais PBLA priekšsēdis, latviešu sabiedriskais darbinieks un matemātiķis

Svētdien no Lielbritānijas pienā-
kusi sēru vēsts, ka 10. maijā Lesterē 
(Leicester) astoņdesmit ceturtajā mūža 
gadā miris pazīstamais latviešu sabied-

riskais darbinieks un bijušais Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis 
(1998-2001) Andrejs Valdis Ozoliņš.

Andrejs Valdis Ozoliņš dzimis 
1935. gada 21. oktobrī Rīgā, pēc 
Otrā pasaules kara kopā ar ģimeni 
bēgļu gaitās nonācis Lielbritānijā, 
1962. gadā absolvējis Londonas Uni-
versitāti, 1969. gadā – Bātas Univer-
sitāti. Andrejs Valdis Ozoliņš ilgus 
gadus bijis mācību spēks Lesteres pil-
sētas politehnikumā, paralēli daudzus 
gadus vadījis Lesteres latviešu skolu 
un Almēlijas vasaras nometnes.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
kopš 90. gadu vidus līdz pat 2008. ga-
dam Andrejs Ozoliņš vadīja Latviešu 
Nacionālo padomi Lielbritānijā (LNPL) 
bija PBLA valdes loceklis no 1996. līdz 
2008. gadam, un PBLA priekšsēdis no 

1998. līdz 2002. gadam. Paralēli šiem 
darbiem Andrejs Ozoliņš bija ilggadējs 
Izglītības fonda priekšsēdis Lielbritā-
nijā, arī personīgi ievērojami atbalstot 
Vītolu fonda organizēto stipendiju pie-
šķiršanu studentiem Latvijā.

Andrejs Ozoliņš daudzkārt aizstā-
vējis Latvijas valsts intereses Lielbritā-
nijas presē, atspēkojot dezinformāciju 
par mūsu valsts pagātnes notikumiem, 
viņš arī kopš pirmsākumiem bijis 
viens no aktīvākajiem Latvijas Oku-
pācijas muzeja atbalstītājiem un Oku-
pācijas muzeja biedrības biedrs.

PBLA valde cieņā un pateicībā pie-
min Andreja Ozoliņa mūža veikumu 
un izsaka visdziļāko līdzjūtību viņa 
dzīvesbiedrei Dulsijai (Dulcie) Ozo-
liņš kundzei ar ģimeni.

PBLA pārstāvniecība

Andrejs Valdis Ozoliņš.

Klusums... Klusums... Tad diriģents 
paceļ zizli, veras priekškars, un sāk 
skanēt mūzika. Un tajā brīdī sāk runāt 
mīlestības valoda, jo tieši tajā mūzika 
sarunājas ar ļaudīm. Taču ikkatrai melo-
dijai, tāpat kā cilvēka dzīvei, ir sākums 
un ir arī nobeigums, kad izskan pēdējā 
nots, aiz sevis atstājot vien atmiņas un 
atklāsmi, ka kaut īsu mūža mirkli ir bi-
jusi iespēja būt tuvu, tuvu klāt tai valo-
dai, kurā ar cilvēkiem sarunājas Dievs.

Šobrīd, kad Tēvzemē baltas zied ie-

vas un savu mūziku bagātīgi cilvēkiem 
dāvā putni, debesu vēstneši, tālajā Mū-
žības ceļā devies ilggadējs Vītolu fonda 
draugs un atbalstītājs Andrejs Ozoliņš. 
Daudziem fonda stipendiātiem viņa 
vārds allaž saistīsies ne tikai ar saņemto 
finansiālo atbalstu, bet arī ar mūziku, ar 
operas izrādēm un baletu, ar Balto namu, 
ar šo svēto mirkli, kad mūzika dāvā spār-
nus un ļauj pacelties pāri ikdienībai.

Un vēl Andrejam Ozoliņam piemita 
nesalaužama pārliecība, ka Latvijas nā-

kotni varam droši uzticēt tās jauniešiem: 
,,Jaunība ir cerību un sapņu pilns laiks, 
kad cilvēks atrodas sava ceļa sākumā un 
viņam ir pietiekami daudz spēka un izturī-
bas, lai sasniegtu iecerēto. Taču, lai radītu 
pamatu panākumiem nākotnē, ir nepie-
ciešama centība un neatlaidība. Ar cen-
tīgu un neatlaidīgu darbu jaunieši kaļ ne 
tikai savu laimi, bet arī Latvijas nākotni.“

Vītolu fonda sadarbība ar Andreju 
 

Turpinājums 15. lpp.

