
Jāņi ir vislatviskākie no visiem svētkiem.
Šajā dienā mēs varam izjust kopību ar visiem latvie-

šiem, kuri tagad dzīvo Latvijā un pasaulē. Mēs izjūtam 
kopību arī ar visām iepriekšējām paaudzēm tūkstoš gadu 
garumā, kas arī svinēja šos svētkus.

Lai gaišas jāņugunis apņem visu Latviju!
Priecīgus Jāņus!

Valsts prezidents Egils Levits
Apsveikuma video: https://www.youtube.com/watch?v=IlGrcEefvko
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Priecīgus Jāņus!
Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums Jāņos

Prezidenta Egila Levita uzruna
Saeimas pavasara sesijas noslēguma sēdē

Ļoti cienījamās Sa-
eimas deputātes!

Augsti godātie Saei-
mas deputāti!

Dāmas un kungi!
Šodien noslēdzas 

spraigs darba cēliens, un 
turklāt vairākus mēnešus tas notiek ār-
kārtas apstākļos.

I
Covid-19 mūs visus ir digitalizējis 

un transformējis.
Arī jūs, godātie Saeimas deputāti, 

kā viens no pirmajiem parlamentiem 
Eiropā un pasaulē esat atraduši iespēju 
ar digitālo tehnoloģiju palīdzību strā-
dāt attālināti, turpināt savu darbu arī 
šajos apstākļos.

Nav šaubu, ka šis risinājums at-
bilst Satversmei, kaut gan tur, protams, 
1922. gadā netika ierakstīts pants par šo 
pandēmiju. Satversme ir stabils pamats 

mūsu valstij un tās 
demokrāt iskajai 
valsts iekārtai, un 
tā ir piemērojama 
arī ārkārtējos aps-
tākļos.

Lai to nodro-
šinātu, 23. martā es kopā ar četru pā-
rējo konstitucionālo orgānu vadītājiem 
mūsu pirmajā kopsēdē akceptējām 
Valsts konstitucionālo orgānu darbības 
pamatprincipus ārkārtējā situācijā. Tie 
nosaka, ka, piemērojoties apstākļiem, 
arī ārkārtējā situācijā visām valsts in-
stitūcijām, iestādēm un amatpersonām 
ir jāīsteno savas kompetences un jā-
veic savs darbs tā, lai kopējā valstiskā 
mērķa ietvaros to funkcijas pēc iespē-
jas tiktu veiktas un uzdevumi – pildīti.

Tas, ja apstākļi to prasa, ietver arī 
 

Turpinājums 12. lpp.

Papardes Melburnā, Austrālijā.
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Ar Amerikas 
Latviešu apvienī-
bas (ALA) atbalstu 

izveidota brīvpieejas lietotne 100 Lat-
vians You May Know. Iedvesmojoties 
Latvijas valsts simtgadē, tajā iekļautas 
simt izcilas personības, kas dzimušas 
vai veidojušas savu karjeru teritorijā, 
kura mūsdienās ir Latvijas valsts. 

Kas nosaucis upi Dienvidameri-
kā kādas Latvijas upes vārdā? Kam 
sociālajos tīklos ir vairāk sekotāju 

nekā Igaunijā iedzīvotāju? Kas ir bi-
jis Porsche dizaina departamenta va-
dītājs? Angļu valodā veidotā lietotne 
sniedz atbildes uz šiem jautājumiem 
un piedāvā vienuviet apkopotu infor-
māciju par ievērojamām vēsturiskām 
un mūsdienu personībām. Izmantot 
viktorīnas funkciju, iespējams arī 
pārbaudīt savas zināšanas par vēs-
turiskiem un šodienas faktiem. Lie-

cībā, cilvēka vārda cienīgus Latviešus 
Tēvzemē un pasaulē.

Velta Toma
I. Vēvere 

Laikrakstam „Latvietis“

* VDM – Valsts drošības ministrija.

DV Adelaides no-
daļa kā katru gadu, arī 
šogad 14. jūnijā Cen-
tennial kapsētā noturēja 
piemiņas brīdi padomju 
režīma upuriem 1941. un 
1949. g.

COVID 19 pandēmi-
jas dēļ ieviestie ierobežojumi daudz-
viet izraisījuši neapmierinātību un 
protestus. Izolēšanās un distancēšanās 
tiek uzskatīta par cilvēktiesību pār-
kāpumu. Grūtības ģimenēm visiem 
atrasties mājās vienlaicīgi; pieaug var-
darbība... Kas tas ir?

Vai bieži aizdomājamies, kādas 
ciešanas piedzīvoja tautieši padomju 
režīma represijās? Kāda bija latvieša 
dzīvības vērtība? Kā palīdzēt pasaulei 
saprast tos notikumus?

Cilvēki, kuri piedzīvojuši 1941.  
un 1949.-1953. gada deportācijas un 
atgriezušies savās zemēs, ir izturējuši 
mūsdienu cilvēkam neiedomājamus 
pārbaudījumus, jo padomju represīvās 
iestādes viņus nav spējušas salauzt un 
asimilēt jeb padarīt sev līdzīgus tajā 
Krievijas sabiedrības vidē, uz kurieni 
latvieši tika izsūtīti.

Latvijas Valsts Arhīva datu bāzē ir 
apkopotas ziņas par 1941. gada 14. jū-
nijā deportētajiem par 15 443 Latvijas 
iedzīvotājiem. No tiem 3741 bērnu 
vecumā līdz 16 gadiem, ieslodzījuma 
vietās nošauti 700 cilvēki, miruši 3453 
cilvēki, nometinājuma vietās miruši 
1940 cilvēku. Ceļā uz izsūtījuma vie-
tām piedzima 6 bērni, 183 cilvēki gāja 
bojā. Izsūtījumā gāja bojā 4941 perso-
na, kas sastāda 12% no visiem izsūtī-
tajiem.

Pēc Latvijas Valsts Arhīva datiem 
1949. gada marta deportācijā cieta 
44 271 cilvēks, ko aizveda ar 31 vilcie-
nu; ceļā un izsūtījumā 1949. gadā pie-
dzima 211 bērni, vēl 513 cilvēkus iz-
sūtīja vēlāk, jo lielās akcijas laikā viņi 
nebija mājās vai arī bija paslēpušies. 

1422 cilvēki tika nosūtīti pie ģimenēm 
uz Sibīriju pēc atbrīvošanas no soda 
nometnēm.

Atšķirībā no 1941. gada deportā-
cijas, kas bija vērsta pret sabiedrības 
eliti, kā arī pret turīgajiem pilsoņiem, 
1949. gada deportācijā izsūtīja zem-
niekus, kuri bija iekļauti t.s. kulaku 
sarakstos, ar mērķi paātrināt Latvijas 
sovjetizāciju un integrāciju Padomju 
Savienībā, respektīvi, salauzt zemnie-
ku pretestību lauksaimniecības kolek-
tivizācijai un apspiest bruņoto preto-
šanos. Cik vēl deportēja un ieslodzīja 
līdz 1953. g.? Tomēr patiesais cietušo 
skaits varētu nebūt pilnīgs.

Deportāciju veikšanai Latvijā no 
Krievijas papildus ieveda 4500 kara-
vīru. Latvijā izsūtīšanā piedalījās 8313 
VDM* karavīri, 3300 VDM darbinie-
ki, 9800 VDM iznīcinātāju bataljonu 
kaujinieki, kopā vismaz 22 413, kā arī 
Iekšlietu ministrijas darbinieki, kuru 
skaits nav zināms.

Dievs, svētī Latviju: zemi, cilvē-
kus, valodu, dziesmu un ticību, go-
daprātu un darba tikumu; uzturi mūs 
dzīvus, dari mūs brīvus garā un patei-

Aizvesto piemiņas brīdis Adelaidē
Kādas ciešanas piedzīvoja tautieši padomju režīma represijās?
Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

Jānis Jaunsudrabiņš
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„100 Latvians You May Know“
Izveidota izglītojoša lietotne 
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2020. gada 19. jūnijā
Jevgēņijam Lukjanovam
Krievijas Federācijas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam 

Latvijas Republikā
Antonijas ielā 2 
Rīgā, LV-1010 

Godātais vēstnieka kungs,
Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes un dalīborganizāciju vār-

dā rakstu, lai izteiktu sašutumu un protestu par Jūsu pārstāvētās valsts vadī-
bas un Krievijas domes mēģinājumiem sagrozīt vēstures faktus un centieniem 
panākt atzīt par spēkā neesošu PSRS Tautas deputātu kongresa lēmumu, kurā 
nosodīts Molotova-Ribentropa pakta slepenais protokols par ietekmes sfēru sa-
dalīšanu Eiropā pēc Otrā pasaules kara.

PBLA valde pievienojas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Ārlietu ministriju 
šī gada 18. jūnijā paustajai pozīcijai, ka Baltijas valstu valdības kategoriski no-
raida Krievijas mēģinājumu attaisnot divu 20. gadsimta totalitāro režīmu - sta-
ļinisma un nacisma pastrādātos asiņainos noziegumus.

PBLA uzskata, ka Molotova-Ribentropa pakts un tā slepenie protokoli bija 
par pamatu pasaules sadalīšanai starp diviem totalitārajiem režīmiem un pa-
vēra ceļu Otrajam pasaules karam. PBLA uzsver, ka tas ir starptautiski atzīts 
fakts un tā izraisītās Padomju okupācijas rezultātā desmitiem tūkstošu Balti-
jas un simtiem tūkstošu Eiropas valstu iedzīvotāji vairāk nekā 50 gadus bija 
spiesti dzīvot PSRS okupētajās teritorijās un paciest visas okupācijas režīma 
sekas.

PBLA arī kritiski vērtē Krievijas valsts prezidenta Vladimira Putina pub-
licēto rakstu ASV izdevumā The National Interest, kurā viņš aizstāv Padomju 
Savienības lomu Otrajā pasaules karā un Baltijas valstu okupāciju, kā arī asi 
uzbrūk Polijai. https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin-real-lessons-
75th-anniversary-world-war-ii-162982. Mēs uzskatām šo rakstu, kā mēģināju-
mu izmantot Otrā pasaules karā beigu 75. gadskārtu, lai pasniegtu vēsturi jūsu 
valstij izdevīgā gaismā.

PBLA pārstāv simtiem tūkstošus latviešus visā pasaulē, kuru dzīves ir iz-
jaucis un ietekmējis Otrais pasaules karš. Mēs aicinām Krieviju beidzot atzīt 
visas šī kara traģiskās un politiskās sekas un necensties pārrakstīt pasaules vēs-
turi!

Kristīne Saulīte
PBLA priekšsēde

PBLA vēstule
Krievijas vēstniekam Latvijā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!

Laikraksta redakcija 
un valde novēl visiem 

mūsu lasītājiem jautru 
līgošanu jebkurā 
pasaules malā!

Visi gaida Jāņa dienu,
Puiši gaida, meitas gaida;
Puišiem alu, puišiem sieru,
Meitām zāļu vainadziņus.

Pinat, meitas, vainadziņus
Jāņa dienas vakarā:
Kam būs greznis vainadziņš,
Tā Jānīša līgaviņa.

Jāņa diena, svēta diena,
Aiz visām dieniņā:
Jāņa dienu Dieva dēls
Saules meitu sveicināja.

Jānīts brauca katru gadu,
Atved zāļu vezumiņu.
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte!

Kas mirdzēja, kas vizēja
Viņa lauka galiņā?
Jānīts kūra uguntiņu,
Savus bērnus gaidīdams.

Visa bija Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā:
Vībotnīte, papardīte,
Sarkanais āboliņš.

Īsa, īsa Jāņu nakts
Pa visām naksniņām:
Nepaguvu dziesmu pūru
Līdz pusei izdziedāt.

Jauka bija Jāņa diena
Pa visām dieniņām:
Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa.

Līgo bite, līgo meita
Uz arāja tīrumiņa;
Līgo bite ziedu ņemt,
Līgo meita vainagā.

Visu gadu es gaidīju
Jāņu nakti atnākam;
Gausi nāca, drīz aizgāja
Tā lielā Jāņu nakts.

Mēs aicinām lasītājus atsūtīt laik-
raksta redakcijai fotogrāfijas un pāris 
rindiņas par jūsu līgošanu, lai varam 
visi dalīties un stiprināt apziņu, ka 
mēs esam viena tauta, lai kur pasaulē 
mēs arī būtu.

GN

totne domāta gan izglītojošiem mēr-
ķiem, gan Latvijas popularizēšanai 
ārvalstīs. 100 Latvians domāta kā ie-
interesējošs papildmateriāls vēstures 
stundās, vedinot skolēnus uzzināt 
vairāk un meklēt papildu informāci-
ju gan par konkrētajām personībām, 
gan par viņu nozīmi vēsturē un Lat-
vijas attīstībā. Tāpat lietotne node-
rēs visiem tiem Latvijas draugiem, 
kas interesējas par mūsu valsti, tās 
vēsturi un cilvēkiem. Kaut Latvi-
jai nav ievērojamu kara stratēģu vai 
pasaules iekarotāju, tomēr tā devusi 
pasaulei dažādu tautību izcilus iz-
gudrotājus, inženierus, rakstniekus, 
filozofus un izglītības darbiniekus, 
ģeniālus mūziķus, aktierus un spor-
tistus, kā arī daudzus citus ievēroja-
mus ļaudis. Tāpēc arī šodien Latvi-
ja ir lieliska vieta, kur piedzimt un 

dzīvot: vieta, kurā jebkuras tautības 
pārstāvis var attīstīt savus talantus, 
kļūstot pasaulslavens. Protams, ka 
ievērojamo cilvēku saraksts ir sim-
tiem reižu garāks, taču šajā lietotnē 
iekļauti ievērojami cilvēki, kas savas 
dzīves laikā aizceļojuši uz pēc iespē-
jas dažādiem pasaules nostūriem, ar 
savu darbu un talantu turp aiznesot 
Latvijas vārdu.

Lietotni bez maksas var lejuplādēt 
Apple Store: https://apps.apple.com/
us/app/100-latvians/id1458514186. Pa-
gaidām tā pieejama tikai viedtālruņu 
un planšetdatoru iOS sistēmas lietotā-
jiem.

Projekta īstenotāja Dace Mažeika 
sirsnīgi pateicas Amerikas Latviešu 
apvienībai, īpaši Andrai Zommerei 
un Elisai Freimanei, par sniegto at-
balstu idejas realizēšanā, kā arī Ar-
nim Grosam (Deksoft) par nenovērtē-
jamo palīdzību lietotnes tapšanā.

Amerikas Latviešu apvienību

„100 Latvians You May Know“
Turpinājums no 2. lpp.
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Apmeklēt Latvijas Dabas muzeju!
Ministra Pūces aicinājums

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas 
muzejs no 18. līdz 29. jūnijam aicina 
uz pastaigu Jāņu noskaņās Pušķosim 
namu sētas! Teju divu nedēļu garumā 
Brīvdabas muzeja sētas būs rotājušās 
Jāņiem, izmantojot tradicionālus ma-
teriālus, paņēmienus un paražas.

„Jāņi ir laiks, kad pļavas pildās ar 
ziediem, druvas ar graudiem un liepās 
sāk zumēt medus bites. Arī muzejā ik 
gadus šajā laikā sētas sāk rotāt ozolu 
vainagi un meijas namu ieejas. Lai pēc 
nelielās pauzes sagādātu svētkus gan 
sev, gan apmeklētājiem, šogad īpaši 
pušķosimies un pucēsimies Līgo svēt-
kiem, īpašu uzmanību vēršot dažādiem 
mūsu senču ticējumiem,“ stāsta pasā-
kuma organizatori.

Jāņa bērni varēs ne tikai apskatīt, 
kā reiz rotātas latviešu mājas un sētas 
un izzināt kādas domas un ilgas iepina 
vainagos, bet izmēģināt arī roku pirts 
paklāja aušanā un satikt muzeja darbī-
gos amatniekus.

20. jūnijā, sestdienā, no 
plkst. 12.00 līdz 13.00 pie Vidzemes 
sētas visi interesenti varēs aplūkot krāš-
ņo zirga pušķošanu un vizināties lepnā 
zirga mugurā. Lai skaistās muzeja rotas 
būtu ne tikai acij tīkamas, bet arī prak-
tiskas, Pēteros, 29. jūnijā, mūsu čaklās 

saimnieces Jāņu zāles pārvērtīs pirts 
slotās.