✝
JĒKABS ARNOLDS ZIEDARS

Dzimis 1924. gada 20. maijā Liepājas apriņķa, Dunikas pagasta, Sedvīņu ciemā, Latvijā.
Miris 2020. gada 11. maijā Melburnā, Austrālijā.

Izvadīts 2020. gada 19. maijā Melburnā, Austrālijā.

Vieglas smiltis!

Tālu gāju garu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Sēro
dzīvesbiedre Baiba Ziedare,

bērni Andris Ziedars un Ilze Švarca ar vīru Viktoru Švarcu,
septiņi mazbērni: Vaira Ziedare ar vīru Andres Fedyszyn, Tālis Švarcs, 

Daila Ziedare ar dzīvesbiedru Marku Zvirbuli, Antra Švarca, Laima Ziedare 
ar dzīvesbiedru Andrew Wesley, Kārlis Ziedars un Elīna Ziedare,

mazmazmeitiņa Sofia Fedyszyn.
Sēro radi un draugi Latvijā un Kanādā.
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Ozoliņu un Anglijas Latviešu izglītības 
fondu aizsākās 2003. gadā, kad viņš pēc 
iepazīšanās ar Vītolu fonda darbību un 
mērķiem izlēma ierosināt mainīt organi-
zācijas statūtus, lai varētu atbalstīt maztu-
rīgus, bet centīgus un talantīgus Latvijas 
jauniešus. Vispirms tika dibināta Anglijas 
Latviešu izglītības fonda stipendija, tad 
pievienojās Daugavas Vanagu Bradfordas 
nodaļa, Anglijā dzīvojošais Emīls Gailis, 
tika izveidotas Maijas un Nikolaja Bise-
nieku piemiņas stipendijas, Vilmas Sila-
rājas piemiņas stipendijas un Daugavas 
vanagu Birmingemas nodaļas, Māksli-
nieku un daiļamatnieku kopas stipendi-
jas. Savukārt, dibinātā Andreja un Dul-
sijas (Dulcie) Ozoliņu stipendija ir bijusi 
atbalsts 18 studentiem. Ikkatrs ieguvis iz-
glītību un izveidojis veiksmīgu karjeru.

Andrejs Ozoliņš bija tas, kurš lat-
viešus Anglijā pārliecināja uzticēties 
Latvijas jauniešiem, savukārt pats allaž 
ar lielu atbildības sajūtu kopā ar valdi 
izvērtēja, kā ziedojumus un testamentos 
atvēlētos līdzekļus likt lietā. Kopā iz-
maksātas 277 stipendijas un, pateicoties 
Andreja Ozoliņa darbam, ziedots pus-
miljons eiro jauniešu izglītībai Latvijā.

Nozīmīgs ir Anglijas Latviešu iz-
glītības fonda atbalsts, taču īpaši augstu 
vērtējama bija Ozoliņu ģimenes, Andreja 

un Dulsijas, vēlme tuvāk iepazīt savus 
stipendiātus, dalīties savā dzīves piere-
dzē un atziņās un dāvāt viņiem prieku, 
ko sniedz mākslas baudījums, jo Angli-
jas Latviešu izglītības fonda stipendiāti 
ik gadu saņēma vienu no skaistākajām 
dāvanām – operas apmeklējumu.

Kad Andrejam Ozoliņam jautāja, kā-
dēļ tas tiek darīts, viņš paskaidroja: „Uz šo 
jautājumu varētu atbildēt pavisam īsi – at-
maksāju parādu. Parādu par labestību un 
palīdzību, ko esmu saņēmis no cilvēkiem, 
kas man ir devuši iespēju iegūt augstsko-
las izglītību. Savukārt kultūras un mākslas 
pārzināšana manī ir radījusi vēlēšanos 
palīdzēt arī citiem iepazīties ar lietām, kas 
viņiem ir jaunas, neredzētas un nedzirdē-
tas. Kamēr spējam, to mēs ar Dulsiju da-
rām. Viņa zina manu dzīves stāstu un pa-
līdz man atmaksāt to, ko uzskatu par mūža 
parādu. Tas nav slogs, jo mums pašiem ir 
prieks, ka varam palīdzēt.“

Andrejs Ozoliņš dzimis Rīgā 
1935. gadā. 1944. gadā ģimene uzsāka 
bēgļu gaitas un nokļuva Anglijā. Skolā 
Andrejs mācījās tikai līdz piecpadsmit 
gadu vecumam, tad nācās uzsākt lauks-
trādnieka gaitas, un viņš, iespējams, būtu 
palicis bez izglītības, ja viņam kāds gan-
drīz nepazīstams cilvēks, Džons Sims no 
Āfrikas, nebūtu piedāvājis segt mācību 
maksu, lai neklātienē varētu turpināt izglī-
tību. Vēlāk Andrejs studēja skolotāju kole-
džā, sāka strādāt vidusskolā, bet 1962. gadā 

ieguva Londonas Universitātes (General 
Honours) grādu matemātikā un fizikā.