Apmeklētājiem būs iespēja arī bez 
papildus maksas apskatīt izstādi Lat-
viešu tautas lietišķās mākslas darinā-
jumu Gadatirgum 50, kas līdz 29. no-
vembrim skatāma muzeja Izstāžu zālē.

Pie muzeja pieejama bezmaksas 
autostāvvieta. Mājdzīvniekus lūdzam 
šoreiz atstāt mājās. Muzejā var tikt fo-
tografēts un filmēts.

Ģimenēm ar bērniem. Pirmssko-
las vecuma bērniem ieeja muzejā ir bez 
maksas. Vecākiem ar pašiem mazāka-
jiem – pieejama pārtinamā istaba. Ģi-
menes biļete (1 līdz 2 pieaugušie + 1 līdz 
4 bērni līdz 18 gadu vecumam) 8,50€.

Ieeja, darba laiks un cenas:
Ieeja pastaigā Pušķosim namu sē-

tas! no muzeja Galvenās ieejas – Brīv-
dabas ielas 21. Muzejs apmeklētājiem 
būs atvērts no plkst. 10.00 līdz 20.00 
(eksponātēkas līdz 17.00). 23. un 24. jū-
nijā muzejs apmeklētājiem ir slēgts.

Ieejas maksa skolēniem 1,40€, pil-
na laika studentiem 2,00€, pensionā-
riem 2,50€, pieaugušajiem 4,00€.

Harita Maniņa,
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgā, 15.06.2020.

„Pušķosim namu sētas!“
Brīvdabas muzejs aicina uz pastaigu Jāņu noskaņās
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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Juris Pūce pirms 
Līgo svētkiem, 19. jūnijā, apmeklēja 
Latvijas Dabas muzeju, tādējādi atbals-
tot iniciatīvu #TiekamiesTagad un aici-
not sabiedrību atsākt doties uz muzeju 
pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas.

Jau gandrīz mēnesi Latvijas Dabas 
muzejs ir atvērts apmeklētājiem. Lai arī 
muzeja piedāvājums ir pielāgots šī brīža 
apstākļiem un atsevišķas ekspozīcijas un 
aktivitātes, ievērojot drošības pasākumus, 
nav pieejamas, muzeja darbinieki ir īpaši 
strādājuši, lai apmeklētājiem joprojām 
piedāvātu plašas iespējas izzināt Latvijas 
un pasaules dabas daudzveidību un mu-
zeja bagāto krājuma priekšmetu klāstu.

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Juris Pūce: „Gluži kā 
jebkurai citai nozarei, arī muzejiem šo-
brīd ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. 
Muzejam – jūsu apmeklējums. Latvijas 
Dabas muzejā strādā izcili dabas pazinē-
ji, kas ar savām zināšanām prot dalīties, 
ar lielu entuziasmu arī šobrīd gādāts par 
izzinošām ekspozīcijām un pasākumiem. 
Esmu paudis atbalstu tam, lai Latvijas 
Dabas muzejs jau drīzumā iegūtu nacio-
nālā muzeja statusu. Tas ļaus stiprināt 
muzeja lomu sabiedrības informēšanā un 
izglītošanā par dabas aizsardzības jau-
tājumiem. Muzeja jubilejas gadā ekspo-

zīcijas apmeklētājiem ir pieejamas jaunā 
kvalitātē, tādēļ aicinu droši doties uz mu-
zeju un iepazīt Latvijas dabas vērtības.“

Ornitologa, Zooloģijas nodaļas va-
dītāja Dmitrija Boiko vadībā, atjaunota 
Latvijas putnu ekspozīcija, kas pēc re-
konstrukcijas papildināta ar interaktīvu 
izziņas materiālu un putnu balsīm. Eks-
pozīcijā skatāmas gandrīz 300 Latvijas 
putnu sugas, kas sakārtotas pēc sistemā-
tikas principa. Eksponēti gan jaunākos 
laikos iegūti, gan unikālu vēsturisku ko-
lekciju priekšmeti. Muzeja zinātnieks, 
entomologs Nikolajs Savenkovs muzeja 
apmeklētājiem sagatavojis entomoloģis-
ko (kukaiņu) krājumu un šodien pastās-
tīs par tā veidošanas pamatprincipiem.

Jaunu ekspozīciju veidošana un to 
nepārtraukta pilnveidošana ir muzeja 
ikdienas darbs. Latvijas Dabas muzejs 
aicina ikvienu muzeja viesi apskatīt jau-
nākās ekspozīcijas Botānika un mikoloģi-
ja, Entomoloģija un Mineraloģija, kā arī 
iepazīsies ar nākotnes vīziju ekspozīcijā 
Pasaules jūras no ziemeļiem līdz dienvi-
diem. Muzeja sestajā stāvā ministrs ap-
skatīs ekspozīciju – nodarbību telpu, kurā 
jaunākie apmeklētāji var interaktīvā vei-
dā pētīt norises Latvijas un pasaules dabā.

Latvijas Dabas muzejam šogad aprit 
175 gadi, tas turpina attīstīties un patla-
ban ievieš apjomīgu Kohēzijas fonda pro-

jektu, lai muzejs kļūtu vēl pieejamāks un 
modernāks, ar saistošām ekspozīcijām 
un aktuālu vides aizsardzības informā-
ciju. Projekta ietvaros šobrīd tiek veido-
tas divas jaunas ekspozīcijas: Latvijas 
zīdītājdzīvnieki un CITES (Vašingtonas 
konvencija). Ar šo ekspozīciju mākslinie-
cisko projektu kā arī ar plānoto muzeja 
vestibila rekonstrukcijas projektu šodien 
tiks iepazīstināts arī ministrs Juris Pūce.

Latvijas Dabas muzejs ir VARAM 
padotības iestāde, viens no senākajiem un 
apmeklētākajiem muzejiem Latvijā. Tā 
pamatfunkcijas ir saistītas ar sabiedrības 
izglītošanu un darbu ar muzeja krājumu: 
uzturēšanu, jaunu kolekciju veidošanu, 
izpēti un popularizēšanu. Šogad muze-
jam aprit 175 gadi un jubilejas gadā mu-
zejs plāno iegūt Nacionālā muzeja statusu. 
Latvijas Dabas muzejs ir daudzu bērnu un 
ģimeņu mīļākais muzejs un tagad, kā jeb-
kuram citam muzejam, tam nepieciešams 
jūsu atbalsts – muzeja apmeklējums.

#TiekamiesTagad iniciatīvu īsteno 
Latvijas Muzeju biedrība, kas ir lielā-
kā muzejus un mākslas centrus apvie-
nojošā nevalstiskā organizācija Latvijā 
un pārstāv 115 biedrus, aicinot atsākt 
apmeklēt muzejus.

LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Dailes teātris
Pieslēdz vasaras sezonu ar vairākām pirmizrādēm

Gatavojoties tūrisma sezonas atkal 
atvēršanai, kura šogad, COVID – 19 
vīrusa trauksmes dēļ, tika pārtraukta 
visā pasaulē, Īrijas galvaspilsētā Dub-
linā, tai skaitā Dublinas vecpilsētā 
(Temple Bar), šajā nedēļā tiek atvēr-
tas restorānu un kafejnīcu āra terases. 
Lai šim atbildīgajam solim sagatavo-
tos, Dublinas vecpilsētas organizācija 
Temple Bar Company (TBC), kura ir 
Dublinas domes sadarbība partneris 
un atbildīgā iestādē par visu notieko-
šo Dublinas vecpilsētā, tai skaitā par 
viesnīcu, bāru, tūrisma centru, kafej-
nīcu un restorānu labo sadarbību un 
labklājību, tikās ar Latvijas restorānu 
biedrības prezidentu un Rīgas Tūrisma 
attīstības biroja vadītāju Jāni Jenzi.

Šajā tikšanās reizē, tāpat kā divās 
iepriekšējās ar Jaunzēlandes un Ķīnas 

kolēģiem, TBC priekšsēdētājs Noel 
Dempsy un izpilddirektors Martin 
Harte uzklausīja Latvijas kolēģu pie-
redzi un datu apkopojumu par procen-
tuālo ienākumu kritumu restorānu un 
hoteļu uzņēmumiem Latvijā, COVID- 
19 iespaidā, par nodokļu samazināju-
ma iespējamo plānu, par vienošanos ar 
pašvaldību par āra terašu bezmaksas 
lietošanu šajā vasarā un citiem noderī-
giem padomiem.

Pozitīvā gaisotnē tika runāts arī par 
to, kāds varētu izskatīties nozaru atkop-
šanās plāns gan Latvijā, gan Īrijā. Ņemot 
vērā, ka Latvija ir apsteigusi Īriju attīstī-
bas plāna realizēšanā, vismaz par sešām 
nedēļām. Kādi varētu būt iespējamie 
šķēršļi, kā, piemēram, apmeklētāju men-
tālā gatavība apmeklējot nozares uzņē-
mumus, personiskās higiēnas ievēroša-

nas un publisko vietu gatavība, ievērojot 
valsts noteiktos ierobežojumus, un citi.

Tikšanās noslēgumā Martin Harte 
un Jānis Jenzis vienojās arī par turp-
māko iespējamo sadarbību. Gaidīsim 
nākamos sadarbības soļus!

Par šīs pieredzes apmaiņas noor-
ganizēšanu Temple bar company saka 
lielu paldies sadarbības partneriem 
Īrijā – Latviešu biedrībai Īrijā (LBĪ) 
un Latvijā – Pasaules Brīvo Latviešu 
apvienībai (PBLA).

Temple Bar Company pārstāve
Inguna Grietiņa-Dārziņa

18.06.2020.

Interviju Īrijas Nacionālajā televīzijā 
iespējams skatīt šeit: https://www.rte.
ie/news/dublin/2020/0613/1147267-
hospitality/

Latvijas uzņēmēju un tūrisma nozares vadība
Dalās pieredzē ar Īrijas kolēģiem

Esam priecīgi Jūs atkal uzrunāt, 
un paziņot vairākus lieliskus jaunu-
mus, kas šo vasaru noteikti iezīmēs 
citādāku kā ierasts līdz šim. Uz Dailes 
teātra skatuvēm atgriežas aktieri, un 
mēs izsludinām Pirmssezonas pieslē-
gumu ar vairākām pirmizrādēm.

1. jūlijā – Vasaras dārza īpašajā at-
mosfērā pirmizrādi piedzīvos mūsdie-
nu traģēdija – Artūra Dīča Blokmājas 
DONS KIHOTS Gundara Silakaktiņa 
režijā. Lomās: Dainis Grūbe un Lauris 
Subatnieks. Tā būs skatītājiem vēl ne-
bijusi teātra pieredze: apmeklētāji un 
aktieri atradīsies vienam pret otru neie-
rastā novietojumā, bet izrādes skaņa būs 
dzirdama digitālajās austiņās, kuras tiks 
izdalītas pirms izrādes, ievērojot visus 
drošības un dezinfekcijas pasākumus.

Par izrādi. Parasta mikrorajona tip-
veida blokmājā ir dzīvoklis, kura durvīm 
garām ejot, kaimiņi parasti mazliet pie-
liek soli. Ir labāk nezināt, ko aiz tām dara 
dzīvokļa vientuļais iemītnieks, kurš sevi 
dēvē par Jautājuma zīmi, pat tad, ja par 
pasaules drīzo likteni viņš zina ko tādu, 
ko nezina neviens cits. Toties Viktors šīm 
durvīm garām paiet nedrīkst. Viņa ikdie-
nas darbs ir pārbaudīt elektrības skaitī-
tāja rādījumus, lai gan pašam mājās viss 
jūk un brūk. Ticis iekšā dzīvoklī, Viktors 
kļūst par Jautājuma zīmes ķīlnieku un 
līdzzinātāju, un viņam ir tieši viena stun-
da laika, lai kopā ar stipri savādo blok-
mājas donkihotu glābtu pasauli.

15. jūlijā – atgriežamies uz Lielās 
zāles skatuves ar Dankana Makmilla-
na (Divvientulība klātienē; no angļu 
valodas tulkojis Gints Andžāns.) mīlas 
stāstu ELPA Dmitrija Petrenko režijā. 
Lomās: Ieva Segliņa un Gints An-
džāns vai Anete Krasovska un Kārlis 
Arnolds Avots.

Par izrādi. Viņi ir divi un jauni. Sieviete 
un vīrietis. Kad viņiem ienāk prātā doma 
par bērnu, to pavada daudzi iemesli, kā-
pēc tā nav laba ideja. Piemēram, zemeslo-
de taču iet bojā, tāpēc atbildīgi būtu nevis 
radīt bērnus, bet stādīt mežus... Tomēr 
vairums cilvēku rada pēcnācējus, nevis 
domā, kā atveseļot zemeslodes plaušas. 
Tad kāpēc viņi tagad ir apjukuši? Privātās 
katastrofas, atšķirībā no tām, ko planētai 
prognozē zinātnieki, notiek ātri un negai-
dīti. Aizsit elpu bez brīdinājuma. Kā to 
atgūt? Un – kāpēc? Šajā viena cēliena mī-
lestības stāstā skatītājiem būs iespēja ne-
pārprotami ieraudzīt pašiem sevi, esot par 
lieciniekiem mīloša pāra savstarpējām at-
tiecībām mūža garumā un atklājot krietnu 
savas dzīves komisma devu, kas ikdienas 
steigā pārtapusi par bailēm, šaubām, par 
„lielo“ lēmumu pieņemšanu, rūpēm par 
pasauli un attiecību saglabāšanu.

23. jūlijā – pirmo reizi sadarbojoties 
ar teātra trupu KVADRIFRONS, uz Lie-
lās zāles skatuves komēdija! Dailes teāt-
ra dramaturģes Justīnes Kļavas Sidraba 
šķidrums Paulas Pļavnieces režijā. Lomās: 
Inita Sondore, Alise Danovska, Kaspars 
Dumburs, Mārtiņš Upenieks, Niklāvs 
Kurpnieks, Toms Veličko un Andris Bulis.

Par izrādi. Kad dzimtas īpašumā sā-
kas Oskara kāzu rīkošana, atklājas, ka 
jaunākais brālis plāno stāties laulībā ar 
vīrieti, un svinību norises vieta tiek iz-
dekorēta ar LGBT kopienas simboliem. 
Tā kā abas puses kāzu rīkošanu vai kāzu 
aizliegumu uztver kā kara pieteikumu 
personīgajai identitātei, sadzīvisks ģi-
menes konflikts pāraug nežēlīgā cīņa 
par sabiedrībai labāko, iespējamo vērtī-
bu sistēmu. Mirklī, kad šķiet, ka ģimene 
atradusi kompromisu, kāzu vajadzībām 
piesaistītais Romas katoļu baznīcas 
priesteris Modris gatavs darīt jebko, 

lai pazudušās dvēseles vestu uz pareizā 
ceļa. Trīsdesmit gadus vecā mājsaimnie-
ce Ramona un Lauksaimniecības univer-
sitātes absolvents Pēteris ir precējušies 
kopš vidusskolas beigām. Pētera dzimtas 
lauku mājā pāris ierīkojis viesu namu un 
nelielu saimniecību. Viņiem ir skaidri sa-
dalīti pienākumi un atbilde uz jautājumu, 
kas ir normāls cilvēks? Pētera jaunākais 
brālis Oskars un māsa Krista visu apzi-
nāto mūžu studējuši labākajās Eiropas 
universitātēs, un rūpes par ģimeni aizstāj 
ar cīņu par minoritāšu līdztiesību, demo-
krātiju un dažādībai atvērtu sabiedrību.

No 25. līdz 30. augustam – Vasaras 
dārzā atkal ar smiekliem iesim pie sak-
nēm, lai atgrieztos nopietnībā pie bitēm se-
šos SEZONAS PIESLĒGUMS papildkon-
certos (2 daļās; pirmizrāde – 2020. gada 
12. jūnijā; izrādes ilgums 2h 30min.).

Par koncertiem. Laikā, kad teātra 
sezonas noslēguma ierastās tradīcijas 
sagriezušās kājām gaisā, Dailes teāt-
ris pieslēdz vēl nenotikušu sezonu ar 
neierastu pieredzi gan skatītājiem, gan 
aktieriem. Ar ekskluzīviem koncertiem 
Vasaras dārzā aktieri aicina spert soli 
prom no ieilgušās dīkstāves, lai ar katru 
no jums satiktos tik tuvu cik iespējams. 
Kā Eduards Smiļģis reiz teicis: „Tādas 
likstas dēļ jau neiesim viesības atcelt!”, 
tāpēc ar smiekliem iesim pie saknēm, 
lai atgrieztos nopietnībā pie bitēm.