Tika nodibināta ģimene, un par 
Andreja mūža draugu un visu viņa 
ideju atbalstītāju kļuva jaunā studen-
te Dulsija Alena (Dulcie Allen). Abi 
kopā nodzīvoja skaistu, mīlestības un 
savstarpējas uzticības pilnu mūžu, uz-
audzināja un izskoloja divas meitas.

1970. gadā Andrejam Ozoliņam iz-
devās dabūt darbu Leicester Polytechnic 
(Lesteras Politehniskajā institūtā), taču 
arvien vairāk laika tika veltīts darbam 
latviešu organizācijās. Garš ir padarī-
to darbu saraksts, ne velti 1980. gadā 
Andrejs tika aicināts kandidēt Latviešu 
nacionālās padomes Lielbritānijā (LNPL) 
padomes vēlēšanās. 1996. gadā viņš pen-
sionējās, bet 1997. gadā kļuva par Angli-
jas latviešu izglītības fonda priekšsēdi.

Ir beigusies kāda skaista mūža me-
lodija, ir atskanējis pēdējais akords. It 
kā iestājies klusums... Klusums? Nē, jo 
gan tālumā, gan tepat blakus joprojām 
skan brīnišķa mūzika – ne ar ausīm, 
bet sirdi saklausāma. Mazliet skumja, 
mazliet smeldzīga, bet ļoti, ļoti gaiša – 
kā mīlestības pilns cilvēka mūžs, kurš 
saskaņā ar savu pārliecību ik gadu, ik 
dienu, ik stundu pratis nodzīvot.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tu-
viniekiem!

Vītolu fonds
12.05.2020.

Atvadu vārdi Andrejam Ozoliņam
Turpinājums no 14. lpp.

Tā melnā kaste...
Jancim jauns televizors

Nu tad gan vienreiz 
norāvos! Bieži biju iztei-
cies diezgan nelabvēlīgi 
par to savu melno kasti, 
ko par televīzoru sauc, 
bet es jau nedomāju ļau-
ni – tas jau tikai tāpat – 

špāsējoties un jokojoties.
Ak, ko es te muldu. Nav jau ar bēr-

niem darīšana. Nekāda jokošanās un ne-
kāda špāsēšanās. To melno dranķa kasti 
jau sen vajadzēja aizsviest mēslu bedrē 
un vēl pavadīt ar trekniem izteicieniem 
un lamu vārdiem. No kā tad jūs domājat 
man tie sirmie mati? Taču ne jau no ve-
cuma. Kā jau jūs visi zināt – es vēl esmu 
jauns un sprauns. Tā melnā kaste vien-
kārši ir izgudrota, lai bendētu nost cil-
vēkus. Un to bendēšanu vispirms sāk ar 

matiem. Jā, kaste jāsviež prom. Ko do-
mājat, – vakardien uzgriezu devīto čane-
li, lai paklausītos ziņas – bildes nav! Pašā 
apakšā parādās un pazūd tādas dzeltenas 
strīpiņas un tās tiek pavadītas ar tādu ēr-
mīgu skaņu – puk, puk, puk. Prr... puk, 
puk, puk. Nogriezu kasti nost. Tādu brīdi 
pasēdēju, pakasīju galvu, nesapratu, kas 
te notiek, tad griezu atkal augšā.

Puk, puk, puk, puk, puk un puk – 
un kaste palika tumša un klusa. Tikai 
brīdi pa brīdim nopukšķēja savu puk-
šķējamo. Mierā jau nelikos. Pārbaudīju 
visu, kas likās pārbaudāms, un pat ek-
rānu nomazgāju, ko var zināt. Griezu 
atkal to kasti augšā.

Puk, puk, puk un PUK...
Nu zināju, ka šovakar ziņu klausī-

šanās nenotiks. Rīt arī nē. Un tā kā šo-

dien ir piektdiena, tad parīt arī nē. Ap-
sēdos un sāku domāt, ko darīt. Sviest 
to kasti āra un iet gulēt? Piezvanīt 
Krišam un apjautāties, ko viņš darītu, 
ja būtu manā vietā? Paņemt āmuru un 
sadauzīt kasti, cik tik sīki var? Pamek-
lēt, vai kaut kur nav paglabājušās kā-
das labas ZĀLES, kas nomierina ner-
vus? Jeb mazliet noraudāties? Sēdēju 
un gudroju... gudroju un domāju ar...