Pasākumu pulcēšanās un norises 
laikā tiks ievēroti visi valstī noteik-
tie drošības noteikumi 

Ja ir slimības simptomi vai no-
teikts pienākums ievērot pašizolāciju 
vai mājas karantīnu, aicinām pasāku-
mu neapmeklēt. 

Biļetes pieejamas tikai internetā 
BilesuParadize.lv

Dailes teātris
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Nav pasaulē vietas, 
kuras iedzīvotājus ne-
ietekmē COVID-19 iz-
raisītā pandēmija. Viņu 
vidū ir arī latvieši, kuri 
dzīvo ārpus Latvijas.

Muzejs Latvieši pa-

saulē plāno atspoguļot šo neparasto 
laiku muzeja krājumā, vācot priekš-
metus ar stāstiem, lai nākamajām 
paaudzēm parādītu, kā latvieši ārpus 
Latvijas ir pārdzīvojuši šo laiku, kā 
palīdzējuši citiem, kā meklējuši dro-
šību sev un ģimenēm. Muzejs aktīvi 
vāc priekšmetus un atmiņu stāstus, 
kas atspoguļo gan sajūtas, gan sadzī-
ves apstākļus, piedzīvotus COVID-19 
izraisītās krīzes situācijā.

Aicinām ārzemēs dzīvojošos lat-
viešus piedāvāt muzeja Latvieši pasau-
lē krājumam priekšmetus ar stāstiem 
par viņu personīgo pieredzi COVID-19 
pandēmijas laikā! Muzejs meklē vēs-
tures liecības, kurām ir saikne ar lat-
viešu sabiedrību un latviešu ģimenes, 
kultūras un dzīvesziņas uzturēšanu 
pandēmijas laikā ārpus Latvijas.

Lūgums sazināties, sūtot īsu 
priekšmeta aprakstu un personīgās 
pieredzes stāstu uz muzeja epastu 
lapainfo@gmail.com!

COVID auskari no liesmā vei-
dotām stikla pērlītēm. Tos veidojusi 
Laura Šmideberga Tallinā, Igaunijā, 
2020. gada martā. Stikla māksliniece 
Laura Šmideberga dzīvo Tallinā, Igau-

nijā, jau 13 gadus. 
Agrāk, dzīvojot 
Latvijā, Laura bija 
folkloras kopas 
Skandinieki dalīb-
niece, tagad viņa 
kopā ar citiem 
Igaunijā dzīvojo-
šiem latviešiem 
ir nodibinājusi 
latviešu folkloras 
kopu Rēvele un 

vada Latviešu Nacionālās kultūras 
biedrību Igaunijā.

Laura ir radījusi šos auskarus, ie-
dvesmojoties no COVID-19 vīrusa at-
tēliem mikroskopā. Laura skaidro, ka 
tie ir veidoti, ievērojot latviešu masko-
šanas tradīcijas – attēlot to, no kā bai-
dāmies, vienlaikus simbolizējot vēlmi 
to atvairīt. Laura ir pārdevusi rotas – 
auskarus, rokassprādzes, kaklaro-
tas – no kolekcijas Calling out Corona 
cilvēkiem visā pasaulē, kuri tās nēsā 
pašaizsardzībai kā amuletu pret nere-
dzamo briesmoni – COVID-19 vīrusu.

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs“

Latvieši pasaulē pandēmijas laikā
Muzejs „Latvieši pasaulē“

COVID auskari no liesmā veidotām 
stikla pērlītēm.
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Gita Gemūts pati izveidoja šo sejas 
masku no Latvijas lina, esot pašizolāci-
jā Mumbajā, Indijā, 2020. gada martā. 
Gita šo masku ir uzdāvinājusi muzejam.
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14. jūnijā aizvesto atcere
Melburnas Latviešu organizāciju apvienības video sarīkojums

Paldies Anitai An-
dersonei, Melburnas 
Latviešu organizāciju 
apvienībai (MLOA) par 
iespaidīgo 14. jūnijā 
Aizvesto piemiņas atce-
ri elektroniskā ierakstā.

14. jūnijā Aizvesto traģisms ir jau 
pagātnē, vēstures lapās, bet tā atcere 
mums atgādina par citu tautu politis-
ko iekāri un palīdz sagatavoties rīt-
dienai.

Visu triju Baltijas tautu prominen-
to pārstāvju teiktajos vārdos izskanēja 

gan pagātnē notikušais, gan arī šodie-
nas doma un izvērtējums.

Ieteicu visiem lasītājiem noklausī-
ties/noskatīties šo atceres ierakstu!

https://vimeo.com/428761270
Skaidrīte Dariusa

Laikrakstam „Latvietis“

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“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Sveicināti, draugi!
Beidzot kārtīgs sil-

tumiņš; jau otro nedēļu 
brīžiem 30°C, bet ik pa 
laikam pat vairāk. Tas 
nozīmē ik dienu uz Se-
lēku ezeru, kur pašreiz 

noslēpumaini zied gan dzeltenās, gan 
baltās ūdensrozes, vai uz Dubkalnu 
karjerām, kur balta smiltiņa kā pie 
jūras, var arī uz Daugavu, kur man 
tomēr šķiet netīrāks ūdens, lai gan 
oficiālās Ikšķiles Vēstis apgalvo, ka 
arī tur esot tīrs jo tīrs. Abi mazdēli (5 
un 3) ir divas zivtiņas, kuras, ielaistas 
ūdenī, pēc tam grūti izmakšķerējamas 
krastā. Cerams, trešais būs tāds pats.

Esam tikuši pāri ārkārtas situācijai. 
Lai gan, pēc būtības šī stāvokļa atcel-
šana neko daudz nenozīmē, jo kroņa 
vīruss nav pievārēts. Vēl jau tas tepat 
klejo, joprojām paņemdams pa kādai 
dzīvībai, tāpēc speciālisti nenogursto-
ši aicina uzmanīties, ieturēt distanci 
un ņemt vērā vēl citus ierobežojumus.

Pirmo reizi pēc ilgāka laika mūsu 
pirtiņā notika ielas meiteņu saiets. Tā 
vienkārši ir mūsu ielas un vēl dažu šķēr-
sieliņās dzīvojošo vientuļo sieviešu kopā 
sanākšana, lai uzprišinātu garastāvokli, 
nelaistu klāt vientulību, pastāstītu, kā 
kurai iet, izrunātu aktualitātes, palielī-
tos ar kādiem kulinārijas vai konditore-
jas brīnumiem, kopīgi papusdienotu un 
izsmietos. Parasti tā kopā sanākam ap-
mēram reizi mēnesī te pie vienas, te pie 
citas ielas meitenes, bet nu bija vairāk 
nekā trīs mēnešu pārtraukums. Uh, kā 
bijām cita pēc citas noilgojušās, jo tele-
fonu sarunas jau nav tas. Noskaņojums 
bija tik burvīgs, ka mana vedekliņa pēc 
tam smējās – mēs visas esot reizē runā-
jušas, vai tad kāds arī klausījies.

Parasti savu aizgājušo tuvinieku 
kapiņus sakopju jau maijā. Šoreiz Jel-
gavas un Dobeles kapi vēl gaidīja savu 
kārtu. Jā, tā ir sanācis, ka mani tuvi-
nieki guļ vairākos kapos dažādās Lat-
vijas vietās. Savulaik, kad darba darī-
šanās daudz braukāju pa visu Latviju, 
kaut kā pašsaprotami uzņēmos apkopt 
to radinieku kopiņas, kuriem nav citu 
kopēju vai tie dzīvo tālu. Mans darbs 
jau vairākus gadus ir cits, taču pienā-
kums izbraukt kapsētas palicis. Vien-
mēr smejos, ka latvieši patiešām ir 
kapu kopēji, tas redzams arī manā per-
sonā. Tā nu braucām abas ar meitu un 
vēl lielākos mazdēlus paņēmām līdzi.

Latvijā kapi ir kā brīnišķīgi ziedoši 
dārzi. Nevienai citai tautai neko tādu 
neesmu redzējusi. Eiropā visbiežāk 
sastopamas smagas akmens plāksnes, 
kuru lielums un biezums apliecina pa-
licēju turību. Zviedrijā es vispār ar grū-
tībām atradu kapsētu, jo tā vienkārši ir 
pļava, kur zāles līmenī mazas plāk-
snītes liecina, ka te apakšā ir urnas ar 
aizgājēju pelniem. Tur latviešu kapsētā 

mani satrieca gandrīz uz katras šādas 
plāksnītes līdzās vārdam, uzvārdam un 
gadskaitļiem arī Jaunsudrabiņa vārdi: 
Es sapni par Latviju pagalvī liku...

Austrālijā kapsētās gludi nopļauts 
zāliens ar vienādām plāksnēm ciešās, 
taisnās rindās, kas man atgādināja brā-
ļu kapus Latvijā. Sibīrijā biezi aizau-
gušas kapsētas ar dzelzs sētām ap kat-
ru ģimenes vietu, dažādi krusti, metāla 
vai plastmasas vainagi un puķes, pēc 
kurām tad arī var noteikt, ka tur kap-
sēta... Katrai tautai savas tradīcijas, 
daudz nosaka arī klimatiskie apstākļi.

Kamēr cirpām krūmiņus ap kopi-
ņām, nogrābām vecās lapas un sastā-
dījām puķītes, ar mazdēliem risinājām 
ļoti eksistenciālas sarunas. Līdzās jau-
tājumiem, kas te miris un kāpēc, radās 
arī citi, piemēram, vai tad tu arī mirsi 
un vai es miršu, un kāpēc cilvēkam 
vispār jāmirst. Puisīši aktīvi piedalījās 
visās darbībās – nesa ūdeni un aizvāca 
atkritumus, bet pāri visam bija bijība 
mūžības priekšā, tik daudz mazām 
galviņām vēl nesaprotamā. Abas ar 
meitu mēģinājām atbildēt, bet ne vien-
mēr spējām, jo patiešām visa cilvēka 
mūža garumā paliek tik daudz neatbil-
damu jautājumu...

Parasti pēc Dobeles kapu sakop-
šanas dodos uz Ceriņu svētkiem, kas 
turpat pilsētas otrā malā. Tie ir tik 
krāšņi, un vienmēr tādu dzīvību aplie-
cinoši, ka iederīgi tieši šādā reizē.

Padomju laika kaislīga dārzkopības 
entuziasta Pētera Upīša dārza vietā iz-
veidots Dārzkopības institūts. Protams, 
tajā top jaunas ābeļu, plūmju, ķiršu un 
aprikozu šķirnes, taču vislielākā un, uz-
drošinos teikt, arī viskošākā rota ir ce-
riņu dārzs 4,5 he platībā. Ceriņu svētki 
sākas ap maija vidu, kad dārza izvei-
dotājam dzimšanas diena, un turpinās, 
kamēr vien ceriņi zied. Parasti maija 
pēdējā vai jūnija pirmajā sestdienā te 
notiek arī klasiskās mūzikas koncerti, 
kuru cītīga apmeklētāja esmu jau kopš 
šī gadu tūkstoša sākuma. Šoreiz kon-
certa nav, bet tas nekas, varbūt tieši labi, 
jo tā izbaudu dārzu, kā nekad agrāk. El-
poju dziļi jo dziļi; liekas, smaržā varētu 
peldēt.... Zēni, mašīnā nosēdējušies un 
kapu klusuma nogurdināti, skrien, lēkā, 
aulekšo, kāpj skatu tornī, osta un reibst 
no ziedu pārbagātības un paši sava kus-
tību prieka. Ļaujam viņiem izārēties, jo 
te to var. Biju cerējusi uz mazāku tau-
tas pieplūdumu, bet nekā. Dārzs pilns 
ar cilvēkiem, lai gan ir darba diena. Bet 
te tik daudz vietas, ka visiem pietiek, 
var distancēties un cits citam netraucēt. 
Laikam visi nocietušies. Garāmejot bez 
latviešu valodas dzirdam vēl tikai lietu-
viešu. Nu, jā, robežas vēl visur nav vaļā, 
citus gadus te pilns ar ārzemniekiem, 
jo mūsējais esot lielākais ceriņu dārzs 
Eiropā. Balts, dzeltens, visas violetā 
toņkārtas, no maigi sārta līdz tumšsar-

kanam. Atšķiras arī paši ziedi – dažas 
šķirnes pat divkrāsainas, citas kā mazas 
rozītes. Kad pēc krietnas stundas vai 
vairāk (laiks galīgi nojūk) esam jau no-
guruši, uzēdam ceriņu saldējumu, kas 
ir neticami gards – tāds te pirmo reizi. 
Un ļoti laimīgi braucam mājās.

Arī mana iela Ikšķilē pilna ceriņ-
krūmu. Tā esam pārņemti ar to smar-
žu, ka izkurinām pirtiņu un peramies 
ar ziedošajiem zariem. Neaprakstāma 
bauda!! Iesaku pamēģināt!

Manā dārzā šobrīd lielā ravēšana, 
jo viss jau sasēts un sadīdzis. Kāds man 
teica: es arī gribētu dārzu, bet tā trakā 
ravēšana tā riebj, ka tad labāk bez dār-
za. Domāju, kāpēc man nav nekādas 
nepatikas pret ravēšanu. Arī es taču 
piedzīvoju kolhozu laika bezgalgarās, 
obligātās biešu vagas, kas daudziem 
atsita jebkādu patiku pret laukiem. 
Arī man uz kādu laiku. Bet, kad sa-
dzima bērni, gribējās viņiem sagādāt 
tīrus, ne ar ko nesmidzinātus augļus 
un dārzeņus, ko droši var dabūt tikai 
no sava dārza. Tagad ravēšana ir mans 
domāšanas laiks, kad parasti neviens 
netraucē. Tā prātā izauklētas vairākas 
grāmatas, tā es atbrīvojos no nemiera, 
kreņķiem un visādiem satraukumiem; 
zeme paņem visas negācijas un svētī ar 
mieru un līdzsvara sajūtu.

Jā, Dzintaru koncertzālē bija se-
zonas atklāšanas koncerts. Raimonds 
Pauls ar saviem brīnišķīgajiem instru-
mentālajiem gabaliem, mūsu pasaulsla-
venais tenors Aleksandrs Antoņenko 
un Latvijas Radio bigbends. Protams, 
25 izredzēto vidū, kuriem bija iespēja 
koncertu dzirdēt klātienē, netiku, vaja-
dzēja apmierināties ar translāciju tele-
vizorā. Tomēr izgaršoju. Uz Paulu ska-
tīties vien ir iedvesmojoši – cilvēkam 
jau pāri 80, bet viņš joprojām aktīvi 
muzicē un rada – dabas brīnums!

Meita nupat piedalījās skrējienā 
Gaismas ceļš. Tā ir jaunu cilvēku ide-
ja – pirms Jāņiem apkārt Latvijai aizde-
dzināt ugunskurus, tā iezīmējot mūsu 
tik aptveramās zemītes robežas. Divas 
jauniešu grupiņas, to vidū arī meita, 
Krāslavā iededza pirmās lāpas un ar 
tām skrēja kādus 20 km – vieni uz zie-
meļaustrumiem, otri – uz dienvidrietu-
miem, kur iededza ugunskuru un node-
va lāpas nākošo kilometru skrējējiem. 
Satikšanās Kolkā. Simboliskā jēga: at-
tīrīt, izgaismot, dot cerību. Skaisti! No 
sirds dzīvojām līdzi gan meitas skrējie-
nam, gan turpmākajam lāpu ceļam.

Un nu – līgo, līgo!! Lai gan mans 
papardes zieds jau sen atrasts, maģis-
kie Jāņi šķiet ne ar ko citu nesalīdzinā-
mi svētki. Lai tie priecīgi arī jūsmājās! 
Un – piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Sirsnīgi,
jūsu Biruta,

Ikšķilē, 2020. gada 20. jūnijā
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Jūnijs 2020
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„Bet jāpiepildās 
vārdiem, kas rakstīti 
viņu bauslībā: tie Mani 
velti nīduši!“ (Jņ. 15, 25)

„Mēs visi bijām ļoti 
priecīgi, ka lietuvieši, 

latvieši un igauņi atkal kļūs padomju 
valsts sastāvdaļa. Tas nozīmēja mūsu 
teritorijas paplašināšanos, mūsu ie-
dzīvotāju skaita pieaugumu, mūsu ro-
bežu nostiprināšanu un garās Baltijas 
jūras piekrastes iegūšanu.“ (Ņikita 
Hruščovs)

Emocijas
Ar ko mums saistās 17. jūnijs? Pa-

zemojums, kauns, mijas ar sašutumu, 
bezspēka apziņa milzīga pārspēka 
priekšā. Šai atcerei tradicionālais- 
„Godināt varoņus, nožēlot upurus“ 
neder. Varoņu nebija, bet upuru bija 
pārāk daudz, lai tos uzskaitītu, vai 
arī viens, kas ietvēra visus – Latvijas 
valsts!

Apjēgsme
Līdzās šai emocionālajai uztverei 

jābūt arī tā apjēgsmei. Tas prasa prā-
ta un gara piepūli – saprast notikušo, 
ieraudzīt to kopsakarībās un mērogos, 
atbildēt uz jautājumiem: kas, kāpēc, 
kur, kad, ar kādiem līdzekļiem un kā-
dām sekām notika?

Kuri?
Var mēģināt meklēt vainīgos mūsu 

pusē un inkriminēt dažādas vainas 
Vilhelmam Munteram un Kārlim Ul-
manim; var mēģināt atrast nodevību 
ģenerāļa Jāņa Baloža (1881-1965) rīcī-
bā; var norādīt uz padomju aģentiem 
Vili Lāci (1904-1966)1, žurnālistu Pē-
teri Blauu (1900-1971)2, ģenerāli Ro-
bertu Kļaviņu (1885-1941).3 Bet neaiz-
mirsīsim arī otru pusi – bendi Andreju 
Višinski (1883-1954) un traģēdijas 
scenārija galveno režisoru – Josifu 
Visarionoviču un viņa palīgus.

Kādēļ? – PSRS
Krievijas IV impērija PSRS formā 

jau tradicionāli savu drošību meklēja 
iekarojumos; komunistiskā ideoloģija 
tai piegādāja paranoidālo mītu par vis-
aptverošu kapitālistu sazvērestību pret 
sociālisma citadeli. Šo impērijas nos-
talģisko, bet agresīvo simptomu dzir-
dam Ļeva Mehlisa (Лев Захарович 
Мехлис, 1889-1953), Pravdas redak-
tora, Sarkanarmijas politpārvaldes 
priekšnieka vārdos: „Balstoties uz 
Staļina teoriju par sociālistisku valsti, 
kas atrodas kapitālistiskā ielenkumā, 
mēs panāksim proletāriskās revolūci-
jas uzvaru visā pasaulē. Ja otrā impe-
riālistiskā kara smaile būs vērsta pret 
pasaulē pirmo sociālistisko valsti, 
tad pārnest karadarbību pretinieka 
teritorijā, izpildīt savu internacionā-

lo pienākumu un pavairot padomju 
republiku skaitu.“4 Uzstādījums bija 
liels, – gūt visu Eiropu, ne mazāk! 
Bet tik lielam darbam vajadzēja sa-
biedroto. Tāds atradās – nacistiskā 
Vācija, ar gluži līdzīgu cilvēknīšanas 
ideoloģiju. Bet ar kompanjonu jādalās. 
Molotova – Ribentropa līgums Hitle-
ram iedalīja Rietumpoliju, Staļinam – 
Austrumpoliju, Somiju, Besarābiju un 
Baltiju (Staļins pēc savas iniciatīvas 
paņēma arī Bukovīnu). Par Krievijas 
rīcību Baltijā Molotovs teica: „Pa-
domju valdība uzskata, ka vislabākais 
paņēmiens, kā aizstāvēt padomju inte-
reses Baltijā .. ir palīdzēt strādnieku 
kustībai gāzt marionešu režīmus.“5

Kādēļ? – Latvija
Lai saprastu Latvijas situāciju, 

skatīsim 1940.gada Eiropas politisko 
karti – Vācija ir okupējusi Norvēģiju, 
Dāniju, Beniluksa valstis, Rietumpoli-
ju, sakāvusi Franciju un veiksmīgi cī-
nās pret Angliju, tās sabiedrotā PSRS 
uzvarējusi Somiju, okupējusi Aus-
trumpoliju. ASV ietur izolacionistisku 
politiku. Mums nebija rietumvalstu 
garantiju, un Polijas piemērs rāda, ka 
tās nelīdzēja. Tā objektīvi bija bez-
izejas situācija.

Mēs esam raduši optimistiski do-
māt, ka vienmēr ir kāda izeja, bet te 
izvēle bija starp diviem nāves veidiem: 
pretoties un tāpēc mirt ar godu uzreiz 
vai nepretoties un mirt ar negodu, bet 
cerot, ka daļa tautas kaut kā tomēr iz-
dzīvos. Vai tas bija pareizi, vai nepa-
reizi? Lai katrs pats to izlemj. K. Ul-
manis sacīja: „Ja man būtu tikai 1% 
cerību, ka pretošanās krieviem mūsu 
tautai varētu nākt par labu, es to neka-
vējoties darītu. Bet man šī viena pro-
centa nav! ...Anglija un Francija mūs 
atstāja savam liktenim. ...No kurienes 
mēs varam gaidīt sev palīdzību? .. Tā-
dos apstākļos iet uz pretošanos nav 
aizsargāšanās, bet pašnāvība. Bet mēs 
vēl gribam dzīvot!“6

Katram pa tankam!
PSRS pievilka pie Baltijas valstu 

robežām neapstrīdamu argumentu – 
200 000 karavīru, 1000 tanku, 500 
lidmašīnu, Rīgas līcī iebrauca Baltijas 
kara flotes kuģi. Tas bija 100:1 samērs. 
Tas izsaka visu. Katrs, kas ko saprot 
militātzinātnēs, zina, ka jau attiecība 
1:5 ir problemātiska, 1:10 prasa izcilu 
meistarību, bet 1:100 nav pa spēkam 
pat Holivudai. Ņemsim vērā, ka PSRS 
vienai bija vairāk tanku kā visām pa-
saules valstīm kopā – pāri par 28 600! 
Latvijas mierlaika armijā tolaik bija 
25 000 vīru, tātad katram pa 1,144 
tankiem! Dzirdam, ka vajadzēja dot 
vismaz goda zalvi. J. Stradiņš par tās 
cenu saka, tā „varētu kļūt par nācijas 
pašnāvību. Latvijas jaunekļi armijā, 

viņu piederīgie... būtu deportēti nevis 
1941. gada jūnijā, bet jau pirms gada, 
daudzi būtu nošauti, to rāda ...Katiņas 
mežs7, ko mērogu ziņā nevar salīdzināt 
ar Liteni. Dzīvā spēka zaudējumi Lat-
vijai pretošanās gadījumā būtu bijuši 
nesalīdzināmi lielāki, apdraudēta būtu 
latviešu nācijas saglabāšanās vispār.“8

Saprašanās
V. Munters (1898-1967) pēc PSRS 

ultimāta saņemšanas situāciju skaid-
ro šādi: „Sveša karaspēka atrašanos 
mūsu teritorijā .. jāsaprot kā pagai-
du parādību, un ka kara beigas atkal 
izmainīs stāvokli ...mēs sapratām, ka 
jāsamierinās ar nepieciešamību pa-
kļauties spēkam, ar sāpošu sirdi ... Jā-
piekrīt noteikumiem, kurus mēs brīv-
prātīgi nekad nebūtu pieņēmuši.“9 Un: 
„Visu triju valdību principiālā nostāja 
bija vienāda: To, ko vajag dot, dot bez 
vilcināšanās un ar „smaidu sejā“, bet 
tur, kur tika skartas svarīgas intereses, 
nepiekāpties.“10 Diemžēl nepiekāpties 
izdevās tikai nenozīmīgos punktos. 
„Ar lojālu pakļaušanos okupantu pra-
sībām K. Ulmanis turpināja agresora 
nomierināšanas un viņa prasību iz-
pildīšanas politiku, tā cerot saglabāt 
kaut ko no Latvijas valsts.“11 Līdz pat 
pēdējam brīdim dominēja priekšstats, 
ka gan jau kaut kā sapratīsimies ar 
PSRS. K. Ulmanis cerēja, ka Latvija 
politiski varēs tapt par Mongolijas tipa 
protektorātu. Bet notiekošais bija ben-
des un upura saprašanās. Pat, ja upuris 
pazemīgi izpilda bendes rīkojumus, 
tas neko nemaina viņa rīcībā, tikai ne-
daudz to atvieglina. Ja bende būs pie 
laba prāta, tas varbūt pateiks paldies!

Protams, mēs tagad esam gana 
gudri, lai zinātu, ko Latvijas valdībai 
vajadzēja un ko nevajadzēja darīt.

Nevajadzēja
1. Nevajadzēja paļauties PSRS 

politretorikai. Pravda 1939. gada 
6. oktobrī par bāzu līgumu12 rakstīja: 
„Padomju valdība ciena citu valstu 
neatkarības un suverenitātes tiesī-
bas. .. Noslēgtie līgumi ar Igauniju 
un Latvija rāda, cik saudzīgi PSRS 
izturas pret mazo valstu tiesībām 
...PSRS mērķis ir vispārējs miers.“13 
Bet 1941. gada 20. jūnijā iepretim pre-
zidenta pilij nostājās Baltijas kara flo-
tes lielākais kreiseris Kirov ar pret pili 
vērstiem lielgabalu stobriem, Daugav-
malu rotāja padomju tanketes. Ar savu 
rīcību PSRS pārkāpa 1920. gada Lat-
vijas – Krievijas miera līgumu, Tautu 
savienības statūtu X pantu, 1928. gada 
Briāna-Keloga paktu, 1932. gada Lat-
vijas – PSRS Neuzbrukšanas līgumu, 
Londonas 1933. gada Konvenciju par 
agresiju, 1934. gada Protokolu par 

1940. gada 17. jūnija okupācijas atcerē
„Velti!“
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1932. gada Neuzbrukšanas līguma 
pagarināšanu, 1939. gada Savstarpē-
jās palīdzības paktu (un vēlāk PSRS 
parakstītās 1949. gada Ženēvas kon-
venciju, 1974. gada ANO Agresijas 
definīciju).14

2. Nevajadzēja demoralizēt un 
krāpt tautu.15 A. Grīns (1895-1941) 
tūlīt pēc bāzu līguma Brīvajā Zemē 
sludināja, ka „mēs no kaimiņiem, kuru 
starpā jau deviņpadsmit gadu pastā-
vējušas korektas un labas attiecības, 
tagad esam kļuvuši par sabiedrota-
jiem.“16 1939. gada 12. oktobrī K. Ul-
manis teica: „Mūsu valsts ir iekšēji un 
ārēji neatkarīga un brīva un tāda arī 
paliks.“17 Daudzi no tiem, kuriem viņš 
veltīs neaizmirstamos vārdus: „Pa-
lieciet savās vietās!“, nepaliks tajās, 
bet tiks pārvietoti – vispirms uz čekas 
pagrabiem, tad uz kapiem vai Sibīriju.

3. Nevajadzēja ieslīgt tautu degra-
dējošā K. Ulmaņa glorifikācijā. Vēl 
1939. gada 15. maiju atzīmējot, Aspa-
zija (1865-1943) vārsmo: 
„Nu nācis viņš, tas ilgu laiku gaidīts.
Viņš nācis it kā pašu dievu raidīts,
Ar neredzamu aureolu svaidīts.
Viņš pirmais radīšanas vārdu teicis,
Viņš nikno pūķi veicis
Un brīvo Latvi atpestīdams sveicis.“18

Valodnieks profesors E. Blese 
(1892-1964) iet tālāk: „Prezidenta per-
sonībā mēs redzam augstāko pilnvēr-
tību – tādu pilnvērtības pakāpi, kāda 
lemta tikai dažiem Dieva un Laimas 
izredzētiem. ...Viņš līdzinās teiksmai-
najam grieķu tēlam – Midam, kam viss 
kļuva par zeltu, pie kā viņš pieskārās... 
Par zeltu – gan materiālā, gan garīgā 
nozīmē kļūst arī viss tas, kam pieska-
ras ar sava gara darbību prezidents.“19

No tā solis līdz Sabiedrisko lietu 
ministra A. Bērziņa (1899-1977) se-
cinājumam: „Lai neviens nešaubās 
par valsts valdības rīcību un neprasa, 
vai tā nebūtu labāki vai citādi. Nekad 
neprasiet: kāpēc un kādēļ? Uzticīgs 
cilvēks atbild bez stomīšanās, kā kara-
vīrs – klausos, es pildīšu.“20 No pilso-
ņa vairs netiek sagaidīta domāšana, tik 
refleksi.

Vajadzēja
1. Vajadzēja nopietni rūpēties par 

Baltijas valstu vienību. Bet mēs ne-
pratām vienoties. Z. Meirovica (1887-
1925) cerētā plašā Baltijas savienība 
(Polija, Lietuva, Igaunija, Latvija, So-
mija) pēc vēsturnieku un politiķu do-
mām būtu varējusi būt reģionāls bloks 
kā pret vācu, tā krievu agresiju, bet tas 
neīstenojās valstu interešu atšķirību 
dēļ. Poļi un lietuvji strīdējās Viļņas 
dēļ, Somija orientējās uz Skandinā-

viju, latvieši beigās nespēja vienoties 
pat ar igauņiem. Savu lomu spēlēja arī 
cilvēciskais faktors. Britu militārais 
atašejs H. Loids „konstatēja, ka Balti-
jas valstu vadītāji bija pārlieku apsēsti 
no sava svarīguma un tajā pašā laikā 
smagi cieta pieredzes trūkuma dēļ. 
Viņi bija apsēsti arī no savstarpējās 
sacensības un skaudības tieksmēm, 
kas radīja asumus un sarežģījumus 
savstarpējās attieksmēs, no kurām īsti 
valstsvīri un komandējošie virsnieki 
būtu izvairījušies, harmonijas labā 
apspiežot savus atšķirīgos ieskatus.“21 
Beigās mūs paņēma pa vienam.

2. Vajadzēja vairāk rūpēties par 
valsts drošību nekā par materiālo lab-
klājību. Šajā sakarā saglabājies inte-
resants K. Ulmaņa izteikums: „Gadī-
jumā, ja izceltos karš starp Vāciju un 
Krieviju, Latvija tikpat nebūtu spējīga 
neko darīt, lai aizsargātos. Tādēļ vis-
labākais ceļš nacionālās patstāvības 
saglabāšanai nākotnē esot tāds, ka jā-
ceļ zemes materiālā labklājība un arī 
kultūra līdz tādam līmenim, lai tauta 
to vienmēr atcerētos un glabātu sirdīs 
šī laika piemiņu, vienalga, kas arī no-
tiktu.“22 Lai arī beidzamos gados mili-
tārie izdevumi pieauga, taču lielvalstis 
vairs nevēlējās pārdot ieročus, jo tie 
bija nepieciešami pašām. Tauta arī ne-
tika gatavota pagrīdes un armija – par-
tizāņu cīņai. Turpretim Čerčils, neska-
toties, ka vācu izsēšanās Lielbritānijā 
bija maz iespējama, sagatavoja vairā-
kus pretestības centrus un apmācīja 
militārām cīņām pat zemessardzi.

3. Valdībai vajadzēja izmanot ie-
spēju emigrēt, lai vadītu cīņu no ārze-
mēm, kā to izdarīja poļi. Ētisku apsvē-
rumu dēļ K. Ulmanis atteicās to darīt, 
un līdz ar viņu arī valdība. K. Ulmanis 
teica: „Velti jūs meklējat argumentus, 
lai mani pamudinātu atstāt Latviju. 
Es to nedarīšu. Es nedošu nevienam 
iemeslu teikt, ka Ulmanis bijis ar lat-
viešu tautu tās labajās dienās, bet pa-
metis to grūtajā likteņa stundā. ..Es rī-
kojos tā, kā to pavēl man sirdsapziņa. 
.. Palikšana Latvijā ir pēdējais pakal-
pojums, ko es tautai vēl varu izdarīt.“23 
Tā bija upura ētika, ne cīnītāja gudrī-
ba. „Ulmanis bija gudrs politiķis, bet 
viņa politikas pēdējā cēlienā politiķa 
instinkts viņu bija atstājis – slavenais 
teiciens „es palikšu savā vietā, jūs pa-
lieciet savās“ bija kļūda. Nepaliekot 
savā vietā Rīgas pilī, bet dodoties uz 
ārzemēm, Ulmanis būtu varējis ko vai-
rāk darīt Latvijas labā.“24

4. K. Ulmanim vajadzēja ļaut 
emigrēt visiem, kas jutās apdraudēti. 
Tā vietā viņiem tika atņemtas ārzemju 
pases un slēgti banku konti.

Secinājums?
Ko varam secināt? Var piekrist Ul-

manim, ka „tas nenotiek mūsu vainas 
dēļ. Mēs esam darījuši ko spējuši, kal-
pojot tēvzemei. Tāds ir visu tautu lik-
tenis, bet sevišķi to, kas dzīvo Baltijas 
jūras austrumu krastā.“25

20 gadi bija par maz, lai atkoptos 
no 1. pasaules kara, Brīvības cīņām, 
izveidotu valsti un vēl spētu to mili-
tāri nostiprināt. Mēs paveicām daudz, 
bet ne visu. Bet, ja gribam ko pārmest 
K. Ulmanim, lai palūkojamies uz savu 
valsti un tās veikumu šodien.

Tālākās sekas
Kādas bija mūsu valsts bēru tālā-

kās sekas? Pilna sovjetizācija: vilto-
tas vēlēšanas, brīvprātīga iestāšanās 
PSRS, Baigais gads, 14. jūnija depor-
tācija.

Vēl tālākās sekas
Tomēr tas bija velti! Vispirms po-

litiski, jo anektējot Baltijas valstis, 
Padomija nostiprināja agresora slavu, 
ko tā ieguva, uzbrūkot Somijai. Nu tā 
zaudēja beidzamās starptautiskā pres-
tiža atliekas.

Tas bija velti arī no militārā vie-
dokļa, jo, Vācijas – Krievijas karam 
sākoties, Sarkanarmija muka no Latvi-
jas, un viņiem zeme dega zem kājām. 
Līdz ar vācu karaspēku tos vajāja par 
Baigajā gadā pieredzētajām zvērībām 
un 14. jūnija deportāciju sadusmotie 
latvju partizāni.

Vistālākās sekas
Un vissvarīgāk – tas bija velti no 

garīgā viedokļa. S. Kurtua šādi no-
slēdz Komunisma melno grāmatu: 
„Viss necilvēcīgais ir bezjēdzīgs un 
velts. Jā, jā, jā, pilnīgas necilvēcības 
triumfa laikā kļuva acīmredzami, ka 
viss varmācības radītais ir bezjēdzīgs 
un velts, ka tas pastāv bez nākotnes, 
bez pēdām.“26

Pati Staļina un lielinieku radītā 
ļaunuma sistēma nebija dzīvotspējī-
ga. Viņa rokaspuiši, izbijušies no viņa 
piedraudētajām kārtējām represijām, 
viņu noindēja. Sistēma agonizēja da-
žus gadu desmitus, kas no vēstures 
kopējā plūduma ir nedaudz, tad sabru-
ka. Tās radītājs ļaunums to saēda no 
iekšienes.

Tas nozīmē – velti ir mēģināt krop-
ļot Dieva radīto cilvēka dabu, pakļau-
jot to sociāliem eksperimentiem, gri-
bot radīt komunisma gaišajām tālēm 
paredzēto jauno cilvēku. Cilvēks no 
Dieva ir radīts brīvībai, „jo jūs, brāļi, 
esat svabadībai aicināti“ (Gal. 5, 13) 
un velti ir gaidīt, ka tas labprātīgi at-
teiksies no šīs Dieva dāvanas. Neviens 
aiz laba prāta nevēlas kļūt par vergu. 
K. Ulmanis sacīja: „Virs zemes nav tā-

1940. gada 17. jūnija okupācijas...
Turpinājums no 8. lpp.
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Valsts prezidenta Egila Levita paziņojums presei
Par Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu

Vakar, uzrunājot Sa-
eimu tās pavasara sesijas 
noslēguma sēdē, es īpaši 
pieteicu, ka par Adminis-
tratīvi teritoriālo reformu 
atsevišķi runāšu šodien.

Administratīvi teri-
toriālā reforma noteiks Latvijas attīs-
tību gadu desmitus uz priekšu, tā skar 
teju katru Latvijas iedzīvotāju, un teju 
katram ir savs viedoklis un pārliecība 
gan par reformas vajadzību un gaitu, 
gan arī sasniegtajiem rezultātiem. Lie-
la daļa pašvaldību un iedzīvotāji to at-
balsta, bet daudzi ir arī pret to.

Esmu uzklausījis un sadzirdējis visu 
reformā iesaistīto viedokļus, argumen-
tus un emocionālo pārliecību. Šajās die-
nās gluži kā tiesas spriedumā esmu svē-
ris un vērtējis argumentus par likuma 
izsludināšanu un argumentus par liku-
ma nodošanu otrreizējai caurlūkošanai.

Apzinoties šā lēmuma nozīmīgumu 
mūsu valsts dzīvē, es vispirms izklāstīšu 
savu vērtējumu par abu pušu argumen-
tiem un tad darīšu zināmu savu lēmumu.

I
Pieņemtajā Administratīvo terito-

riju un apdzīvoto vietu likumā (turp-
māk – Likums) Saeima politiski ir iz-
šķīrusies par būtisku pašvaldību skaita 
samazināšanu, paredzot šobrīd esošo 
119 pašvaldību vietā 42 pašvaldības, 
kas ir daudz jaudīgākas un potenciāli 
varētu nodrošināt pienācīgus un kat-
ram iedzīvotājam vienlīdzīgi pieejamus 
pašvaldību sniegtos pakalpojumus, kā 
arī sekmēt ekonomisko izaugsmi.

A Par Likuma izsludināšanu
II
Regulāri tiekoties ar Latvijas iedzī-

votājiem visās Latvijas malās un uz-
klausot viņu domas un vērtējumus par 
politisko situāciju, no pirmajām dienām 
Valsts prezidenta amatā esmu dzirdējis 
kritiku par notiekošo Administratīvi 
teritoriālo reformu, bažas par vietējo 
kopienu viedokļa ignorēšanu un pama-
totas bailes un neziņu par dzīvi pēc Ad-
ministratīvi teritoriālās reformas.

Kopējas reģionālās un pašvaldību 
attīstības politikas vājums un nespē-
ja nodrošināt visas valsts vienmērīgu 
ekonomisko attīstību šajos gados vis-
vairāk ir izjusti nevis Rīgā un Pierīgā 
vai reģionālās attīstības centros, bet tie-
ši attālākajos pagastos un mazpilsētās.

Arī šī Administratīvi teritoriālā re-
forma vissāpīgāk emocionāli skar tās 
vietējās kopienas, kas atrodas tālāk no 
iezīmētajiem attīstības centriem.

Es pilnībā saprotu vietējo kopienu 
bažas, ka, zaudējot savu pašvaldību un 
iekļaujoties lielākās pašvaldībās, to kul-
tūrvēsturiskā identitāte un lokālās pie-
derības izjūta varētu būt apdraudēta, kā 
arī tiktu samazinātas iespējas ietekmēt 
lēmumu pieņemšanu savās interesēs 

un varētu attālināties lēmumu pieņem-
šanas centri, radot bažas par nākotnes 
izredzēm un pakalpojumu pieejamību.

III
Tādēļ mana pārliecība ir, ka vie-

tējās kopienas – pagasti un mazpilsē-
tas – šīs Administratīvi teritoriālās re-
formas rezultātā nedrīkst, es uzsveru, 
nedrīkst pazust.

Valstij ir jārada priekšnoteikumi, 
lai vietējo kopienu balss un intereses 
tiktu saklausītas nākotnē vairāk, nekā 
tas bijis līdz šim.

Katrai vietējai kopienai ir jāsagla-
bā sava identitāte un sava vienreizī-
ba, un tas ir būtiski kā no visas valsts 
kopējām ilgtermiņa interesēm, tā no 
latviešu nācijas un mūsu nacionālās 
identitātes perspektīvas.

Stipras un savā lokālajā piederības 
izjūtā un kultūrvēsturiskajā vidē sak-
ņotas vietējās kopienas – mūsu Latvi-
jas pagasti un mazpilsētas – ir mūsu 
tautas un valsts ilgtspējīgas attīstības 
pamats un mūsu kultūras un dzīveszi-
ņas nesējs cauri gadsimtiem.

IV
Diemžēl Administratīvi teritoriā-

lās reformas sagatavošanas posms ir 
bijis nepietiekoši pārdomāts, par labu 
iespējami ātrai likumprojekta virzībai 
upurējot rūpīgu analīzi, pienācīgu kon-
cepcijas izstrādi un līdzvērtīgu dialo-
gu ar sabiedrību, argumentējot un pār-
liecinot par reformas nepieciešamību.

Likumprojekta izstrādātāju tikai 
formālais respekts pret mūsu demo-
krātiskajā valsts iekārtā ietvertajiem 
dialoga principiem starp vietējām ko-
pienām, pašvaldībām un valsti, kā arī 
izsvērtu argumentu un pamatojuma 
aizstāšana ar labākas nākotnes solīju-
miem ir devusi pamatu neizpratnei un 
aizvainotībai daudzās vietējās kopie-
nās un mūsu valsts iedzīvotājos.

Likumprojekta izstrādātāju un virzī-
tāju jauda politiski izdzīt reformu izsau-
kusi tādu pašu pretestību un emocionālu 
apņēmību tai pretoties par katru cenu.

Tādēļ šīs pretrunas reformas saga-
tavošanas gaitā ir kļuvušas ļoti asas. 
Es varu tikai pievienoties Satversmes 
tiesas autoritatīvajam konstatējumam 
nesenajā spriedumā par Ikšķiles iedzī-
votāju aptauju, ka šajās diskusijās no 
visām iesaistītajām pusēm ir pietrūcis 
labas ticības, savstarpējās cieņas un 
patiesa respekta pret mūsu demokrā-
tiskās valsts iekārtas principiem.

V
Mani patiesi uztrauc, ka Adminis-

tratīvi teritoriālās reformas diskusijās 
vismazāk ir runāts un domāts par visas 
valsts kopējām interesēm ilgtermiņā 
un visas sabiedrības un katra iedzīvo-
tāja potenciālajiem ieguvumiem refor-
mas rezultātā.

Administratīvi teritoriālās refor-
mas mērķis nav un nevar būt tikai me-

hānisks pašvaldī-
bu vai pašvaldību 
domju deputātu 
skaita samazinā-
jums. Administra-
tīvi teritoriālajai 
reformai jābūt 
balstītai uz vienvērtības principu – kat-
ram Latvijas iedzīvotājam jābūt vienā-
dām dzīves iespējām un pieejamiem 
pakalpojumiem neatkarīgi no vietas, 
kur viņš dzīvo.

Diemžēl šiem apsvērumiem refor-
mas sagatavošanas posmā ir piešķirts 
pārāk mazs svars, un tas devis iemeslu 
pretestībai un neizpratnei par reformas 
mērķiem un izvēlētajiem instrumen-
tiem.

VI
Tādēļ šī Administratīvi teritoriālās 

reformas gaita nav un nevar tikt uzska-
tīta par laba reformu procesa paraugu. 
Tieši pretēji – Saeimai un Ministru ka-
binetam ir jāmācās no reformas gaitā 
pieļautajām kļūdām un stratēģiski būtu 
jāuzlabo reformu veiktspēja nākotnē.

Labam Administratīvi teritoriālās 
reformas procesam būtu jābalstās vie-
notā pieejā, kas balstīta vienos un tajos 
pašos principos un kritērijos, pret kat-
ru no jaunveidojamām pašvaldībām un 
pret esošo vietējo kopienu interesēm. 
Tāpat šajā procesā būtu bijis svarīgi 
ne tikai formāli uzklausīt, bet patie-
šām sadzirdēt un pēc iespējas mēģināt 
ņemt vērā vietējo kopienu argumentus 
un ierosinājumus labākam pašvaldību 
iekārtojumam pēc Administratīvi teri-
toriālās reformas.

Saeima sākotnējo likumprojektu 
visumā ir krietni uzlabojusi. Tomēr arī 
Saeimai ne visos gadījumos ir izdevies 
nodrošināt vienādu pieeju līdzīgās si-
tuācijās, kā arī likumdevējs būtu varē-
jis būt atvērtāks vietējo kopienu jēdzī-
giem un pamatotiem ierosinājumiem.

VII
Tajā pašā laikā Administratīvi te-

ritoriālā reforma šodien ir nepiecieša-
ma, lai varētu tikt turpināti ar to cieši 
saistītie nākamie reformu soļi.

Administratīvi teritoriālā reforma 
ir visu Latvijas iedzīvotāju ilgtermiņa 
interesēs. Tā ir jāveic, lai varētu tikt 
sekmēta visas Latvijas vienmērīga un 
ilgtspējīga attīstība un katram Latvijas 
iedzīvotājam viņa pašvaldība varētu 
nodrošināt pienācīgus un vienādi pie-
ejamus pakalpojumus.

Mazākam pašvaldību skaitam, kas 
kļūst jaudīgākas, jāspēj nodrošināt la-
bāku ekonomisko un sociālo attīstību 
un labāku katra iedzīvotāja dzīvi pēc 
reformas.

Tiem jākļūst par šīs reformas at-
slēgas vārdiem – reformas rezultātā 
paliek mazāk pašvaldību, lai pēc re-
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formas katram kļūtu labāk un solītās 
labās pārmaiņas ilgtermiņā izjustu 
katrs. Uz to jāraugās kā valsts institū-
cijām, tā arī pašām pašvaldībām – lai 
uz reformu liktās cerības attaisnotos 
un izdotos sasniegt reformas mērķus.

VIII
Diskusijās par Administratīvi te-

ritoriālo reformu visas iesaistītās pu-
ses ir patērējušas daudz enerģijas un 
spēka, lai reformu dzītu uz priekšu vai 
mēģinātu to maksimāli nobremzēt.

Es labi apzinos, ka Administratīvi 
teritoriālo reformu kā ilgstoši nerisi-
nātu un politiski sasāpējušu problēmu, 
kas tieši un nepastarpināti skar teju 
katru Latvijas iedzīvotāju, nevar atri-
sināt ar gludu un visiem vienlīdz derī-
gu likumu. Jo svarīgāka un būtiskāka 
ir reforma, jo vairāk domstarpības un 
diskusijas tā rada. Tas ir pašsaprotami.

Sarežģītajos apstākļos Saeimas 
vairākums tomēr ir spējis vienoties par 
risinājumu, kas vērsts uz pašvaldību 
ekonomiskās jaudas un iedzīvotājiem 
pieejamo pakalpojumu uzlabošanu. 
Šāda apņēmība un spēja panākt pietie-
kami jēdzīgu rezultātu pelna respektu.

Šis Likums nebūt nav visa Admi-
nistratīvi teritoriālā reforma. Izšķirošs 
ir nevis jaunais pašvaldību iekārtojums 
un to robežas, bet gan turpmākie prak-
tiskie Likuma iedzīvināšanas soļi un 
tam nepieciešamo likumu izstrāde un 
pieņemšana. Saeimai pēc iespējas āt-
rāk ir jāīsteno nākamie reformu soļi, kā 
paveikšanai bija vajadzīgs šis Likums.

Šobrīd ir valstiski atbildīgi dot ie-
spēju tam stāties spēkā un patiešām 
sākt reformu, nevis turpināt bezgalīgo 
cīņu un vairot domstarpības. Saeimas 
pieņemtais Likums varētu kalpot par 
stabilu pamatu visas valsts vienmērī-
gai un ilgtspējīgai attīstībai visas Lat-
vijas sabiedrības kopējās interesēs.

IX
Apzinoties šīs Administratīvi teri-

toriālās reformas nozīmīgumu valsts 
attīstībai ilgtermiņā, esmu rūpīgi se-
kojis līdzi tās norisei un savlaikus ie-
sniedzis Saeimai savus vērtējumus un 
priekšlikumus.

Pirms otrā lasījuma paudu vie-
dokli, ka Administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanā problemātiska ir 
iedzīvotāju demokrātiskās piederības 
vietējām kopienām un kultūrvēsturis-
kās identitātes stiprināšana.

Lai rastu iespēju jau savlaikus jē-
dzīgi nokārtot šos jautājumus, iesnie-
dzu Saeimai izskatīšanai savus priekš-
likumus, kas vērsti tieši uz iedzīvotāju 
demokrātiskās piederības un uz kul-
tūrvēsturiskās identitātes stiprināšanu.

X
Saeima pieņemtajā Likumā ir at-

balstījusi manus iesniegtos priekšliku-
mus. Uzskatu, ka tas ir būtisks sākotnē-
jā reformas piedāvājuma uzlabojums. 
Šo priekšlikumu īstenošana ļaus Ad-
ministratīvi teritoriālajā reformā ņemt 

vērā un nodrošināt vietējo kopienu 
kultūrvēsturiskās identitātes un piede-
rības aspektus, kā arī to demokrātiskas 
līdzdalības iespējas pašvaldībā.

Ja Saeima būtu noraidījusi priekš-
likumu stratēģiski nodrošināt kul-
tūrvēsturiskās vides saglabāšanas un 
ilgtspējīgas attīstības iespējas latviešu 
vēsturiskajās zemēs, kā arī demokrā-
tiski vēlētas vietējo kopienu pārstāv-
niecības pagastos un mazpilsētās ar 
savu kompetenci, būtu grūti atrast iz-
šķirošus argumentus par labu šā Liku-
ma izsludināšanai.
B Par latviešu vēsturiskajām 
zemēm

XI
Saeima ir atbalstījusi atsevišķa li-

kuma pieņemšanu, kura mērķis būtu 
iedzīvotāju kopīgās identitātes stipri-
nāšana un kultūrvēsturiskās vides sa-
glabāšana un ilgtspējīga attīstība.

Mani patiesi priecē, cik daudzās 
Latvijas vietās Administratīvi teritoriā-
lā reforma ir iekustinājusi apzināšanos 
par kultūrvēsturisko identitāti un piede-
rību kādai latviešu vēsturiskajai zemei.

Diskusijās par Administratīvi teri-
toriālo reformu esam apzinājušies, ka 
latviskās identitātes daudzveidība, kā 
arī latviešu vēsturisko zemju kultūrvēs-
turiskā vide un tajās veidojušās unikālās 
mazās kultūrtelpas ir nozīmīgs un sagla-
bājams visas sabiedrības kopējs labums. 
Valstij ir nepieciešama atsevišķa pārdo-
māta horizontālā politika šajā jomā.

XII
Ar Administratīvi teritoriālo refor-

mu risina pastāvošās ekonomiskās un 
sociālās problēmas, kā arī pašvaldību 
sniegto pakalpojumu kvalitāti un pie-
ejamību iedzīvotājiem. Bet Adminis-
tratīvi teritoriālā reforma nav īstais ins-
truments kultūrvēsturiskās identitātes 
un piederības stiprināšanai. Tam ne-
pieciešami citi likumi un instrumenti.

Tādēļ esmu paredzējis jau tuvākajā 
laikā iesniegt Saeimā izskatīšanai Lat-
viešu vēsturisko zemju likumprojektu.

Būtiski, lai pēc iespējas katra vie-
tējā kopiena šajā likumā ar detalizāciju 
līdz pagasta, pilsētas vai pat atsevišķos 
gadījumos noteiktai pagasta vai pilsē-
tas daļai var atrast likumdevēja skaidri 
atzītu tās piederību kādai latviešu vēs-
turiskajai zemei – Vidzemei, Latgalei, 
Kurzemei, Zemgalei vai Sēlijai.
C Par vietējo kopienu 
saglabāšanu

XIII
Saeima, atbilstoši manam priekšli-

kumam, ir uzdevusi Ministru kabine-
tam līdz 2020. gada 31. decembrim iz-
strādāt un iesniegt Saeimai izskatīšanai 
likumprojektu par vietējo kopienu (pa-
gastu un pilsētu) tiesībām demokrātis-
ki ievēlēt savus priekšstāvjus un šādu 
vietējo kopienu kompetenci pašiem 
kārtot vietējas nozīmes jautājumus.

Vietējās kopienas ir vēsturiski ilgā 
laika periodā veidojušās iedzīvotāju 
kopības Latvijas pagastos un mazpil-

sētās, kam ir sava noteikta identitāte 
un piederības izjūta. Šādām vietējām 
kopienām jau ir arī gadsimtos nostip-
rināti kultūrvēsturiski apzīmējumi – 
pagasti un pilsētas.

Tādēļ Likumos ir jāsaglabā vie-
tējās kopienas, kam ar likumu ir pie-
šķirta sava noteikta kompetence lo-
kālas nozīmes jautājumu kārtošanā. 
Tas dotu iespēju iedzīvotājiem risināt 
lokālos jautājumus tuvāk viņu dzī-
vesvietai, kā arī stiprinātu iedzīvotāju 
kultūrvēsturisko identitāti un piederī-
bas sajūtu konkrētai vietai.

XIV
Vietējo kopienu saglabāšana skar 

ne tikai identitāti un piederību, bet arī 
demokrātiju, konkrēti pilsonisko at-
bildību, kas sākas jau ar atbildību par 
savu tiešo dzīves apkaimi.

Vietējām kopienām jāparedz vē-
lēta to interešu pārstāvniecība vietējo 
kopienu kompetencē esošo jautājumu 
izlemšanā un saziņā ar savu novada 
pašvaldību, lai vietējām kopienām 
būtu iespēja atbilstoši savam jaudīgu-
mam efektīvi kārtot vietējas, lokālas 
nozīmes jautājumus.

XV
Esmu paredzējis rūpīgi sekot arī šā 

likumprojekta izstrādei un nepiecieša-
mības gadījumā piedāvāt arī detalizētu 
redzējumu par tā tvērumu un iespēja-
mo saturu.

XVI
Diemžēl Saeima neatbalstīja manu 

priekšlikumu pašvaldību domju vē-
lēšanu likumā dot iespējas iesniegt 
kandidātu sarakstus ne vien politiska-
jām partijām un to apvienībām, bet arī 
vēlētāju apvienībām. Uzskatu, ka šāds 
Saeimas lēmums bija kļūdains un tuv-
redzīgs, jo visas sabiedrības kopējās in-
teresēs ir stiprināt demokrātisko valsts 
iekārtu, vairot iedzīvotāju demokrātis-
ko līdzdalību un sekmēt arvien plašā-
kas iespējas aktīvi līdzdarboties poli-
tiskajos procesos arī pašvaldību līmenī.

Iespējams, tuvākā vai tālākā nā-
kotnē, analizējot pašvaldību vēlēšanu 
procesu un iedzīvotāju demokrātisko 
līdzdalību, Saeima pie šā jautājuma 
varētu arī atgriezties atkārtoti.

Tāpat negatīvi vērtējama ilgsto-
šā vilcināšanas ar Vietējo pašvaldību 
referendumu likuma pieņemšanu, kas 
joprojām ir iestrēdzis arī šajā Saeimā. 
Vietējo pašvaldību referendumu liku-
ma pieņemšana un jēdzīga iedzīvinā-
šana tikai stiprinātu iedzīvotāju demo-
krātisko līdzdalību un demokrātiskos 
procesus kopumā pašvaldībās.
D Par turpmākiem reformas 
soļiem

XVII
Ņemot vērā iepriekš minētos ap-

svērumus un objektīvi pastāvošo ne-
pieciešamību veikt Administratīvi 
teritoriālo reformu, esmu izšķīries par 
Saeimas pieņemtā reformas likuma iz-
sludināšanu.

Prezidenta Levita paziņojums
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attālinātu darbu un darbu elektroniskā 
vidē.

II
Kolēģi!
Latvija ir krīzēs rūdīta. Līdz šim 

visas krīzes mūs ir skārušas smagāk kā 
citas valstis. Bet par to, ka šī krīze Lat-
viju ir skārusi salīdzinoši vieglāk, ir jā-
pateicas trim izšķirošajiem faktoriem.

Pirmkārt, valdības tālredzīgajai 
politikai, kas nepadevās nedz ignoran-
cei, nedz panikai, bet balstījās uz ra-
cionāliem apsvērumiem, sekoja nevis 
politiskai pārliecībai, bet tieši ekspertu 
ieteikumiem.

Otrkārt, valsts pārvaldes labai sa-
darbībai krīzes laikā, enerģiski pielā-
gojot lēmumus situācijai un sabiedrības 
vajadzībām, pie tam arī kritiski izvēr-
tējot sākotnēji pieņemtos lēmumus.

Bet, galvenokārt, par to ir jāpatei-
cas mūsu iedzīvotājiem, kuri ievēroja 
salīdzinājumā visai mērenos ierobežo-
jumus un tādā veidā palīdzēja apturēt 
vīrusa izplatību.

Tādēļ gribētu izmantot izdevību 
un pateikties Saeimas deputātiem par 
efektīvo darbu, lemjot par ar ārkārtas 
situāciju saistītajiem likumprojektiem, 
pateikties valdības ministriem, valsts 
pārvaldes un pašvaldību pārstāvjiem. 
Īpašu paldies vēlos teikt mūsu veselī-
bas sistēmas pašaizliedzīgajiem darbi-
niekiem, visiem tiem cilvēkiem, kuri 
saliedējās un sadarbojās, lai rūpētos 
par tiem, kuriem vajadzīgs atbalsts. 
Paldies mūsu pilsoniskajai sabiedrī-
bai, kas spēja pašorganizēties un nākt 
talkā valsts pārstāvjiem.

Šī krīze bija pārbaudījums mūsu 
pilsoņiem, mūsu valsts institūcijām, 
mūsu demokrātijai. Un varam teikt, ka 
šis pārbaudījums ir godam izturēts.

III
Par spīti tam, ka krīze pēkšņi ap-

stādināja veselas dzīves jomas, tā 
vienlaikus prasīja dinamisku un apņē-
mīgu rīcību. Tā pierādīja, ka ārkārtas 
situācijā spējam sadarboties, rīkoties 
mērķtiecīgi un dinamiski. Šīs spējas 
būtu ārkārtīgi svarīgi nepazaudēt arī 
turpmākajā darbā.

Mums ir jāstrādā, lai vidējā un il-
gākā laika posmā veidotu mūsu valsti 
labāku, augstāk attīstītu, nekā tā bija 
pirms krīzes.

Un tieši tas ir mūsu kopējais uz-
devums. Uzdevums, ko mums uzliek 
mūsu tauta, ko mums uzliek Satvers-
me un ko mēs uzliekam sev paši.

IV
Godātie deputāti!
Es vēlos pievērsties dažām sva-

rīgām jomām, kur līdz šim Saeima 
paveikusi nopietnu darbu, kā arī dar-
biem, kas neatliekami veicami, tai 
skaitā uzdevumiem, ko es minēju savā 
Saeimas sesijas atklāšanas runā pagā-
jušā gada rudenī.

Vispirms – šīs Saeimas sesijas lai-
kā beidzot ir pieņemts Administratīvi 

teritoriālās reformas likums. Bet par 
to es runāšu rīt.

Spraigās debates, kas Saeimā sā-
kušās par Augstākās izglītības liku-
mu, liecina par to, ka ir nepieciešama 
šī reforma un ka tā ir tik ilgi nokavēta. 
Latvijai kā modernai valstij un mums, 
tās iedzīvotājiem, ir nepieciešama Ei-
ropas līmeņa konkurētspējīga augstā-
kā izglītība.

Reformas debašu gaitā ir izkris-
talizējusies diezgan liela vienprātība 
par to, ka augstskolas ir jāprofilē pēc 
to tipoloģijas un ka tām nepieciešams 
jauns pārvaldības modelis, kur par 
stratēģiju būtu atbildīgas padomes, kā 
sastāvā būtu gan augstskolas, gan sa-
biedrības pārstāvji. Tomēr tā ir tikai 
daļa no visas reformas.

No savas puses piebildīšu, lai 
augstskolas un zinātne spētu pildīt sa-
vus uzdevumus, tām nepieciešams arī 
adekvāts finansējums.

Covid-19 krīze skaidri iezīmēja Lat-
vijas nodokļu sistēmas nepilnības. Tā 
izgaismoja mūsu sabiedrības nevienlī-
dzības un sašķeltības cēloņus, ko rada 
gan ēnu ekonomikas īpatsvars, gan no-
dokļu režīmi, kas krīzes situācijā atstāj 
ievērojamu daļu iedzīvotāju bez valsts 
sociālajām garantijām. Nodokļi ir cena 
par valsti, kādā mēs gribam dzīvot. Krī-
zē gūtā mācība mērķtiecīgi jāizmanto, 
lai celtu mūsu valsts vērtību, kā arī pa-
nākot viegli administrējamu nodokļu 
sistēmu, kas ir arī jāievieš, un uzsverot 
nulles toleranci pret jebkādu krāpšanos 
ar nodokļiem. Tas Latviju vedīs moder-
nas un solidāras valsts virzienā.

Un, protams, lai Latvija būtu aug-
sti attīstīta, tiesiska valsts, mums ir jā-
uzlabo arī tiesiskuma kvalitāte.

No vienas puse, šī kārtība pastāv, 
taču tā ir uzlabojama, un to nepiecie-
šams pielāgot un attīstīt.

No otras puses, ar to vien nepie-
tiek. Ar šo kārtību ir jāprot arī prasmī-
gi darboties. Tur nav vietas formālis-
mam un resorismam. Ikvienam tiesību 
piemērotājam ir jābūt tik kvalificētam, 
ka viņš spēj saskatīt likuma jēgu un 
mērķi un pēc tam vadīties no tā liku-
ma piemērošanā.

Esmu patiesi gandarīts, ka deputāti 
savā darbā pievērš īpašu uzmanību tie-
siskuma jautājumiem. Atzinīgi vērtēju 
diskusijas par Valsts padomes lomu 
mūsu tiesiskajā sistēmā. Tā būtu jāiz-
veido vēl šīs Saeimas mandāta laikā.

Svarīgi, ka Saeima ir turpināju-
si darbu pie likuma grozījumiem, lai 
novērstu iespējas tiesas procesus vilkt 
bezgalīgi garumā. Mēs arī sagaidām 
jaunus impulsus no jūsu nesen apstip-
rinātā Augstākās tiesas priekšsēdētāja. 
Ceru, ka tiesiskuma kvalitātes uzlabo-
šana un reformu īstenošana būs kritē-
rijs, pēc kā Saeima vadīsies, apstipri-
not jauno ģenerālprokuroru.

V
Dāmas un kungi!
Šobrīd ir sācies mūsu tautsaimnie-

cības atlabšanas periods. Mūsu relatīvi 
labā pozīcija ir starta kapitāls, kas ir 

jāizmanto gudri.
Mēs atrodamies unikālā situācijā, 

ka ekonomikas lejupslīdes laikā mums 
ir nevis, kā mēs to esam pieraduši, 
jāsavelk jostas, bet gan stratēģiski un 
ātri jāiegulda ievērojami līdzekļi, kas 
tagad Eiropas Savienības kopējā atve-
seļošanās plāna ietvaros būs mūsu rīcī-
bā. Latvijai ir jāsagatavo plāns, kā šos 
līdzekļus izmantot.

Taču vienmēr paturēsim prātā – 
mēs aizņemamies uz nākotnes rēķina. 
Tādēļ mums šie līdzekļi ir jāiegulda 
nākotnē. Jāiegulda tā, lai tie dotu vis-
lielāko pievienoto vērtību, veicinātu 
eksportu un konkurētspēju, piesaistī-
tu investīcijas, radītu labākas iespējas 
ieiet pasaules tirdzniecības ķēdēs un 
nišās un dotu vislielāko kopējo labumu.

Tas prasa no valsts politiku atbil-
dīgajām politiskajām partijām bals-
tīties uz stratēģiskiem apsvērumiem, 
kopīgām valsts interesēm, ievērot 
visstingrāko disciplīnu diskusijās par 
šo līdzekļu izlietojumu un rūpēties ti-
kai un vienīgi par to, lai tie celtu mūsu 
sabiedrību un ekonomiku. Tam ir jābūt 
vienīgajam kritērijam, lai lemtu par šo 
līdzekļu izlietojumu. Nekādi priekš-
vēlēšanu solījumi vai konkrētas klien-
tūras intereses šajā diskusijā nav vērā 
ņemamas.

VI
Godātie deputāti!
Virziens, kādu Latvijas ekonomika 

ieņems Covid-19 krīzes ietekmē, būs 
atkarīgs no mūsu tālredzīgas, mērķtie-
cīgas, gudras un dinamiskas rīcības. 
Eiropas Savienība ir uzņēmusi kursu 
zaļās sabiedrības virzienā.

Tas nozīmē, ka Latvijai ir jāiz-
manto sava izdevīgā starta pozīcija, 
lai šo zaļo pagriezienu veiktu kā viena 
no pirmajām dalībvalstīm. Tam jābūt 
mūsu ekonomikas politikas vienam 
no galvenajiem vadmotīviem, un tas 
jāņem vērā, sadalot papildu līdzekļus, 
kas būs mūsu rīcībā.

Zaļais kurss atbilst latviešu kul-
tūrai un mentalitātei. Ar Eiropas Sa-
vienības atbalstu tam ir vējš burās, un 
būtu muļķīgi to neizmantot.

VII
Kolēģi!
Ārkārtas situācija parādīja mūsu 

spējas sadarboties, rīkoties mērķtiecī-
gi, taču tā ļāva arī asāk saskatīt jomas, 
kur šīs spējas trūkst. Krīze uzrādīja arī 
mūsu valsts struktūras un demokrāti-
jas vājās vietas.

Mūsu valsts pārvaldība orientējas 
uz klasiskajām nozarēm. Mēs visi zi-
nām, kāda ir mūsu ārpolitika, aizsar-
dzības politika, finanšu un citas politi-
kas, un ikdienā mēs diskutējam par to, 
kādām tām ir jābūt.

Taču šis klasiskais pārvaldības mo-
delis, kas ir aizsācies 19. un 20. gad-
simtā, mūsdienās vairs nenosedz visas 
modernas, uz strauju izaugsmi tendē-
tas valsts vajadzības. Ir nepieciešama 
daudz augstāka sadarbības kultūra 
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valsts pārvaldē, un tā saucamajām hori-
zontālajām politikām ir jānodrošina in-
stitucionāls ietvars ar politisku vadību.

Es šeit minēšu tikai divas jomas, 
kur izpaužas šāda politiska un struk-
turāla mazspēja.

VIII
Pirmkārt, tā ir informācijas telpas 

politika. Tā ir daudzkārt plašāka nekā 
mediju politiku.

Mūsu dzīve paralēli norit reālajā un 
virtuālajā telpā. Arvien lielāku lomu 
spēlē sociālie mediji. Tie sekmē pub-
liskās telpas fragmentāciju jeb dzīvi 
informācijas burbuļos. Taču informā-
cijas burbuļi ir ārkārtīgi laba augsne 
dezinformācijai un manipulācijām.

Vienlaikus sabiedrībai ir eksisten-
ciāli svarīga demokrātiskā diskursa 
telpa, tās nodrošinājums, lai tur varētu 
notikt kvalitatīva domu apmaiņa starp 
homo sapiens, nevis starp troļļiem vai 
botiem.

Informācija, ko mēs lietojam, veido 
mūsu pasaules redzējumu. Tas savu-
kārt nosaka mūsu kā sabiedrības lo-
cekļu rīcību. Ja mēs dzīvojam pietieko-
ši kvalitatīvā informācijas vidē, mūsu 
lēmumi būs kvalitatīvāki, savukārt, ja 
dzīvojam informācijas drazu pasaulē, 
mūsu lēmumi būs mazjēdzīgi. Infor-
mācijas telpas kvalitāte tādējādi atstāj 
būtisku iespaidu uz valsts kvalitāti.

Latvijai ir nepieciešama mērķtiecī-
ga informācijas telpas politika, kas at-
bilstu 21. gadsimta trešās dekādes reali-
tātei un informācijas lomai sabiedrībā. 
Tai jāaptver gan medijpratība visām 
sabiedrības vecuma grupām, gan naida 
runas izslēgšana, gan atbalsts kvalita-
tīviem – un es uzsveru – kvalitatīviem 
un tikai kvalitatīviem medijiem, gan 

arī dezinformācijas atmaskošana.
Bez savas skaidras, visaptverošas 

informācijas telpas politikas – un es 
uzsveru – bez politiski atbildīgas amat-
personas par šādu politiku, kurai tas 
būtu galvenais uzdevums, ne vien Lat-
vijas demokrātija un drošība, bet arī ilg-
termiņa attīstība kopumā ir apdraudēta.

IX
Otra joma, kurā grūti saskatāma 

konsekventa valsts politika, ir jauno 
tehnoloģiju un digitālā politika. Es ap-
zināti saku tehnoloģiju politika, nevis 
tikai sašaurināti digitālā politika. Teh-
noloģiju politika ietver inovācijas un 
tehnoloģijas sociālā ietvarā.

Moderna valsts, moderna ekonomi-
ka, moderna sabiedrība jautās nevis, ko 
tehnoloģija spēj, bet gan to, ko tehnolo-
ģijai vajag spēt. Tas nozīmē, ka sabied-
rībai ir jāpārvalda tehnoloģija, nevis 
tehnoloģijai ir jāpārvalda sabiedrība.

Protams, šeit ietilpst arī digitālo 
tehnoloģiju politika. Covid-19 krīze ir 
pierādījusi, ka Latvija ir spējīga ieviest 
digitālus risinājumus gan valsts, gan 
privātajā sektorā. Mūsu ekspertiem, 
sadarbojoties ar pasaules lielākajām 
tehnoloģiju kompānijām Google un 
Apple, ir izdevies radīt unikālu lietotni 
Apturi Covid, kas ļauj mums efektīvāk 
cīnīties ar pandēmijas izplatību.

Tai pat laikā kopumā mēs šīs jomas 
attīstībā vairākos rādītājos atpaliekam 
gan no Baltijas kaimiņiem, gan citām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm. Īpaši 
e-komercijā, neizmantojot iespējas, ko 
dod Eiropas vienotais digitālais tirgus.

Digitālā transformācija nenozīmē 
naivu visu dzīves jomu digitalizāciju 
bez sajēgas, bet gan gudru un kritisku – 
es uzsveru – kritisku digitālo iespēju 
izvērtēšanu, ņemot vērā visus riskus – 
ne tikai tehniskos, bet arī sociālos.

Tā ietver arī rūpīga datu aizsardzī-

bas politiku, apzinoties, ka tā saucamie 
lielie dati kombinācijā ar mākslīgo inte-
lektu kļūst par cilvēku izsekošanas un 
manipulācijas sistēmu, kas beigu beigās 
var apdraudēt brīvību un demokrātiju.

Lai Latvija pārvērstu šīs jaunās 
tehnoloģijas un digitālās iespējas ilg-
termiņa ieguvumos, ir nepieciešama 
gan vienota valsts politika un rīcība, 
gan arī – kas ir īpaši svarīgi – kom-
petenta un rīcībspējīga institūcija šīs 
politikas īstenošanai.

Šodien Latvijas digitālais lauks 
ir sadrumstalots, to nesaista vienota 
vīzija, mērķis un darbi. Mēs lepoja-
mies ar virkni izciliem individuāliem 
projektiem, patiešām izciliem, taču 
neatrisinātas problēmas bieži pazūd 
starpinstitūciju robos. Tehnoloģijai ir 
spēks, ja visi tās zobrati strādā sazobē.

Tādēļ, ņemot vērā sabiedrības di-
namisko attīstību, es aicinu valdību un 
Saeimu domāt par to, kā šīs valstij no-
zīmīgās politikas – gan jauno tehnolo-
ģiju, gan digitālā, gan informācijas tel-
pas politika – tiks koordinētas vienoti 
un pārstāvētas augstākā politiskā līme-
nī ar politiski atbildīgu amatpersonu.

Dārgie kolēģi!
Saeima ir mūsu valsts politiskās 

dzīves centrs. Tā to nosaka Satversme, 
un tā ir mūsu parlamentārās demokrāti-
jas būtība. Krīze ir parādījusi, ka mūsu 
parlaments spēj efektīvi strādāt, nevai-
roties no negaidīties izaicinājumiem.

Es novēlu jums visiem smelt spē-
kus Latvijas vasarā, aicinu jūs apceļot 
latviešu vēsturiskās zemes – Vidzemi, 
Latgali, Kurzemi, Zemgali un Sēliju – 
un atgriezties intensīvam darba cēlie-
nam atkal rudenī!

Strādāsim kopā Latvijai!
Paldies!

Valsts prezidents Egils Levits
18.06.2020.

Prezidenta Egila Levita uzruna
Turpinājums no 12. lpp.

Pēc mana ieskata, šobrīd visas sa-
biedrības kopējās ilgtermiņa interesēs 
ir nodrošināt savlaicīgu pieņemtā šā 
Likuma spēkā stāšanos, lai varētu tikt 
turpināta sagatavošanās sekmīgai Ad-
ministratīvi teritoriālajai reformai un 
pēc 2021. gada 1. jūlija mēs visi kopā 
varētu strādāt Administratīvi teritoriā-
lās reformas mērķu sasniegšanai pie-
ņemtā Likuma ietvaros.

Ja kāda pašvaldība vai vietējā kopie-
na uzskata, ka tās argumenti politiski 
nav pienācīgi saklausīti un ņemti vērā, 
tām ir iespēja vērsties Satversmes tiesā 
un tiesiskā ceļā panākt to vērtējumu.

Ja pēc pašvaldību vēlēšanām iz-
rādās, ka kādas pašvaldības modelis 
acīmredzami nestrādā iedzīvotāju ko-
pējās interesēs un nesasniedz reformas 
mērķus, to iespējams saprātīgi koriģēt.

XVIII
Likumā noteiktās administratīvās 

teritorijas un to robežas nav akmenī 
iecirstas uz visiem laikiem.

To īpaši vēlos uzsvērt esošā Vara-
kļānu novada kontekstā. Ja Saeimas 
vairākuma trešā lasījuma lēmums par 
esošā Varakļānu novada turpmāko lik-
teni, kas pieņemts pretēji izsvērtam un 
rūpīgi apspriestam atbildīgās komisi-
jas atzinumam, vietējai kopienai Va-
rakļānu novadā tomēr nav pieņemams, 
likumdevējam būtu jābūt gatavam šo 
jautājumu atkārtoti apspriest potenciā-
lu Likuma grozījumu ceļā.

Taču svarīgi, lai šie nenoliedzami 
svarīgie, bet tomēr atsevišķi apsprie-
žamie un vērtējamie jautājumi tiek ri-
sināti jau Likuma ietvaros pēc tā spēkā 
stāšanās, nevis atmetot atpakaļ Liku-
mā paveikto un uzsākot visas diskusi-
jas par visiem reformas jautājumiem 
vēlreiz no paša sākuma.

XIX
Līdz 2021. gada 1. jūlijam vēl ir arī 

daudz darāmā. Likums paredz vēlāku 
vairāku būtisku un Administratīvi te-
ritoriālās reformas sekmīgai īstenoša-
nai nepieciešamu likumu pieņemšanu. 
Jautājumi par latviešu vēsturisko zemju 
kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu, 

par administratīvajiem reģioniem un 
vietējo kopienu kompetenci kārtot vie-
tējas nozīmes lietas vēl ir apspriežami 
likumdošanas ceļā un izlemjami jau tu-
vākajā laikā ar atsevišķiem likumiem. 
Tāpat Ministru kabinets iecerējis jauna 
pašvaldību likuma izstrādi un pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas sistēmas re-
formu. Likums paredz arī uzdevumus 
Ministru kabinetam izdot virkni nepie-
ciešamo Ministru kabineta noteikumu.

Visi šie nepieciešamie likumi un 
Ministru kabineta noteikumi būtu 
savlaicīgi sagatavojami un pieņemami 
pēc iespējas ātrāk, lai līdz 2021. gada 
1. jūlijam būtu izpildīti visi Likumā 
ietvertie solījumi.

Tam vajadzētu palikt kā vienam no 
Ministru kabineta un Saeimas galve-
najiem uzdevumiem nākamajam darba 
cēlienam, lai Administratīvi teritoriālā 
reforma būtu īstenota sekmīgi.

Valsts prezidents Egils Levits
19.06.2020.

Red.: Par Administratīvi teritoriālo 
reformu var lasīt LL601.

Prezidenta Levita paziņojums
Turpinājums no 11. lpp.
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Modris Miervaldis Mednis
Izcils dzejnieks aizsaulē: 1930. g. 3. augusts – 2020. g. 9. jūnijs

Pie latviešu literatūras izsla-
vētajiem autoriem-vidzemniekiem 
noteikti pieskaitāms nule mūžībā 
aizgājušais Modris Mednis, kaut 
viņa dzeja dzima galvenokārt trim-
dā, ASV lielās ostas Filadelfijas ap-
kārtnē. Taču četrpadsmit pirmajos 
mūža gados, Rencēnu pagasta mājās 
Skābumos – protams, blakus Saldu-
miem – bērnībā uzsūktais iekrāsoja 
visu Medņa turpmāko dzīvi, liekot 
pamatu jau svešos krastos izkopta-
jiem abiem mūža galvenajiem idejis-
kajiem virzieniem: valodas rotaļas 
dzejā, un to pamatā, dainu sniegtās 
valodas lakonisms un dzīvesziņa, 
piekopta dievturībā. Abi šie virzieni 
protams saslēdzas vienā lokā, ar kop-
saucēju – latvieša doma izteikta lat-
viešu valodā.

Izdzīvojis klasisku lauka zēna bēr-
nību, govis ganot tad uzstrādājoties 
līdz lauku darbiem savu vecāku Her-
berta Gotfrīda un Martas dz. Zal-
tes (Glaumes) saimniecībā, Modrim 
Mednim paveicās augt tieši Latvijas 
ziedu laikā, kad Pirmā kara posts un 
trūcība lielā mērā bija pārvarēti un ie-
dzīvotāji brīvi attīstīja gan paši sevi, 
gan savu neatkarīgo nacionālo valsti. 
Šajā posmā Mednis dažādos laikos ap-
meklējis Rencēnu un Sauļu pamatsko-
las. Taču visas tautas liktenis skāra arī 
padsmitu vecumā iesoļojošo Medni: 
pirmais krievu terors, vācu okupācija, 
dažiem bēgšana no krieviem, okupā-
cija pārējiem. Ar abiem vecākiem un 
divus gadus jaunāko brāli Alfonu, 
Mednis dodas bēgļu gaitās un kā pus-
audzis nonāk pēckara izbumbotajā 
Vācijā.

Dzīvelīgajam jaunietim uzturē-
šanās Lībekas nometnē un Neištates 
Latviešu ģimnāzijas apmeklēšana 
pavēra lielākas sabiedrības plašākās 
iespējas. Sastopoties ar dullajiem 
klases biedriem, tikai zinātājiem sa-
protamā Sulivānu klanīšanās ietvaros 
vienaudži rīkojuši dzejas sacensības, 
dēkas, jokus, un ēverģēlības. Par 

mūža draugiem kļūst Vitolds Vītols, 
Verners Krūmiņš un vēlāk Losan-
dželosā nonākušais dzejnieks Olafs 
Stumbrs.

Seko lielā izbraukšana no Vācijas, 
kuģis uz ASV un zemes darbi visai ģi-
menei Ņudžersijas veclatvieša Liepas 
fermā. Drīz pēc ieceļošanas, Korejas 
kara laikā Modri iesauc ASV bru-
ņotajos spēkos, kur pirmajā dienesta 
dienā turpat uz vietas piešķīra viņam 
pavalstniecību. Brālis Alfons ne-
daudz vēlāk pats pieteicās ASV Mari-
nes, kur dienēja visu karjeru līdz pat 
pensijai (sk. viņa formas tērpus Kara 
muzejā). Modris gan karoja tikai sev 
noteikto izdienas laiku, paspējot arī 
kādās karavīru apmācībās paslēpot 
Japānā.

Pēckara latviešu sabiedrība Fila-
delfijā sita augstu vilni, un toreizējai 
jauniešu paaudzei piederošais Mednis 
ar sadraudzēto nākamo līgavu, zvār-
denieci Maiju (dz. Kārkle), aktīvi 
piedalījās visādos radošos pasāku-
mos, kuri ietilpa Filadelfijas Latviešu 
jaunatnes pulciņa nodarbībās. Kā to-
pošs literāts, Mednis uzņēmās FLJP 
žurnāla Neiemītās takas redaktora 
pienākumu ievērojamo darba slodzi. 
Pamats visai šai nodarbinātībai bija 
Latvijā daļēji iznīcinātās sabiedriskās 
dzīves struktūras pārcelšana uz dau-
dzajiem trimdas centriem: draudzes, 
biedrības, pulciņi, svinamo dienu atzī-
mēšana, uz kuru fona noritēja latviskā 
sadzīve, kaut maizes darba dēļ galve-
nokārt tikai pa nogalēm. 1957. gada 
25. maijā Modris un Maija svin kāzas, 
un laika gaitā ģimenē dzimst trīs bēr-
ni: Laila (1958), Vidvuds (1959), Lai-
ma (1964).

Omulīgās Medņu ģimenes mājās 
vairāk par pusgadsimtu valdījis atvēr-
to durvju princips. Tur brīvi pulcēju-
šies jaunie un vecie, radi un draugi, 
kas meklējuši spraigas sarunas par 
latviešus interesējošiem tematiem. 
Intelektuālas, literārimūzikālas, bohē-
miskas un izcili tautiskas, šīs mājas ir 
vienmēr īpaši pievilkušas jauno paau-
dzi, pat kad paši īpašnieki jau sen vairs 
tai nepiederēja, taču arvien nepiespies-
ti izdvesa kaut kādu netveramu pie-
vilkšanas spēku.

Pa šiem gadu desmitiem Modris 
Mednis turpina nometnes ēverģēlī-
bās sākto dzejas ceļu; viņš ietekmē-
jies no angļu valodas modernās dze-
jas strāvojumiem, vienlaicīgi smēlies 
dziļu latviskumu dainās un folklorā, 
un ar laiku attīstījis savas izteiksmes 
trāpīgo lakonismu, kura nozīmes no-
došanai organiski iestrādātas pašas 
valodas skaņas. Trimdā un, protams, 
pašā Latvijā ir ļoti, ļoti daudz izcilu 
dzejnieku. Taču momentā atpazīsta-
ma, pa gabalu tikai dzirdēta, pat vēl 
neredzēta, dzejas pasniegšana pieder 

tikai vienam. Tagad laikam jāsaka: 
piederēja...

Līdz šim nekad neizpaustā inci-
dentā, 1976. gada trimdas kaislīgo 
kultūras sakaru apsaukāšanās laikā, 
šai rindu rakstītājai, kas kā maģis-
tra studente uz laiku atkal dzīvoja 
ģimenes mājās, negaidīti piezvanīja 
agrāk Rīgā satiktais Jānis Anerauds. 
Šokanti, jo tajos telekomunikāciju 
aizvēsturiskajos laikos, dārdzības dēļ 
neviens nesazvanījās ar Latviju, ja 
ne lai paziņotu nāves gadījumu. Taču 
Anerauds, kopā ar Jāni Peteru, izrā-
dījās tikko ielidojuši ASV un, no zila 
gaisa, tūlīt pat meklēja naktsmājas! 
Piekritām, žigli tam pašam vakaram 
ataicinājām nelielu cilvēku grupu pie 
sevis, arī Medņus, un, neviena nepa-
manītas, notika nelielas mājas viesī-
bas.

Sarunām sekoja vakara nagla: 
dzejas lasījumi; Peters papriekšu, 
tad, savā neatvairāmajā stilā, iesāka 
Modris – lēni un ar uzsvaru: „Mans 
tēvs bija bu-dzis / Viņš audzēja mie-
žus un ru-dzus...“ Nelaiķe Dagmāra 
Vallena ierakstīja vakara gaitu ka-
setē, kuru varētu tagad iedrošināties 
noklausīties, ja vien nebūtu jābaidās, 
ka 44 gadus vecā lente nepārplīst vai 
neizirst, zaudējot visu saturu. Mod-
ris Mednis bija dziļi nacionāls ne ti-
kai dzejoļos, bet arī darbos: tajā pašā 
gadā viņš kopā ar bērniem Lailu un 
Vidvudu un vēl četriem līdzgaitnie-
kiem tika aizturēts un īslaicīgi ielikts 
aiz restēm par pašiniciatīvu, sade-
dzināt PSRS karogu pie vēstniecības 
Vašingtonā. Šis gadījums izskanēja 
starptautiskajā presē, bet latviešiem 
šie aktīvisti kļuva par Vašingtonas 
Septiņiem.

Latvijas neatkarības atgūšana pa-
darīja kultūras sakaru cīņas neaktu-
ālas un dziļi ietekmēja Modri Medni 
tāpat kā visus pārējos latviešus, trim-
diniekus un pašmāju ļaudis. Izdzīvots 
īpašumu atgūšanas laikmets; baudīta 
jauna iedvesma, smeļoties nepiere-
dzētos piedzīvojumos un dzejas avo-
tos; iepazīstināta Latvijas publika 
ar sevi un savu dzeju – izdevumos, 
klātienes lasījumos, skolas vizītēs un 
tāpat vien. Pat mazmeita Imanta at-
dāvināta Latvijai, kuru jau paspējusi 
papildināt pati ar savu jauno pēcnā-
cēju.

Lai vieglas smiltis dievturim, 
dzejniekam, mūsu draugam Modrim 
Mednim, kura pelni tiks guldīti zemes 
klēpī pie vecākiem un brāļa Ņujorkas 
štata Katskiļu kalnu Tannersvilles 
kapsētas latviešu nodalījumā.

Pusotras minūtes sirreālu paša 
Medņa atskatu uz savu dzīvi skatīt 
šeit: https://vimeo.com/428342811

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

Modris Miervaldis Mednis
3.08.1930. – 9.06.2020.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. jūnijs
Maiga, Milija
1885. publicists, rakstnieks, pedagogs 
Jānis Lapiņš.
1885. gaišreģis Eižens Finks.
1908. ALTA aktrise un režisore Mērija 
Dulpiņa.

1940. dziedātāja Aina Bajāre.
1950. sākās Korejas karš, Ziemeļkore-
jas armijai šķērsojot 38. paralēli.
1955. aktieris Jānis Jarāns.
1963. jurists, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Dāvids Dārziņš.

26. jūnijs
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
1940. saskaņā ar Hitlera-Staļina paktu 
PSRS iesniedza ultimātu Rumānijai, 
ar kuru pieprasīja Besarābijas un Zie-

 
Turpinājums 16. lpp.

das varas, kas no latviešu sirdīm spētu 
izraut neatkarīgā, brīvā valstī nodzī-
votos gadus. Mūs var apspiest, mūs 
var šaut, bet, kamēr vien kāds latvietis 
dzīvos, dzīva būs arī dziņa pēc tiesī-
bām un brīvības, pēc savas valsts.“27

Ir neiespējami uzvarēt Dievu un 
Viņa gribu, Viņa pasaules iekārtojuma 
pamatus. Cilvēkam tiek dota fiziska 
vieta, kur dzīvot, – pasaule. Tāpat kā 
atsevišķam cilvēkam, tā tautai nepie-
ciešama sava teritorija. Ja Dievs „licis 
visām tautām celties no vienām asinīm 
un dzīvot pa visu zemes virsu, un no-
spraudis noteiktus laikus un robežas, 
kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Die-
vu“ (Ap. d. 17, 26-7), tad tas nozīmē, 
ka tautai ir jāspēj šajā Dieva dotajā 
vietā rīkoties brīvi, svešas varas neap-
spiestai.

Jā, mēs bijām uzvarēti un pakļauti 
50 gadus. Bet mēs kā tauta nebijām 
salauzti. Sākoties Atmodai, mēs spē-
jām atgūt neatkarību. Arī mēs, kris-
tieši, sajūsmināti dziedājām Dievs, 
svētī Latviju!, apzinoties, ka Latvija ir 
Dieva dāvana, tāpēc jau mēs to mīlam. 
Piederība tai un tās mīlestība līdzīgi 
bauslībai kā Dieva radības kārtība ir 
rakstīta uz mūsu sirds plāksnēm. Kā-
pēc lai mēs gribētu par komunisma 
gaišās nākotnes lēcu virumu atteikties 
no Dieva dāvanas un nevēlēties atgūt 
savu valsti? Veltīgas ir ļaunuma pūles 
uzveikt Dieva gribu, nostājoties pret 
Viņa nodomiem.

To visspilgtāk redzam Dieva Dēla 
Kristus dzīvē. Jēzu vajāja, nepatiesi 
apsūdzēja, notiesāja, spīdzināja, pa-
zemoja, lēma mokpilnai nāvei, bet tas 
viss nelīdzēja pret Dieva nodomu. Tre-
šajā dienā Dieva Dēls augšāmcēlās, jo 
ļaunumam un velnam nav varas pār 
Viņu. Kristus augšāmcelšanās uzska-
tāmi parādīja, ka Dieva taisnībai un 
mīlestībai pieder pēdējais vārds, „jo 
mēs neko nespējam pret patiesību, bet 
tikai par patiesību.“ (2. Kor. 13, 8)

Pēc daudzām varmācīgo režīmu 
nodarītajām sāpēm, mokām, ciešanām 
rezultāts it viens un tas pats: tas ir vel-
ti! – jo Dievs ir un paliek Dievs, tādēļ 
arī Viņa radība – cilvēks ir un paliek 
cilvēks, tos neviena vara nespēj mai-
nīt!

Bet tas, kas nav velti – ir kalpot 
Dievam un Kristum. Ja nu mēs esam 
likuši savas valsts himnas sākumā 

cēlo vārdu Dievs, tad apzināsimies, ka 
tā ir liela privilēģija un dāvana kalpot 
Viņa Dēla Jēzus Kristus evaņģēlijam!

Mācītājs Guntis Kalme

Vēres
1. V.Lācis iesāka sadarbību ar 

Krievijas specdienestiem jau 
1928. gadā. Par Viļa Lāča 
personības „ēnas“ pusi, kas bija 
nodevīga pret savu tautu un 
kalpoja komunistu režīmam, 
parakstot deportāciju pavēles, 
sk. http://www.kasjauns.lv/lv/
zinas/12491/zalite-atmasko-laci. 
Rihards Kalvāns raksta: „Lācis 
ir līdzvainīgs ne tikai pie 35 828 
cilvēku nošaušanas, arestēšanas 
vai deportēšanas (1940 - 1941), 
bet arī pie to 49 596 cilvēku, 
kam laimējas atgriezties no 1955. 
līdz 1963. gadam, saimnieciskas 
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ģenerāļiem – Dambīti, bij. 
Latvijas armijas štāba priekšnieka 
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1940. gada 17. jūnija okupācijas...
Turpinājums no 9. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 19. jūnijs.
€1 = 1,62610 AUD
€1 = 0,90505 GBP

€1 = 1,74030 NZD
€1 = 1,12100 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 26. jūn., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavā. Visi Covid19 
ierobežojumi tiks ievēroti, un tādā 
sakarā pasākums būs mazā zālē un 
kafejnīcā. Varam uzņemt 30 perso-
nas, un ieeja būs tikai ar iepriekšēju 
pieteikšanos (zvanot Rudītei Bērziņai 
mob. 0411068486) un samaksāšanu. 
Vakariņas $10. Atspirdzinājumi, kafija 
un saldumi par draudzīgām cenām arī 
būs iegādājami, bet tikai lietojot kre-
dītkarti.
ALB: ALB sarīkojumi tiek uz laiku 
ATCELTI. Darīsim zināmu, kad atkal 
darbība atsāksies. ALB valde
ALB LAIMA: ALB Laima birojs 
JO PROJĀM STRĀDĀ norādītajos 
laikos. Pieņemam jūsu zvanus kā arī 
turpinām darbu ar klientiem individu-
āli. Birojs atvērts otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās no plkst.10.00-16.00; 
tālr. 8172 0820
DV: Līdz turpmākam rīkojumam ir 
ATCELTI visi sarīkojumi, sestdienas 
pusdienas, kora un ansambļa mēģinā-
jumi, sapulces vanagu namā. Vanagu 
nams un bārs SLĒGTI.
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Sv. Pētera baznīcā līdz turpmākam rī-
kojumam dievkalpojumi NENOTIKS.

Brisbanē
Līdz jūlija beigām ATCELTI visi 
Brisbanes Latviešu biedrības pa-
sākumi, kora Baltika mēģinājumi, 
Draudzes dievkalpojumi un citas sa-
nāksmes. Brisbanes Latviešu nams ir 
SLĒGTS.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Draudzes dievkalpojumi ATCELTI.

Kanberā
Kanberas Latviešu biedrības jūnijā pa-
redzētie sarīkojumi ATCELTI. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 26. jūn., Krodziņa vakars 
DV mītnē, ja likumi tos atļaus.
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.
Svētdien, 5. jūlijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sidnejas Latviešu biedrība aicina pie-
vienoties SLB šī gada Jāņu svinībām, 
uzklikšķinot uz saiti: http://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 iz-
sludinātie un paredzētie DV Sidnejas 
nodaļas saieti un sarīkojumi, ieskaitot 
novusa spēles, ir ATCELTI uz neno-
teiktu laiku.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Dievkalpojumi Svētā Jāņa baznīcā pa-

treiz ATCELTI.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu 
valodā:
https://www.youtube.com/channel/
UCK2IwlGgZrp1I_KLisSrdJg

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

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Zviedrijas latviešu draudzēs ATCEL-
TI visi pirmā pusgada dievkalpojumi.

Latvijā
Piektdien, 10. jūlijā, plkst. 20.00 Me-
žaparka Zaļajā teātrī uz koncertu Arri-
vederci Roma aicina Tenoru trio. Rai-
monds Bramanis, Mihails Čuļpajevs 
un Juris Vizbulis – trīs jauni, spilgti, 
publikas un kritiķu atzinību guvuši 
Latvijas Nacionālās operas solisti ir 
apvienojuši savas balsis un harismu 
muzikālā apvienībā Tenoru trio.  

Ministru kabineta rīkojums par ār-
kārtējo situāciju ar mērķi ierobežot 
Covid-19 izplatību beidzies ar 9. jū-
niju, bet daži ierobežojumi paliek.

No 10. jūnija iekštelpās drīkst pulcē-
ties līdz 100 cilvēkiem, bet pasākumos 
ārtelpās – līdz 300. Saglabājas nosa-
cījums, ka iedzīvotājiem ir jāievēro 
divu metru fiziskā distancēšanās.  ■

meļbukovinas teritoriju.
1945. tika noslēgta ANO harta.
1950. dzejniece Lolita Vēze.

27. jūnijs
Malvis, Malvīne
1880. skolotājs, literāts Augusts Rudī-
tis.

28. jūnijs
Kitija, Viestards, Viesturs
1840. (j.s., pēc v.s 16. jūnijā) baltvācu 
ārsts Voldemārs Kernigs, kura vārdā 
ir nosaukts viens no svarīgākajiem 
klīniskajiem simptomiem meningīta 
diagnostikā – Kerniga simptoms.
1885. rakstnieks Vaclavs Krops.
1940. Rumānija atdeva Besarābiju (ta-

gad Moldova) pēc PSRS izvirzīta ul-
timāta.
1950. Korejas karš: Ziemeļkorejas ka-
raspēks ieņēma Seulu.
1955. interjerists, dizaineris Mārtiņš 
Heimrāts.

29. jūnijs
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
1855. dzejnieks, mācītājs Jānis Steiks.
1890. dzejnieks, tulkotājs Jēkabs Jan-
sons.
1910. literatūras kritiķis, tulkotājs Vol-
demārs Melnis.)
1910. rakstnieks Povuls Prīkuļs.
1920. tēlniece, leļļu skulptore Anna 
Nollendorfa

30. jūnijs
Mareks, Tālivaldis
1935. fotogrāfs, dzejnieks Oļģerts Skuja.

1952. ALT aktieris Imants Lēmanis.
1955. jurists, politologs, LR tieslie-
tu ministrs (1993.g. 3.aug. – 1994.g. 
19.sept.), Eiropas Kopienas tiesne-
sis, Latvijas Valsts prezidents (kopš 
2019.g. 8.jūl.) Egils Levits.
1965. literatūras zinātnieks Arno Jun-
dze.

1. jūlijs
Imants, Rimants, Ingars, Intars
Pasaules arhitektūras diena
1935. literāts (prozaiķis), izglītības 
darbinieks Raimonds Trasuns.
1935. režisore Biruta Bauma.
1941. vācu armija ienāk Rīgā.
1950. dibināta Dienvidkalifornijas 
Latviešu biedrība.
1950. dibināta LAMZA (Latviešu 
Akadēmisko Mācībspēku un Zinātnie-
ku Apvienība).  ■

Datumi
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