Pēc kādas stundas, lieta bija skaid-
ra, kas jādara. Jāiet gulēt! Aizgāju ar.

Jaunā televīzijas plāte (ne kaste) strā-
dā labi. Ne pukst, ne klukst. Rāda skaidras 
bildes un runā skaidru valodu. Esmu ap-
mierināts. Redz, ko var panākt ar skaidru 
un intel... inteli... ar prātīgu domāšanu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Esmu sajutusi brīvību nebūt vien-
mēr sasniedzamai – atceros bērnībā, 
mūs varēja sazvanīt tikai tad, ja kāds 
bija mājās un parasti tas bija vakaros.

Daiga Rudzāte: Tu rudenī atgrie-
zīsies Rīgā?

Katrīna Neiburga: Jā. Ir cerība, 
ka rudenī notiks Survival Kit – man ir 
jāuztaisa darbs.

Daiga Rudzāte: Kas tas būs?
Katrīna Neiburga: Protams, šis 

laiks to būs iespaidojis. Tas radies no 
dzīves šeit, no šīs pieredzes un pārdo-
mām. Tā nebūs pandēmijas dienasgrā-
mata, bet... kaut kas tālāks. Sākumā man 
bija cita ideja, kas totāli izjuka un nebija 
iespējama ārkārtas situācijas dēļ. Un lai-
kam tā arī vairs nebūtu aktuāla.

Daiga Rudzāte: Un kur paliks vistas?
Katrīna Neiburga: Vistas mēs ņem-

sim līdzi uz Rīgu. Eglītim ir darbnīca 

Boļševičkā, un mēs tu izveidosim fermu. 
Mans vecvectētiņš Ludvigs Neiburgs, 
kas uzcēla daudzos namus, pats dzīvo-
ja Brīvības ielā – iepretim kādreizējai 
viesnīcai Latvija. Kad vasarās ģimene 
devās uz Bulduriem, kur bija vasarnīca, 
kalpone gāja ar kājām un dzina no Rīgas 
uz vasarnīcu govi. Un rudenī dzina atkal 
atpakaļ uz Brīvības ielu, kur viņi to govi 
turēja. Tāda, lūk, vēstures atkārtošanās.

11.05.2020
Pirmpublicējums Arterritory.com

Visbēdīgāk būtu ieiet atpakaļ...
Turpinājums no 7. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 20. maijā

21. maijs
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
1905. latviešu dzejnieks Valdis Lukss.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Irēne Ziedare.
1960. Latvijas šahists, lielmeistars Zi-
gurds Lanka.

22. maijs
Emīlija, kalendārā neierakstīto vārdu diena
1919. Rīgu ieņēma vācu landesvēra 
vienības, lieliniekus un Stučkas valdī-
bu padzenot no Rīgas.

23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
1595. Jelgavā tika izdots dokuments 
Brüderlicher Vertrag der Herzöge 
Friedrich und Wilhelm, kas atrunāja 

galma (pārvaldes) dalīšanu un skāra 
arī Kurzemes hercogistes teritorijas 
dalīšanas juridisko piekritību.
1880. rakstnieks Augusts Bračs.

24. maijs
Ilvija, Marlēna, Ziedone
1910. komponists Marģeris Zariņš.
1920. bibliogrāfe Marta Apīne.
1935. dibināta LU Studentu Vienību 
Savienība.

25. maijs
Anšlavs, Junora
1880. vācbaltiešu Latvijas arhitekts 
Eižens Laube.
1905. aktrise, režisore, dziedātāja Vera 
Cīrule-Silāre.
1920. Sidnejas Latviešu biedrības sestdie-

nas skolas ilggadīgā vadītāja Lidija Budule.
1935. žurnālists, rakstnieks Juris Brežģis.
1975. neiroķirurgs Kaspars Auslands.

26. maijs
Eduards, Edvards, Varis
1970. politiķis Dzintars Zaķis.

27. maijs
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
1830. Rīgas ostā ienāca pirmais tvai-
konis – zviedru kuģis Oscar.
1875. skolotājs Arvīds Blaumanis.
1905. krievu-japāņu karš: sākās Cusimas 
jūras kauja (beidzās 28. maijā), kurā iz-
nīcināta Krievijas Baltijas flotes lielākā 
daļa. Bojā gāja 4380 Baltijas jūrnieki.
1905. futbolists, hokejists, basketbolists 
un bendija spēlētājs Arvīds Jurgens.  ■

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 19. maijā.
€1 = 1,67510 AUD
€1 = 0,89535 GBP

€1 = 1,80040 NZD
€1 = 1,09500 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
ALB: Sekojot Austrālijas valdības no-
rādēm, ALB sarīkojumi tiek uz laiku 
ATCELTI. Darīsim zināmu, kad atkal 
darbība atsāksies. Paldies par sapratni 
un jums viesiem no mums visiem no-
vēlam labu veselību! ALB valde
ALB LAIMA: Darām zināmu, ka ALB 
Laima birojs JOPROJĀM STRĀDĀ 
norādītajos laikos. Pieņemam jūsu zva-
nus kā arī turpinām darbu ar klientiem in-
dividuāli. Ceram, ka klientiem prāti tiek 
vingrināti ar atjautības uzdevumu lapām 
kuras izsūtam pa pastu. Uzklausīsim jūsu 
idejas/priekšlikumus, kā arī variet droši 
zvanīt, ja tikai gribas ar kādu parunāt. 
Birojs 36 Rose Terrace, Wayville 5034; 
atvērts otrdienās, trešdienās un ceturtdie-
nās no plkst.10.00-16.00; tālr. 8172 0820
DV: Sakarā ar valdības izsludinātiem 
ierobežojumiem vīrusa Covid-19 pan-
dēmijas  laikā, līdz turpmākam rīko-
jumam ir ATCELTI visi sarīkojumi, 
sestdienas pusdienas, kora un ansam-
bļa mēģinājumi, sapulces vanagu 
namā. Vanagu nams un bārs SLĒGTI.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Sakarā ar valdības noteiktiem pulcēša-
nās ierobežojumiem pandēmijas laikā, 
mūsu Sv. Pētera baznīcā līdz turpmākam 
rīkojumam dievkalpojumi NENOTIKS.

Brisbanē
Sakarā ar pašreizējo COVID-19 situā-
ciju gan Austrālijā, gan pasaulē, līdz 
jūlija beigām tiek ATCELTI visi Bris-
banes Latviešu biedrības pasākumi, 
kora Baltika mēģinājumi, Draudzes 
dievkalpojumi un citas sanāksmes. 
Brisbanes Latviešu nams ir SLĒGTS.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Draudzes dievkalpojumi ATCELTI.

Kanberā
Kanberas Latviešu biedrības maijā un 
jūnijā paredzētie sarīkojumi sakarā ar 
Covid-19 sērgu tiek ATCELTI. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 14. jūnijā paredzētais Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums Sv, Pē-
tera baznīcā, Reid, tiek ATCELTS.

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS Domājam, ka pusdienas at-
sāksies 2020. gada 7. sept., bet tas notiks 
tikai tad, ja būs atļauts saistībā ar valdī-
bas noteikumiem. Vanadžu sanāksmes 
ir atceltas līdz septembra pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi 
tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Krīzes laikā Dievkalpojumi NENO-
TIKS, jo nav atļauts. Tā vietā Mācītājs 
Balodis katru nedēļu izsūtīs Draudzes lo-
cekļiem sprediķus un Bībeles lasījumus.

Sidnejā
Sestdien, 23. maijā plkst. 17.00, TI-
KAI INTERNETĀ Ilzes Tomasas refe-
rāts Kā latviešiem deva uzvārdus. Sekos 
jautājumi un pārrunas. Iepriekšpieteik-
šanās obligāta: admin@slb.org.au

Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīša-
nos, visi sarīkojumi Sidnejas Latviešu 
namā ir ATCELTI un Latviešu nams ir 
SLĒGTS līdz turpmākam ziņojumam.

Sidnejas Daugavas vanagu nams 

Benkstaunā ir SLĒGTS, un visi izsludi-
nātie un paredzētie DV Sidnejas nodaļas 
saieti un sarīkojumi, ieskaitot novusa 
spēles, ir ATCELTI uz nenoteiktu laiku.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Sakara ar Covid-19 straujo izplatīša-
nos, dievkalpojumi Svētā Jāņa baznīcā 
patreiz ATCELTI.

Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu valodā. 
Piespiežot uz šo saiti, atvērsies mana 
lapa, kurā regulāri būs jaunas svētrunas:
https://www.youtube.com/channel/
UCK2IwlGgZrp1I_KLisSrdJg

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi baznīcā ATCELTI 
līdz turpmākam.

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Koronavīrusa draudu dēļ Zviedrijas 
latviešu draudzēs ATCELTI visi pir-
mā pusgada dievkalpojumi.

Latvijā
Ministru kabineta rīkojums par ār-
kārtējo situāciju ar mērķi ierobežot 
Covid-19 izplatību ir spēkā līdz 9. jū-
nijam.  ■

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi


