
„Neviens nebija 
plānojis pie sliktākā 
scenārija, ka tas notiks 
tā,“ Covid-19 ielaušanos 
sociālās aprūpes centros 
raksturo Valsts sociālās 

aprūpes centra Zemgale direktors 
Kristaps Keišs. Jau no pērnā gada no-
vembra beigām Covid-19 sāka lielā āt-
rumā izplatīties, neraugoties uz to, ka 

drošības noteikumi sociālās aprūpes 
centriem ir ļoti stingri.

Daudzos šādos centros slimība 
skārusi gandrīz visus iemītniekus un 
darbiniekus. Arī centra Zemgale Ieca-
va filiāle decembrī bija to skaitā. Co-
vid-19 jau iepriekš bija sācies arī cen-
tra Jelgavas un citās filiālēs. Jelgavā no 
116 darbiniekiem87 bija uz slimības 
lapas. Pārējie darbinieki uz vietas arī 

dzīvojuši, lai infekciju neaiznestu tu-
viniekiem. Ēdiena gatavošanai un ve-
ļas mazgāšanai pasaistīja ārpakalpo-
jumus. Tas bijis fiziski un emocionāli 
smags laiks. „Viens gadījums Jelgavā 
ar vienu aprūpētāju, sākot rīta maiņu, 
cilvēks ieiet vienā istabiņā un konsta-
tē, ka viens klients ir diemžēl miris, ie-
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De iure – 100
Latvijas starptautiskā atzīšana

2021. gada 26. jan-
vārī atzīmēsim Latvijas 
Republikas starptau-
tiskās atzīšanas de iure 
simtgadi. Tieši pirms 
100 gadiem Latvijas 
diplomātiem izdevās pa-

nākt Pirmā Pasaules kara uzvarētāju 
jeb Antantes – Apvienotās Karalistes, 
Beļģijas, Francijas, Itālijas, Japānas – 
Augstākās padomes lēmumu par Lat-
vijas atzīšanu de iure, tādējādi Latvijai 
kļūstot par starptautiski atzītu valsti. 
Panāktā starptautiskā atzīšana noslē-
dza ļoti smagu un sarežģītu Latvijas 
valsts veidošanās procesu. Starpkaru 
periodā  26. janvāris Latvijā bija brīv-
diena un svētku diena, ko plaši atzīmē-
ja gan ģimenēs, gan sabiedrībā.

Lai uzsvērtu valsts starptautiskās 
de iure atzīšanas nozīmi, Latvijas Ban-
ka ir emitējusi speciāla dizaina de iure 

simtgades 2 eiro piemiņas monētu, sa-
vukārt Latvijas pasts ir izveidojis šai 
gadskārtai veltītu īpašu pastmarku un 
aploksni. 21. janvārī videokonferences 
formātā ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs simboliski pieņēma abas dāvanas.

Svētku ieskaņā 20. janvārī valsts 
sekretārs Andris Pelšs attālināti node-
va Ārlietu ministrijas un diplomātisko 
pārstāvniecību darbinieku dāvinājumu 
de iure simtgadē Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai – grāmatas ar individuālu 
vēstījumu Tautas grāmatu plauktam.

Godinot Latvijas diplomātu ieguldī-
jumu valsts atzīšanas panākšanā 1921. 
gada 26. janvārī, Ārlietu ministrijā ir at-
klāts de iure kabinets. Novērtējot augsto 
profesionālo sniegumu par mūža ieguldī-
jumu Latvijas valsts ārpolitikā apbalvo-
jums ir piešķirts ilggadējam diplomātam 
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Lauku ainava Jaundienvidvelsas (NSW) ziemeļrietumos Gulargambone apkārtnē.
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„Puslopys“
Sācis skanēt latgaliešu rakstniecībai veltīts podkāsts

Līdz 7. februārim Rīgā, Mazās 
Ģildes Amatu ielas 3 nama skatlogos 
skatāma Mazās Ģildes Bērnu zīmē-
šanas studijas izstāde Mākslas darbi 
bērnu acīm.

Studijas vadītāja Kristīne Oter-
sone stāsta: „Pasaules mākslas dižga-
ri – Vinsents van Gogs, Klods Monē, 
Pols Gogēns un Gustavs Klimts ko-
mentārus neprasa. Katrs studijas da-
lībnieks tika aicināts izvēlēties vienu 
mākslas darbu, kurš uzrunājis perso-
nīgi kompozīcijas, kolorīta, vēstījuma 
un noskaņas dēļ. Radītie darbi nav 
kopijas, bet gan brīvas improvizāci-
jas, saglabājot gan kompozīciju, gan 
kolorītu. Šajā izstādē apskatāmi stu-
dijas dalībnieku (9 -14 gadi) mākslas 
darbi, kuri tapuši 2020. gadā. Lai jūs 
priecē izstāde!“

Bērnu mākslas studijā darbojas 
ap 20 jauno mākslinieku vecumā no 

6 līdz 16 gadiem. Katru mēnesi bēr-
ni zīmē un glezno daudzveidīgas tē-
mas un uzdevumus pēc izvēles, iz-
mantojot dažādas vizuālās mākslas 
tehnikas (guašas, akvareļa, eļļas 
pasteļu, zīmuļu, tušas, flomāsteru 
u.c.). Regulāri mākslas darbi tiek iz-
stādīti tematiskajās izstādēs Rīgas 
Būvvaldes skatlogos Zirgu ielā, kā 
arī Rīgas pilsētas dažādu bibliotēku 
Bērnu literatūras nodaļās. Bērnu zī-
mēšanas studija Mazā Ģilde darbojas 
no 1983. gada. No 2001. gada studiju 
vada Kristīne Otersone.

Izstādi Mākslas darbi bērnu 
acīm organizē RKTMC Mazā Ģilde 
ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departamenta atbalstu.

Elīna Čipāne,
RKTMC „Mazā Ģilde“ 

Projektu vadītāja
22.01.2021.
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„Mākslas darbi bērnu acīm“
Mazās Ģildes bērnu zīmēšanas studijas izstāde

Gada no-
galē sācis ska-
nēt latgaliešu 
rakstniecībai 
veltīts pod-
kāsts Pus-

lopys (Lappuses). Tas piedāvā sarunas 
ar spilgtām personībām, kas raksta 
latgaliski, un aicina ieklausīties litera-
tūras darbos vai to fragmentos, ko lasa 
paši autori. Katrā podkāsta sērijā no-
tiek muzikāls pirmatskaņojums, kura 
tapšanā izmantots uzaicinātā autora 
darbs. Pirmie uz sarunu podkāstā Pus-
lopys aicināti – Ilze Sperga, Raibīs 
un Annele Slišāne. Podkāsts Puslopys 
atrodams tīmekļa vietnē Spotify – 
ej.uz/Puslopys.

Puslopys vada mūziķis, vēstur-
nieks un raidījumu vadītājs Arnis 
Slobožaņins un aktīva latgaliešu va-
lodas popularizētāja Edīte Husare. 
Plānots, ka podkāstā latgaliski ska-
nēs dažādu žanru literatūras darbi un 
sarunas ar autoriem atklās personību 
ikdienu, vērtības, uzskatus un dar-
bu rakstīšanas nianses. Lai parādītu 
latgaliešu valodas skanējumu, katrā 
Puslopys sērijā podkāsta vadītājs un 
mūziķis Arnis Slobožaņins vienu au-
tordarbu pārveido muzikālā pirmat-
skaņojumā.

Par jaunā podkāsta Puslopys ideju 
stāsta Latvijas Radio Latgales studi-
jas vadītāja Renāte Lazdiņa: „Arī 
mūsdienās latgaliski top dzeja un 
proza, tiek rakstīti pat kriminālromā-
ni un latgaliešu autoru darbi iegūst 
skanējumu dziesmās, tomēr mēs par 
tiem maz zinām. Skolu literatūras 
sarakstos ir ļoti maz darbu latgalis-

ki, arī mūsdienu latgaliešu literatū-
ra tiek apskatīta reti. Latvijas Ra-
dio podkāsts „Puslopys“ paplašinās 
redzesloku un ļaus iepazīt latgaliski 
rakstīto darbu daudzpusību, dziļumu 
un valodas bagātību, kā arī atklās 
pašu autoru personības. Ceru, ka 
podkāsts bagātinās katru klausītāju 
un sniegs daudz interesantu, pārstei-
dzošu atklājumu!“ Podkāsta Puslopys 
vadītāja Edīte Husare atzina: „Esmu  
cilvēks, kurš padziļināti interesē-
jas par latgaliešu kultūru, taču jau 
pirmajās podkāsta sērijās biju patī-
kami pārsteigta par izvēlēto autoru 
darbiem, – tie patiešām spēj uzrunāt 
un iedvesmot. Piemēram, saruna ar 
tekstilmākslinieci Anneli Slišāni man 
bija tāds atklājums, ka pēc sērijas va-
dīšanas aicināju visus savus draugus 
izlasīt viņas darbu „#100dečiLatvi-
jai“ – īpaši, ja tas stāvējis nelasīts 
grāmatu plauktā.“

„Podkāstam ir ļoti interesanta 
koncepcija kvalitatīvai literatūras 
baudīšanai. Katrai sērijai rūpīgi ga-
tavojamies, lasot izvēlēto autordarbu, 
sarunās ar personībām atklājam maz 
zināmas šķautnes. Jau esmu iepazinis 
daudz jaunu latgaliešu autoru, kuru 
dzeja lieliski piestāv mūzikai,“ teica 
podkāsta Puslopys vadītājs Arnis Slo-
božaņins.

Puslopys pirmajās sērijās var ie-
klausīties sarunā ar filoloģijas dok-
tori, zinātnieci un dzejnieci Ilzi 
Spergu, kas par literārajiem darbiem 
vairākkārt saņēmusi Latgaliešu kul-
tūras gada balvu Boņuks. Podkāstā ar 
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2021. gadā no 18. 
līdz 29. janvārim tieš-
saistē norisinās Latvijas 
diplomātisko pārstāv-
niecību ārvalstīs vadī-
tāju un Rīgā rezidējošo 

Latvijas vēstnieku ikgadējā sanāksme, 
lai pārrunātu ārlietu dienesta prioritā-
tes un aktuālos uzdevumus. Sanāksmi 
tradicionāli atklāj ārlietu ministrs Ed-
gars Rinkēvičs.

Programmā ir paredzētas tiešsais-
tes diskusijas ar Valsts prezidentu 
Egilu Levitu, Saeimas priekšsēdē-
tāju Ināru Mūrnieci, Ministru pre-
zidentu Krišjāni Kariņu, Ministru 
prezidenta biedru, aizsardzības mi-
nistru Arti Pabriku, satiksmes mi-
nistru Tāli Linkaitu, vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministru 
Artūru Tomu Plešu, ekonomikas 
ministru Jāni Vitenbergu, Latvijas 
Bankas prezidentu Mārtiņu Kazā-
ku, Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras direktoru Kasparu Rož-
kalnu, Finanšu izlūkošanas dienesta 
vadītāju Ilzi Znotiņu un citām valsts 
amatpersonām.

Sanāksmes laikā liela uzmanī-
ba tiks pievērsta Eiropas Savienības 
(ES) nākotnes jautājumiem un Lat-
vijas ieguldījumam ES stiprināšanā. 
Šajā diskusijā piedalīsies arī Vācijas 
federālās kancleres padomnieks ES 
jautājumos Ūve Korsepiuss (Uwe 
Corsepius), kurš šogad būs vēstnieku 
sanāksmes galvenais goda viesis. ES 
jautājumus vēstnieki apspriedīs arī 
ar ES Komisijas ģenerālsekretāri Ilzi 

Juhansoni.
Lai pārrunātu pagājušā gada noti-

kumus un aktuālo situāciju Baltkrievi-
jā, vēstniekiem būs saruna ar Baltkrie-
vijas pilsoniskās sabiedrības līderes 
Svjatlanas Cihanouskas (Sviatlana 
Tsikhanouskaya) ārlietu padomnieku 
Valeriju Kavaleuski (Valery Kavale-
uski).

Tāpat plānota viedokļu apmaiņa 
par Latvijas preču un pakalpojumu 
eksporta veicināšanu un investīciju 
piesaisti. Vēstniekus ar savu darbību 
iepazīstinās viens no veiksmīgākajiem 
Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmu-
miem HansaMatrix.

Vēstnieki pārrunās arī drošības 
politikas jautājumus, koncentrējoties 
uz NATO-2030 procesu, hibrīdo ap-
draudējumu un bruņojuma kontro-
li. Ņemot vērā Latvijas gatavošanos 
kandidēšanai ANO Drošības padomē, 
tiks diskutēti arī ar šo procesu saistītie 
jautājumi. Ar pieredzi ANO Drošī-
bas padomē dalīsies Vācijas vēstnieks 
ANO Kristofs Heisgens (Christoph 
Heusgen).

Diskusijās par Krievijā un Ķīnā 
notiekošajiem procesiem piedalīsies 
Kārnegī centra Maskavā direktors 
Dmitrijs Treņins (Dmitri Trenin) 
un domnīcas MERICS izpilddirektors 
Miko Huotari (Mikko Huotari).

Svarīga sanāksmes apspriedes 
tēma būs diasporas politikas īstenoša-
na, balstoties uz valdības nupat apstip-
rināto Plānu darbam ar diasporu 2021.-
2023. gadam.

LR Ārlietu ministrija

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Simts gadi – simtga-

de. Cik tas ir cilvēkam, 
un cik tas ir valstij? Ja 
valsts dibināšanu var uz-
skatīt kā cilvēka dzimša-
nas analoģiju, tad valsts 

de jure atzīšanu var uzskatīt kā cilvēka 
kristīšanas analoģiju. Tikai tad skaitās 
kā īsts cilvēks vai īsta valsts.

Te nāk prātā interesants atzinums, 
kas atklājas, pētot Latvijas draudžu 
baznīcu grāmatas no 19. gadsimta. Kat-
ram piedzimušajam bērnam ir piefik-
sēts dzimšanas un kristīšanas datums, 
un atķeksēta viena no 6 ailēm: laulībā 
dzimis puisis, laulībā dzimusi meitene, 
ārpus laulības dzimis puisis, ārpus lau-
lības dzimusi meitene, nedzīvs dzimis 
puika, nedzīva dzimusi meitene.

Samērā stabili, apmēram, 10% ir 
piereģistrēti kā ārpus laulības dzimuši. 
Jebkuram aprakstam par „tradicionālām 
vērtībām“ šāds fakts ir jāņem vērā. Pētot 
uzmanīgāk, atklājas vēl trakāka lieta – ja 
neprecētam pārim ir piedzimis „ārlaulī-
bas“ bērns, bet bērnu kristības ir atliktas 
uz laiku pēc vecāku laulībām, tad bērns 
ir oficiāli reģistrēts kā „laulībā dzimis“.

Tātad dzemdības un dibināšana ir 
svētki „pašiem sev“, bet kristības un 
de jure atzīšana ir svētki „uz āru“. Ti-
kai tad skaitas īsts cilvēks vai valsts.

Latvijai ir sarežģīta vēsture ar di-
bināšanu un atzīšanu. Latvijas pagai-
du nacionālā padome jau 1917. gada 
2. decembrī Valkā praktiski pieteica 
Latvijas neatkarību. Uz šī pamata Liel-
britānija 1918. gada 11. novembrī raks-
tiski atzina Latvijas neatkarību de fac-
to. Tikai nedēļu vēlāk, 18. novembrī, 
Latvijas Tautas padome proklamēja 
neatkarīgu Latvijas valsti.

Proklamēšanas laikā visu Latvijas te-
ritoriju okupēja nupat kara zaudējusī Vā-
cija. Jau 1918. gada 26. novembrī Vācijas 
pilnvarotais Baltijas zemēs Augusts Vin-
nigs nosūtīju Pagaidu valdībai notu, kura 
pēc būtības atzina Latvijas neatkarību.

Neatkarības karš beidzās ar Latvijas – 
Padomju Krievijas 1920. gada 11. augusta 
Miera līgumu. Šī bija pirmā neapšaubāmā 
Latvijas Republikas de jure atzīšana. Bez 
tās nebūtu sekojusi 1921. gada 26. janvāra 
de jure atzīšana, kad Antantes Augstākā 
padome vienbalsīgi nolēma atzīt Latviju 
un Igauniju de jure. Latviju atzina Liel-
britānija, Francija, Japāna, Beļģija un 
Itālija. Citas pasaules valstis piebiedro-
jās – dažas ātrāk (Polija – ar atpakaļejošu 
datumu parakstīts atzīšanās raksts – ar 
1920. gada 31. decembri), un dažas vēlāk 
(ASV – 1922. gada 28. jūlijā – ar vairā-
kām atrunām).

Svinam de jure simtgadi. Esam 
viena no zem divsimt atzītām valstīm 
pasaulē. Esam izturējuši dzemdī-
bas, krustabas un arī ugunskristības. 
Mums ir par ko lepoties!

GN

LR vēstnieku ikgadējā sanāksme
Ārlietu ministrija to rīko tiešsaistē 

LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs atklāj ikgadējo vēstnieku sanāksmi.
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domām dalījies arī Raibīs jeb Oskars 
Orlovs, kas ir multimākslinieks, 
dzejnieks un rakstnieks, latgaliešu 
kultūras gada balvas Boņuks laureāts 
un Latvijas Literatūras gada balvas 
nominants. Savu rakstniecības ceļu 

atklāj arī Annele Slišāne, kas plašāk 
pazīstama kā tekstilmākslas un lite-
ratūras projekta „#100dečiLatvijai“ 
autore.

Daiga Konošonoka,
Latvijas Radio Komunikācijas 

un multimediju daļas sabiedrisko 
attiecību speciāliste

28.12.2020.

„Puslopys“
Turpinājums no 2. lpp.
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Latviešu savstarpē-
jās palīdzības biedrības 
(LSPB) 2019./2020. g. 
pilnsapulce norisinājās 
2020. gada 23. decem-
brī Melburnas Latviešu 
Ciema laukumā. Karogu 

mastos plīvoja Latvijas un Austrāli-
jas karogi. Pilnsapulcē piedalījās 24 
balsstiesīgi biedri, bet savu mandātu 
nodeva 11 biedri. Visi Viktorijas val-
dības noteikumi par pulcēšanos un 
aizsardzību pret Covid-19 vīrusu tika 
ievēroti. Pilnsapulci plkst. 16.00 at-
klāja valdes priekšsēdis Jānis Dēliņš. 
Par balsu skaitītājām ievēlēja Ievu 
Vilsonu (Wilson) un Roksiju Reite-
ri. Pilnsapulcē bija paredzēta viena 
valdes locekļa pārvēlēšana (Alnis 
Druva) un viena valdes locekļa ievē-
lēšana (Dr. Jānis Lazdiņš). Pilnsa-
pulces dalībnieki valdē ievēlēja Alni 
Druvu un Dr. Jāni Lazdiņu. Valdē 
2019./2020. darbības gadā vēl sastāvē-
ja valdes priekšsēdis Jānis Dēliņš, vi-
cepriekšsēdis Viktors Bendrups jnr., 
valdes locekļi Dimis Pešudovs, Ivars 
Kere un Dāvids Dārziņš. Dr. Renāte 
Kalniņa 2020. gada 29. janvārī valdei 
iesniedza savu atlūgumu. Dr. Jānis 
Lazdiņš pieņēma valdes aicinājumu 
ņemt dalību valdē, sākot ar 2020. gada 
30. aprīli.

Valdes priekšsēdis J. Dēliņš ieva-
dīja savu pārskatu par LSPB darbību, 
ar klusuma brīdi pieminot LSPB bied-
rus, kuri aizgāja aizsaulē kopš pēdējās 
pilnsapulces, tajā skaitā arī Ivaru Ci-
raini, kurš vadīja Latviešu Ciemu 27 
gadus.

Pateicoties Latviešu Ciema un Ap-
rūpes nama vadībai un darbiniekiem, 
Aprūpes nams 2019./2020. saimnie-
ciskā gadā ievēroja visus Austrālijas 
valdības noteikumus, kas attiecās uz 

akreditāciju, un sekmīgi izturēja vai-
rākas Austrālijas valdības Aged Care 
Quality and Safety Commission dar-
bības pārbaudes (audits), kuras ir no-
tikušas bez iepriekšējas paziņošanas 
Ciema vadībai.

2019./2020. finansiālais gads 
LSPB beidzās ar operatīvu iztrūkumu. 
Iztrūkuma galvenais cēlonis bija jaunā 
koronavīrusa Covid-19 izplatība, kas 
ir nopietni ietekmējusi visas pasau-
les ekonomiku. Akciju cenu kritums 
ir vērojams visā pasaulē un arī LSPB 
ieguldījumu vērtības ir samazinājušās.

Toties LSPB valde un valdes fi-
nanšu un ieguldījumu komiteja rūpīgi 
pārraudzīja Latviešu Ciema finanses 
un konsultējās arī ar finanšu speciālis-
tiem. Sakarā ar Covid-19 pandēmijas 
izplatību Melburnā, Latviešu Ciema 
aprūpes nama izdevumi bija krietni 
auguši. LSPB valde turpināja atvietot 
Aprūpes nama novecojušās santehni-
kas un elektriskās iekārtas un veica 
vairākus remontdarbus. Ciema va-
dītāja Ingrīda Hoka (Hawke) ir ļoti 
rūpējusies, lai gaisotne Aprūpes namā 

ir ļoti mājīga, gaiša un pievilcīga. Lat-
viešu Ciema sabiedriskās telpas un 
dārzi ir ļoti pievilcīgi gan Ciema rezi-
dentiem, gan rezidentu ciemiņiem.

Aprūpes nama klīniskās nodaļas 
vadītāja Kelija Hasana (Kelly Has-
san), sadarbībā ar Latviešu Ciema 
vadītāju un LSPB valdi, izstrādāja 
rīcības plānu, kas novērstu Covid-19 
vīrusa izplatīšanos kā iemītnieku, tā 
arī darbinieku vidū. Rīcības plāns 
tiek regulāri pārskatīts un, pateicoties 
ļoti striktajiem noteikumiem Aprūpes 
namā, ar koronavīrusu neviens iemīt-
nieks vai darbinieks nav bijis inficēts.

Pēdējā saimnieciskā gadā intere-
se par mājiņu pirkšanu turpināja pie-
augt, un Melburnas Latviešu Ciemā 
tika pārdotas 4 mājiņas. Interese par 
mājiņām un iespējām uzturēties Ap-
rūpes namā ir ne tikai no latviešiem, 
bet gan arī no citiem baltiešiem un cit-
tautiešiem. Valde ir nopietni apsvērusi 
cittautiešu piederību Latviešu Ciemā 
kā pastāvīgus iemītniekus. Tas palī-
dzētu nodrošināt Latviešu Ciema un 
Aprūpes nama pastāvēšanu uz ilgiem 
gadiem nākotnē.

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrība
Gadskārtējā pilnsapulce

Pilnsapulce.
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No kreisās: Valdes locekļi Alnis Druva, Ivars Kere, Viktors Bendrups jnr,
Latviešu Ciema pārvaldniece Ingrīda Hoka (Hawke), Dāvids Dārziņš, Dimis
Pešudovs un Jānis Dēliņš. Trūkst Dr Jānis Lazdiņš.
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Atskats uz PLMC darbu 2020. gadā
Darbs turpinājās arī pandēmijas laikā
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Neskatoties uz 2020. gada ierobe-
žoto pasākumu grafiku, Pasaules Lat-
viešu mākslas centrs (PLMC) tomēr 
izveidoja vairākas aizraujošas izstādes 
un turpināja mūsu misiju saglabāt un 
izstādīt mākslu, ko radījuši latviešu 
izcelsmes mākslinieki strādājot ārze-
mēs.

Gads iesākās ar folklorista Austra 
Graša nozīmīgo ziedojumu – Jurģa 
Skulmes dramatisko gleznu, kurā at-
tēlota dzīve Sibīrijā. Bijām plānojuši 
šo darbu iekļaut 2020. g. pirmajā iz-
stādē – veltītu grafiķa Aleksandra 
Karpova daiļradei. Izstādi plānojām 
atklāt 25. martā, bet pandēmijas dēļ tā 
tika pārcelta uz 2021. gadu.

Mēs izmantojām ārkārtas situā-
cijas radīto dīkstāvi, lai izveidotu
YouTube kanālu, filmējot virtuālas 
ekskursijas pa mūsu galerijām, kā arī 
īsus izglītojošus videoklipus, kas izceļ 
atsevišķus PLMC kolekcijas darbus.

Jūnijā situācija Latvijā bija pie-
tiekami stabila, lai mēs varētu at-
klāt izstādi Rolands Kaņeps – Tēlu 
Karuselis, līdz šim plašāko Kaņepa 
darba izstādi Latvijā. Lielākajai daļai 
apmeklētājiem tā bija pirmā iespē-
ja sastapt šīs neparastās, intīmās un 
sirreālas gleznas, bagātas ar reliģis-
ku ikonogrāfiju. Pārvestus uz Latviju 
kā velmētus audeklus, kas izstiepti 
Cēsīs, izstādījām Kaņepa darbus tra-
dicionālajos zeltītajos rāmjos, kā arī 
izdevām izstādes katalogu, kuru ie-
spējams iegādāties, rakstot uz plmc@
inbox.lv. R. Kaņepa darbi, kas veidoti 
nelielā Manhetenas studijā, kontrastē-
ja ar 2019. gada vasaras izstādi, kurā 
bija redzamas Jāņa Mintika lielās, 
abstraktās instalācijas, izveidotas Ņū-
meksikā.

Mēs bijām pagodināti par Latvijas 
valsts prezidenta Egils Levita apcie-
mojumu. Prezidents izstaigāja mūsu 
galerijas, kā arī iepazina arhīvu.

Cēsu novada mērs Jānis Rozen-
bergs (liels mākslas atbalstītājs un 

pats mākslinieku ģimenes atvase) savā 
darba kabinetā izstādījis mākslas dar-
bus no PLMC kolekcijas. Mēs ceram 
uz turpmāku sadarbību ar Cēsu paš-
valdību, kas cenšas kļūt par 2027. gada 
Eiropas kultūras galvaspilsētu.

Agrā rudenī atklājām grupas izstā-
di Pavasaris Austrālijā, izceļot labā-
kos mūsu kolekcijas darbus, kas radīti 
tālajā kontinentā – 27 autoru gleznas, 
skulptūras un videoinstalācijas. Tie-
šām plašs mākslas darbu apskats, sākot 
ar pirmās bēgļu paaudzes mākslinieku 
ainavām, līdz Imanta Tillera, Lidi-
jas Dombrovskas-Larsenas un Jāņa 
Nedēļas laikmetīgajiem darbiem. Pats 
pirmais, ko skatītāji sastapa – Edgara 
Grestes video darbu, kurā kontrastē-
ja Austrālijas un Latvijas ainavas, un 
izstādes kulminācijā skatāms Ojāra 
Grestes video Sibīrijas tango. Divas 
paaudzes ar atšķirīgu pieeju dzimtajai 
vietai un identitātes tēmai.

PLMC galerijās joprojām skolēnu 
grupām ieeja bez maksas. Mūsu misiju 
atbalstīja dāsni finansiāli ziedojumi no 
diasporas organizācijām PBLA, PLMS 
un ALA. Nozīmīgu atbalstu sniegusi 

No kreisās: PLMC līdzdibinātājs Dainis Mjartāns, prezidenta padomnieks Ro-
lands Lappuķe, Cēsu mērs Jānis Rozenbergs, Latvijas Valsts prezidents Egils 
Levits, PLMC līdzdibinātāja un kuratore Lelde Kalmīte.
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Mākslas zinātnieks Māris Brancis pie Austrālijas latvieša Haralda Norīša glez-
nām izstādē „Pavasaris Austrālijā“.

Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2021. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Ziedi,
ziedi vēl...

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku un 

atzīmējamām dienām

arī Kultūras ministrija. Izsaku sirsnī-
gu paldies visiem mūsu atbalstītājiem. 
Lūdzu, palieciet droši un veseli, mēs 
jūs gaidām ciemos skaistajās Cēsīs!

Kārlis Kanderovskis,
PLMC izpilddirektors

http://www.laikraksts.com/
veikals.php#Calendar
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20. janvāris. Šova-
kar, ja nebūtu ārkārtas 
situācijas, visā Latvijā 
degtu vareni ugunsku-
ri. Taču, izgājusi nelielā 
pēcpusdienas pastaigā, 
pavisam negaidīti uguns-

kuru dūmos nokļūstu arī es. Mani pie 
tiem atvilina Austra Graša Zeme, 
zeme, kas tā zeme, ja tev īstas brīves 
nav... Dziedātājs, protams, nekur nav 
manāms, bet viņa balss mūsu brīvības 
cīņu vēsturē ir kā viena no pulcēša-
nās zīmēm! Limbažu Kultūras nama 
priekšpagalmā, pie pieminekļa represi-
ju upuriem, audio ierakstos skan arī ci-
tas mūsu tautas spēka dziesmas. Kuras 
trīs nelieli ugunskuri, bet to centrā uz 
paaugstinājuma ikviens garāmgājējs 
var aizdedzināt un nolikt pa svecei.

Ap liesmiņām, kuras nopūst cen-
šas nemīlīgais vējš, pacietīgi rosās 
kāds vīrs. Viņš palīdz aizdedzināt arī 
manu svecīti. Iepazīstos ar ugunssargu 
Valdi, – jā, viņš ir viens no barikāžu 
vīriem, tolaik strādājis meliorācijas 
brigādē un ar sešvietīgo busiņu, sauktu 
par āzīti, trīs reizes vedis darba biedrus 
uz Rīgu. Pajautāju, vai viņam ir Bari-
kāžu dalībnieka piemiņas zīme*. Pro-
tams, esot, dokuments arīdzan, – atbild 
vīrietis un viegli piesit ar roku sirds 
rajonā... (Šis zīmīgais žests man ir kā 
zīme. Šodien un šeit uzvārdu nevienam 
neprasīt, jo Barikāžu dalībnieki bija kā 
izredzētā tautas daļa, 1991. gada jan-
vāri piedzīvot un Brīvību aizstāvēt).

Kultūras nama ļaudis uzstellē mik-
rofonu un neuzkrītoši rūpējas, lai cilvē-
ki, kuri sāk pulcēties, ievērotu noteikto 
retinājumu. Pūlis arī te neveidojas, ir 
atnākuši tikai īsti savējie. Pirmais ru-
nātājs, kuram rit jau 93. mūža gads, ir 
Imants. Ņiprajam sirmgalvim ir ļoti 
daudz ko atcerēties, jo tieši viņam 
Tautas Frontes uzdevumā iekrita pie-
nākums organizēt visa Limbažu rajona 
brīvprātīgo braucienus uz Rīgu. „Mūsu 
rajonā nebija neviens uzņēmums, kura 

vadība atteiktos dot transportu,“ – ar 
lepnumu atzīst Imants. – „Ja pietrūka 
autobusu, ceļojām uz Rīgu vilcienā vai 
kooperējāmies ar citiem novadniekiem. 
Viss, neskatoties uz to laiku grūtībām 
sazināšanās jomā, ritēja ļoti raiti. Lim-
bažu patērētāju biedrība cepa, vārīja 
un katru dienu uz galvaspilsētu sūtīja 
siltu ēdienu. Un tad, kad bija jāsāk pie-
teikt ļaudis Barikāžu piemiņas apbal-
vojumiem, tad arī bijām Latvijā pirmie, 
un 1500 mūsējie tos arī kā pirmie sa-
ņēma! Vēlāk pieteicās vēl ap tūkstoti, – 
man ir visi tie saraksti, un es praktiski 
visus tos cilvēkus arī pazinu. Tolaik 
strādāju par Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
priekšnieku, „manā armijā“ vien bija 
ap 6000 spēcīgu vīru. Daudzi nemaz 
nepieteicās, neuzskatīja šo līdzdalību 
Barikādēs par īpašu nopelnu. Un bez 
mājās palicēju atbalsta „barikāžu vīri“ 
nekādi neiztiktu, tad jau apbalvot vaja-
dzētu arī viņus.“ Kādreizējais kolhoza 
priekšsēdētājs Juris smaida: „Tieši tā 
arī bija, kad pēc kārtējās nakts mani 
cilvēki nebija darba ierindā, uzreiz 
rīkoju saimnieces gatavot azaidu, lai 
manējie galvaspilsētā necieš badu.“

Kad pie ugunskuriem pienāk Di-
dzis, Imants oficiālo stāstu it kā ir bei-

dzis, bet tā ir tikai maza daļiņa no viņa 
atmiņu. Imants, dedzīgi žestikulēdams, 
ataino epizodi pie Ministru Kabineta 
ēkas centrālajām durvīm. Kādi strād-
nieku uzsvārčos tērpti vīri tām tuvoju-
šies ar aizdomīgām kastēm rokās. Tu-
vāk stāvošie sargi remontvīrus burtiski 
nonesuši malā! Didzis uz Barikāžu pie-
miņas zīmi nav pieteicies: „Es jau vai-
rāk biju skatītāja lomā, tikko apprecētā 
sieviņa par mani ļoti uztraucās. Bet ie-
gadījās tā, ka Rīgā biju arī tajā vakarā, 
kad skanēja šāvieni...“ Tiklīdz Māris, 
vīru kora koncertmeistars, iznāk pie 
ugunskura ar akordeonu, Imants laimī-
gi uzgavilē: „Mēs taču, Limbažu vīru 
koris, divas reizes Doma laukumā snie-
dzām pat nopietnus koncertus!“

Kultūras nams šajā epidēmijas lai-
kā ir neticami kluss, bet direktora Ar-
manda vadībā izdomāts, kā tumšajā 
laikā limbažniekus iepriecināt – līdz 
ar krēslas stundu lielie logi tiek īpaši 
izgaismoti, šovakar, protams sarkan-
baltsarkanās krāsās.

Uzzinu arī to, ka tikai piektdienas 
vakarā limbažniekiem papildus ieplāno-
tajam pilsētas centrā dzimusi vēl viena 
fiksā ideja – norobežot ieliņu pie Tūris-
ma informācijas centra. Limbažos, glu-
ži kā Rīgā tolaik, šodien apsargāti tiek 
vairāki objekti. Un pie tiem neuzkrītoši 
apstājas arī jaunie vecāki ar bērniem, 
mazajiem vienmēr netrūkt jautājumu: 
„Kāpēc?“ Iestādes un domubiedri (nu 
gluži kā īstajās Barikādēs!) sagādājuši 
visu, lai Burtnieku ielu noslēgtu ar 90 
gadu stila automašīnām, greznotu to 
dienu saukļiem un izvietotu ekspress 
foto izstādi. Zemessargu 27. bataljona 
vīri un Viļķenes brīvprātīgie uguns-
dzēsēji pieveduši malku, palielos katlos 
vāra zāļu tēju un zupu. Un, protams, 
dalās atmiņu stāstos, ko Re TV čakli 
iefilmē regulārajam raidījumam Limba-
žu novada ziņas. Kad lēni un ar baudu 
gatavojos piemest ugunskuram kādu 
malkas šķilu, arī mani jāatbild uz jau-

Ugunskura dzirksteles kā atmiņu daudzpunktes...
Barikāžu pieminēšana Limbažos
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Didzis, Imants un Māris.
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Februāri, ko pasaulē bieži sauc par 
mīlestības mēnesi, Latvijas Nacionālā 
opera un balets veltīs mīlestības tēmai. 
Nav citu jūtu ar tik daudzšķautņainu 
raksturu, kas var gan sāpināt un iznī-
cināt, gan celt debesīs un dot spēku. 
Mīlestības tēma caurvij daudzas operas 
un baletus, tāpēc februārī, turpinot tieš-
saistes pasākumu sēriju, LNOB skatītā-
jiem piedāvās tematisku izrāžu ierakstu 

izlasi – Džakomo Pučīni operu Manona 
Lesko, Pētera Čaikovska baletu Apburtā 
princese un Žorža Bizē operu Karmena.

Latvijas Nacionālās operas un ba-
leta tiešsaistes programma sākās de-
cembrī ar opereti Sikspārnis, baletu 
Riekstkodis un Gadumijas koncertu 
Operā. Tā raisīja lielu publikas intere-
si – iestudējumi skatīti gandrīz desmit 
tūkstošus reižu.

Biļetes pieejamas vietnē: www.
bilesuparadize .lv:  h t t ps://e j.uz /
milestibaLNOB Cena uz vienu 
pasākumu – EUR 7, uz visiem trim – 
EUR 17. Katru ierakstu lietotāja profilā 
noteiktajā laikposmā visā pasaulē varēs 
skatīties neierobežotu reižu skaitu.

Irbe Treile,
Latvijas Nacionālā opera un baleta 

Sabiedrisko attiecību vadītāja

No Operas ar mīlestību!
Februārī turpināsies LNOB tiešsaistes programma

no žurnālistu jautājumu: Kādas ir jūsu 
atmiņas? Jānis jaunajiem reportieriem 
ir lielisks palīgs, jo pats bijis uz Barikā-
dēm un pēc tām gadu gadiem šo dienu 
atcerei par godu ugunskurus kurinājis 
pie Limbažu muzeja un pilsdrupās.

Viena no šīs dzīvās vēstures re-
konstrukcijas veidotājām zem nak-
snīgajām debesīm ir Sigita. Viņa bi-
jusi Limbažu vidusskolas 12.b klases 
karstgalvju pulkā, kuri bez jebkādas 
sagatavošanās – kā uz stundām nā-
kuši – pēkšņi atradās Rīgā un uguns-
kura dūmos! Bet Mārītei arī šodien 
jāsmērē sviestmaizes. Dēliņam tolaik 
bija tikai 3 gadiņi, knapi izdevās pa-
šas mammu pierunāt palaist uz Rīgu 
naktī, – bija taču sirdsmieram jāredz, 
kā tur vīram un citiem limbažniekiem 
nakts dežūrās klājas. Kad jau dodos uz 
māju pusi, man pretim steidzas Ine-
ta – arī viņa, tāpat kā daži citi pēc dar-
ba dienas, vēl tikai dodas uz Burtnieku 
kvartāla ugunskuru pusi. Viņa pirms 
30 gadiem bija Universitātes pēdējā 
kursa studente, kopā ar kursa biedre-
nēm nesa uz barikādēm kādus nebūt 
cienastus un galvenais – dziedāja.

Kameras priekšā cilvēks neizbēga-
mi samulst... Arī man tagad lente jā-
patin atpakaļ. 1991. gada 20. janvāra 
naktī, pilsētas centram caurbraucot, 
manā redakcijas portfelī bija ārsta un 
rakstnieka Miervalda Birzes Dienas-
grāmatas gala korektūra, tās pēdējā 
lapaspusē atļāvos ievietot ziņu par no-
galinātā Roberta Mūrnieka nāvi. To 

darīju ar domu, ja nu sarkanais terors 
mūsu mazo zemi aprij vēlreiz – nez 
vai šo vārdu būs atļauts pat pieminēt?! 
Barikāžu dalībniekiem dienas laikā ap 
ugunskuriem dalījām Dzejas avīzītes, 
bet pavisam drīz pēc asinsnakts tieši 
mūsu mazais grāmatu apgāds Likte-
ņstāsti vāca tautas ziedojumu bāre-
ņiem – Gvido Zvaigznes un Andra 
Slapiņa bērniem. Bet limbažnieki un 
vīru vokālais ansamblis Arājs ilgus 
gadus Māra Skrides vadībā janvāros 
atkal un atkal mēroja ceļu uz Rīgu, lai 
ar neaizmirstamiem koncertiem godi-
nātu Barikāžu dienu piemiņu. Jopro-
jām, piemēram, pie ugunskura dzied 
arī Mārtiņš Popciemā, kur katrs nes 
līdzi savu pagalīti. Un viņi to nevarē-
tu, ja ceļā – garākā vai īsākā – nepa-
vadītu mājinieki. Gluži kā Barikādēs...

Katra mūsu atmiņa ir ar daudz-
punkte, kuru kādam citam lemts tur-
pināt...

Anita Mellupe
speciāli laikrakstam „Latvietis“

* 1991. gada barikāžu dalībnieka pie-
miņas zīme ir ozollapām vainagota 
vairoga veida medaļa 40 mm diamet-
rā, uz kuras attēlots lauva, kas tur 
mazāku vairogu ar sakrustotām at-
slēgām. Virs pamatvairoga ir uzraksts 
LR 1991, bet piemiņas zīmes otrā 
pusē – uzraksts Par Latviju un piemi-
ņas zīmes numurs. Medaļa ir piestip-
rināta uz sarkanbaltsarkanas 30 mm 
platas lentes. Apbalvojuma komplektā 
ietilpst arī ikdienā nēsājamā piemiņas 
zīmes mazā nozīmīte (20 mm diamet-
rā), kas vizuāli atgādina lielo medaļu.

Ugunskura dzirksteles...
Turpinājums no 6. lpp.

Burtnieku ielā.
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Pasaules latviešu amatieru teātru 
savienība – PLATS ir bezpeļņas orga-
nizācija, kas tika dibināta 2021. gada 
16. janvārī, un atbilstoši laikam, dibi-
nāšana notika Zoom platformā, pie-
daloties 21 latviešu teātra kopai, kas 
darbojas ārpus Latvijas. Savstarpējā 
komunikācija un sadraudzība ir tas 
svarīgākais, kādēļ šī organizācija tika 
dibināta.

Aicināju šīs idejas – PLATS iz-
veidošanas iniciatorus un galveno 
šīs idejas dzinējspēku – Daci un Ing-
māru Čaklos uz sarunu. Jā, protams, 
attālināti – virtuāli, pateicoties Skype, 
WhatsApp, e-pastam... utt. 

Ilze Nāgela: Kāda jums katram ir 
bijusi līdz šim saistība ar amatieru un 
profesionālo teātri?

Ingmārs Čaklais: Esmu ieguvis 
amatieru teātra režisora grādu Latvijas 
Mūzikas akadēmijā un strādājis kopā 
ar ļoti daudziem kolēģiem Latvijā. Il-
gus gadus esmu strādājis gan kā skolu 
teātru, gan kā jauniešu teātru studiju 
un neatkarīgo teātru vadītājs Latvijā. 
Ilgus gadus esmu bijis Latvijas Teātru 
Darbinieku savienības biedrs un kopā 
ar Latvijas teātru kolēģiem darījis 
daudz noderīga kopējai teātru cunftei. 
Līdz ar to varu teikt, ka ar amatieru 
teātriem esmu nodarbojies vairākas 
desmitgades no vietas dažādās formās 
un dažādos veidos. Esmu bijis dažādu 
teātra festivālu gan Latvijā, gan arī ci-
tās valstīs laureāts. Pēdējos gados vai-
rāk esmu bijis dažādu teātra festivālu 
žūriju loceklis, un joprojām mani aici-
na. Tā kā man ir Latvijas Universitātē 
iegūts pedagoģijas maģistra grāds un 
pēc aicinājuma arī esmu skolotājs, tad 
vienmēr esmu palīdzējis citiem mācī-
ties teātri un arī pats mācījis citiem te-
ātri. Jāsaka, ka ar to nodarbojos arī vēl 
joprojām, jo uzskatu, ka teātris ir pati 
interesantākā nodarbošanās.

Dace Čaklā: Savukārt, man nav 
teātra izglītība, un ilgus gadus mana 
ikdiena bija saistīta ar jurisprudenci. 
Taču teātris vienmēr bijis līdzās. Kopā 
ar Ingmāru esmu piedalījusies dažā-
dos teātra projektos, kā arī veidojusi 
ar teātra nozari saistītus pasākumus. 
Bieži esmu veikusi arī administratīvos 
un organizatoriskos pienākumus, taču 
man patīk arī spēlēt izrādēs.

I. N.: Mazliet par līdzšinējo darbī-
bu amatieru teātrī.

I. Č.: Praktisko darbu teātra jomā 
veicu kopš 1991. gada, kad izveidoju 
savu pirmo teātra studiju – Rīgas An-
gļu ģimnāzijas jauniešu teātra studiju 
Traģiskais bariņš. Pēc tam laika gaitā 
arī daudzās citās un dažādās skolās, 
starp tām arī Franču licejā. 1994. gadā 
esmu saņēmis gada balvu – Labākais 
jauniešu teātris Latvijā. Ar saviem au-
dzēkņiem dažādās kombinācijās esam 
startējuši un bijuši laureāti dažādu lī-
meņu skatēs un festivālos gan Latvijā, 
gan ārpus Latvijas. Kopš 2018. gada 
esmu Birmingemas Mazā teātra reži-
sors un mākslinieciskais vadītājs, taču 
joprojām uzturu ciešas saites ar Latvi-
ju. Es joprojām gan sniedzu profesio-
nālas konsultācijas teātra cilvēkiem 
Latvijā, gan arī esmu dažādu līmeņu 
teātra skašu un festivālu žūrijas locek-
lis.

D. Č.: Kopš sevi atceros, teātris 
mani ir vienmēr interesējis. Arī vecāki 
mani kā bērnu bieži lutināja ar teātra 
izrāžu apmeklējumiem, un arī skolas 
laikā es iesaistījos dažādās teātra stu-
dijās. 90-tajos gados skolu un jauniešu 
teātru kustība bija ļoti aktīva, un tas 
ir tikai likumsakarīgi, ka pusaudžu 
vecumā es ar to aizrāvos vairāk un 
nopietnāk. Un tā tas tupinās līdz šim 
pat laikam, kad 2018. gadā kļuvu par 
Birmingemas Mazā teātra direktori.

I. N.: Kā radās šī ideja – dibināt 

Pasaules latviešu amatieru teātru sa-
vienību?

D. Č.: Šī ideja, apvienot visus ār-
pus Latvijas esošos latviešu teātrus, 
radās pirms kāda gada, kaut arī idejas 
virmoja daudzās galvās jau ilgi pirms 
tam. Sapratām, ka latviešu teātri, kas 
spēlē latviešu valodā ārpus Latvijas, 
ir ļoti kūtri savstarpējā sadraudzībā 
un sadarbībā. Kāpēc es saku spēlē lat-
viešu valodā? Tas tāpēc, ka pastāv tādi 
latviešu organizēti un vadīti teātri, kas 
izrādes spēlē arī citās valodās vai iz-
manto dažādas citas teatrālas formas. 
Redzējām arī, ka diasporas amatieru 
teātru festivāls Laipa nepilda visas šīs 
funkcijas festivālu starplaikā. Tagad 
aktīvā periodā esošais cikls Latviešu 
Lugu lasījumi 2020+ arī ir ar citu no-
zīmi veidota aktivitāte.

I. Č.: 2018. gada maijā nodibinā-
jām Latviešu Teātru apvienību Lielbri-
tānijā, un bija tāda sajūta, ka jāiet tālāk, 
vēl jo vairāk, ja savstarpējā sadarbībā 
vēlamies sasniegt kopīgus mērķus. 
Tad Latviešu Kultūras centrs Bir-
mingemā uzņēmās iniciatīvu apzināt 
visus dzīvos teātrus pasaulē un savest 
kopā Forumā. Papildus arī uzrakstījām 
projektu. Kaut vairākkārt saņēmām 
atteikumu, tomēr rezultātā foruma 
programmā paredzētajām meistarkla-
sēm un tehniskajam nodrošinājumam 
saņēmām atbalstu no Latvijas Repub-
likas Ārlietu ministrijas un Latvijas 
Republikas vēstniecības Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.

Tā kā informācija gan PLATS va-
dībai, gan arī teātriem vienam par otru 
ir ļoti skopa, tad viens no jaunās or-
ganizācijas mērķiem ir – labāk iepazīt 
vienam otru. Visticamāk tiks veidota 
interneta vietne, kur vienkopus būs ie-
vietota visa informācija par teātru ko-
pām ārpus Latvijas. Protams, būs ļoti 
interesanti apzināt arī savu vēsturi un 
saistības, par kurām varbūt kāds pat 
nenojauš.

D. Č.: Pārējo, kā jau ierasts, izdarī-

Intervija – Dace un Ingmārs Čaklie
Dibināta Pasaules Latviešu amatieru teātru savienība – PLATS

 
Turpinājums 9. lpp.

Dace Čaklā un Ingmārs Čaklais.
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jām pašu spēkiem un ar Latviešu Kul-
tūras centra Birmingemā atbalstu. Te 
jāpiemin, ka Latviešu Kultūras centrs 
Birmingemā nav milzīga ēka vai orga-
nizācija ar algotiem darbiniekiem. Tā 
mērķi nav savākt kopā milzīgu skaitu 
tautiešus, bet tā mērķis ir pēc iespējas 
vairāk izdarīt tautiešu labā, palīdzot 
latviešiem ārpus Latvijas realizēt pro-
jektus un aktivitātes kultūras, izglī-
tības un pētniecības jomās. Likum-
sakarīgi, ka Latviešu Kultūras centrs 
Birmingemā arī uzņēmās šo iniciatī-
vu – aicināt visus teātrus kopā domāt 
par savām problēmām un runāt kopā 
vienā balsī.

I. N.: Kas ir jaunās valdes locek-
ļi? No kādām zemēm, no kādas teātra 
kopas?

I. Č.: Dibināšanas sapulcē ievē-
lēja savienības valdi septiņu personu 
sastāvā: Māra Lewis (Sanfrancisko 
Jaunais teātris, ASV), Gita Robalde 
(Bradfordas teātra trupa Saulespuķe, 
Lielbritānija), Ieva Melbārde (Oslo 
latviešu teātris O’Latte, Norvēģija), 
Laura Ritenberga-Kinder (Minste-
res Latviešu amatierteātris Ezīši, Vā-
cijā), Dziesma Tetere (Teātris Holi-
vudas Koferis, ASV), Jānis Kārkliņš 
(Austrālijas Latviešu teātris (ALT), 
Melburnā, Austrālijā) un Ingmārs 
Čaklais (Birmingemas Mazais teātris, 
Lielbritānija).

D. Č.: Jau nākamajā dienā jaunā 
valde sanāca savā pirmajā sapulcē, un 
par valdes priekšsēdi uz diviem ga-
diem tika ievēlēta Māra Lewis, bet 
par valdes priekšsēža vietnieku – Ing-
mārs Čaklais.

I. N.: Cik amatieru teātru kopas 
sastāv PLATS? Cik no tiem ir trimdas, 
cik diasporas?

I. Č.: Mēs bijām apzinājuši 22 te-
ātru kopas ārpus Latvijas, ko kurām 21 
teātra kopa apvienojās un nodibināja 
Pasaules Latviešu Amatieru Teātru 
savienību (PLATS). Jaunās organizā-
cijas dibinātāji ir divi teātri no Austrāli-

jas – Austrālijas Latviešu teātris (ALT) 
Melburnā un Sidnejas Latviešu teāt-
ris (SLT), divi no Ziemeļamerikas – 
Sanfrancisko Jaunais teātris (ASV) un 
Teātris Holivudas Koferis (ASV) un 17 
no Eiropas: LATiBergen (Norvēģija), 
Birmingemas Mazais teātris (Lielbri-
tānija), Birmingemas Mazā teātra Lon-
donas filiāle (Lielbritānija), Bradfordas 
teātra trupa Saulespuķe (Lielbritānija), 
Burtonas amatierteātris Strops (Liel-
britānija), Īrijas Latviešu teātris (Īrija), 
Jorkšīras Latviešu improvizācijas te-
ātris Spogulis (Lielbritānija), Latviešu 
amatierteātra kopa Straumēni (Liel-
britānija), Latviešu amatierteātris 
Dānijā Pūpols (Dānija), MADteatte-
ri (Somija), Mansfīldas drāmas grupa 
Klēts (Lielbritānija), Minsteres Lat-
viešu amatierteātris Ezīši (Vācija), 
Momento (Itālija), Oslo latviešu teāt-
ris O’Latte (Norvēģija), Reikjavīkas 
Latviešu teātris (Islande), Sirsnīgais 
Briseles Latviešu teātris (Beļģija) un 
Stokholmas Latviešu amatierteāt-
ris (Zviedrija).

D. Č.: Cik no tām ir trimdas, cik 
diasporas, ir grūti pateikt. Manuprāt, 
lielākoties visas teātru kopas varētu 
apzīmēt kā diasporas. Bet diemžēl šis 
vārds diaspora nevienam no mums 

nepatīk. Tā kā ar vārdu trimda mēs pa-
rasti saprotam tās kopas un organizā-
cijas, kurām ir ilgāka vēsture, tad no-
teikti varam minēt pie trimdas teātra 
kopām: Sidnejas Latviešu teātri (SLT) 
un Austrālijas Latviešu teātri (ALT) 
Melburnā, tāpat arī jāpiemin, ka San-
francisko Jaunā teātra saknes nāk no 
Sanfrancisko Mazā teātra, un Teātris 
Holivudas Koferis tur cieņā Losandže-
losā vairākos gadu desmitos mēramās 
latviešu teātra tradīcijas.

Tāpat arī vairākiem teātriem tepat 
Eiropa jau ir vairāku gadu pieredze, 
līdz ar to pieļauju, ka viņiem arī ir dzi-
ļāka vēsture, un viņi turpina kādas jau 
iepriekš pastāvējušas tradīcijas. Taču 
lielā mērā Eiropas teātrus varētu dēvēt 
par diasporas, jo lielākā daļa tomēr di-
bināti nosacīti nesen.

I. N.: Pastāsti, lūdzu, par latviešu 
teātri Lielbritānijā! Cik pavisam teāt-
ra kopas ir uz šo brīdi Lielbritānijā? 
Un atkal – cik no tām ir trimdas? Cik 
diasporas? Vai ir kāds tagad sauca-
mais diasporas amatieru teātris, kas 
principā balstās uz bijušo trimdas te-
ātra kopu Lielbritānijā?

D. Č.: Lielbritānijā mums ir zi-
nāmas 7 kopas, kas sevi sauc par te-
ātri vai teātru apvienībām. Latviešu 
Kultūras centra paspārnē 2018. gada 
4. maijā tika nodibināts Birmingemas 
Mazais teātris. Birmingemas Mazā 
teātra viens no mērķiem ir paplaši-
nāt publisko darbību. Tas nozīmē, ka 
iestudētā izrāde nav tikai vienreizējs 
pasākums, bet tā tiek izrādīta vairākos 
centros, kur ārpus Latvijas mīt latvieši. 
Protams, šī pandēmijas laikā noteikto 
ierobežojumu dēļ ir ļoti apgrūtinoši 
organizēt mēģinājumus, un izrādes 
pat nav iespējams spēlēt. Taču esam 
apņēmības pilni brīdī, kad atkal būs 
iespējams tikties un brīvi pārvietoties, 
atgriezties pie sava mērķa. Šobrīd uz-
turam teātra ikdienu tādā veidā, kā tas 
pieļaujams, tostarp arī apgūstot jaunas 
iemaņas un mācoties tādā veidā, kādā 
tas ir iespējams.

I. N.: Kādā juridiskā formā ir pa-

Intervija – Čaklie
Turpinājums no 8. lpp.

Teātru Forums, kurā 2021. gada 16. janvārī tika dibināts PLATS. „Zoom“ sa-
nāksme – daļa no dibināšanas sapulces dalībniekiem.
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Kopbilde Birmingemas Mazais teātris un Sidnejas Latviešu teātris  Latvijas 
Amatieru Teātru salidojumā Alūksnē 2019. gadā.
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redzēta PLATS un kurā zemē to reģis-
trēs?

D. Č.: PLATS ir bezpeļņas orga-
nizācija, ko 16. janvārī dibināja paši 
teātri. Atbilstoši laikam, dibināšana 
notika Zoom platformā, bet par juri-
disko atrašanās vietu esam vienojušies 
noteikt Lielbritāniju, līdzīgi kā vairā-
kām citām pasaules latviešu organizā-
cijām. Bet, protams, PLATS neizslēdz 
iespējas nākotnē veidot savas pārstāv-
niecības arī citās valstīs, ja tāda nepie-
ciešamība radīsies.

I. N.: Kādi ir PLATS – plāni, ide-
jas? Tuvie plāni, tālie plāni? Kāda 
darbība paredzēta tuvākajā nākotnē?

I. Č.: PLATS ir pašā tās darbības 
sākumā. Pagaidām notiek aktīvs darbs 
pie organizācijas administratīvās puses 
sakārtošanas. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka 
PLATS ir organizācija Latvijas diaspo-
ras teātriem, un tā noteikti ir bezpeļņas 
organizācija. Savā dibināšanas sapulcē 
tika noteikti seši organizācijas mērķi: 
1) Savstarpējās teātru komunikācijas 
un sadarbības uzlabošana un veicinā-
šana; 2) Mākslinieciskās kvalitātes cel-
šana gan individuāli, gan katrā kopā; 
3) Saites ar Latviju uzturēšana un sa-
glabāšana; 4) Latviešu jauniešu iesais-
te, pirmkārt, kā skatītājus un vēlāk kā 
dalībniekus; 5) Informācijas aprites 
centra izveide, uzlabošana un uzturē-
šana; 6) organizācijas kā resursu vieta 
(izglītībai, mākslinieciskajai vērtībai, 
vēstures arhivēšanai un atbalstam).

Ir noteikts, ka PLATS pārvaldes 
institūcija ir valde septiņu personu sa-
stāvā, kas ievēlēti no dalībnieku vidus. 
Savukārt valde no sava vidus ievēl val-
des priekšsēdi, kurš no valdes locekļu 
vidus izvēlas sev vietnieku.

Ir vienošanās, ka tuvākajos divos 
mēnešos jaunajai valdei ir jāsagatavo 
darba plāns un stratēģija PLATS tu-
vākajiem diviem gadiem, jāizstrādā 
organizācijas statūti un jāsasauc kop-
sapulci, lai vienotos par tālāko darbību 
un nostiprinātu dažādus administra-
tīvos jautājums. Plānots, ka nākamā 
kopsapulce notiks 2021. gada marta 
beigās. Tāpat tuvākajā laikā tiks sa-
kārtota informācijas aprite, meklētas 
visas formas, kas veicinātu organizā-
cijas dalībnieku sadarbību un sadrau-
dzību, to starp,– mācību procesi, festi-
vālu darbība, viesizrādes un tml.

I. N.: Kāda paredzēta PLATS 

sadarbība ar 
PBLA KF Teātra 
nozari, kuru vada 
Inta Purva Kanā-
dā?

D. Č.: Pirms 
Foruma mēs uz-
runājām PBLA 
priekšsēdi Kristī-
ni Saulīti, kura sa-
vukārt tālāk mūsu 
u z a i c i n ā j u m u 
pāradresēja savas 
organizācijas pār-
stāvjiem, tos starp 
arī Intai Purvai. 
Forumā 16. janvā-
rī mēs sagaidījām 
vairākus ciemiņu, 
un šoreiz PBLA pārstāvēja tā Kultū-
ras Fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš. 
Bet, protams, viens no PLATS ārējās 
komunikācijas darbiem ir sadarbības 
veicināšana ar dažādām organizācijām 
un to pārstāvjiem dažādos līmeņos.

I. N.: Vai ir paredzēta sadarbība 
ar Latvijas Teātra darbinieku savienī-
bu (www.ltds.lv)?

I. Č.: Mēs esam atvērti sadarbībai 
ar jebkurām organizācijām, kuras redz 
mūsu mērķus un saprot, ka ir kādas ie-
spējas kopīgām aktivitātēm.

I. N.: Vai ir paredzēta sadarbība 
ar LR Kultūras ministriju? Ar kurām 
organizācijām un iestādēm ir paredzē-
ta sadarbība (gan LV, gan ārpus LV)?

I. Č.: Augšminētais attiecas arī 
uz Kultūras ministriju. Mūsu mērķis 
nav tikai iet un lūgt, mūsu mērķis ir 
iet un stāstīt, piedāvāt un runāt. To-
starp, arī ar organizācijām, kas sais-
tītas ar Dziesmu svētkiem, kuras redz 
amatieru teātrus kā Dziesmu svētku 
sastāvdaļu. Esam atvērti sadarbībai ar 
jebkurām citām organizācijām, kuru 
veidotajos pasākumos vai aktivitātēs 
ir paredzēta vieta arī latviešu teātriem 
ārpus Latvijas.

I. N.: Ko tādu tagad darīs PLATS, 
ko jau nedarītu katra atsevišķā teātru 
kopa?

D. Č.: Katra teātru kopa nevar 
būt klāt visos tajos teātru forumos vai 
notikumos, kuros tiek prasīts teātru 
viedoklis. Un vēl grūtāk ir formulēt 
kopēju viedokli, ja nenotiek pašu teāt-
ru savstarpējās tikšanās. Esam vieno-
jušies, ka lēnām jāsāk veidot kopējais 
viedoklis, šur tur aizstāvēt savas tiesī-
bas un savas vēlmes.

I. Č.: Kaut vai tai gadījumā, kad 

organizējot kādu pasākumu, teātru 
režisoriem nepajautā viedokli, bet or-
ganizatori paši pieņem lēmumu par 
teātru iesaistīti, neorientējoties teātra 
nepieciešamībās un vajadzības. Un tad 
paši brīnās, ka teātru atsaucība ir vāja.

Katra kopa, protams, arī nevar no-
organizēt tādus pasākumus, kā mums 
ir izdevies noorganizēt pēdējā pusgada 
laikā, nespēj piesaistīt finanšu līdzek-
ļus. Un, ja pat spēj piesaistīt savam ko-
lektīvam atsevišķi, tad vienam pašam 
ir ļoti grūti ieraudzīt to mērķi, kāds tas 
būtu citiem vai vairākiem citiem kopā. 
Tagad varēsim darīt kopā! Zināmā 
mērā, 

I. N.: Vai PLATS statūti tiks pub-
liskoti?

I. Č.: Statūti noteikti tiks publis-
koti, jo viens no PLATS mērķiem ir 
iekšējās un ārējās komunikācijas uz-
labošana un informācijas aprite. Mūs-
dienās ir ļoti svarīgi, lai informācija 
nokļūtu pie adresātiem pēc iespējas 
ātrākā un īsāka veidā.

PLATS noteikti aicina jebkuru 
ārpus Latvijas esošu vai topošu teātri 
pievienoties un nākt pulkā.

PLATS dibinātāji uz šo skatās kā 
uz vienu no saviem darbiem, kur katrs 
savu iespēju robežās var izdarīt kaut 
mazumiņu, bet augļus mēs baudīsim 
visi kopā.

Sekojot jau pirms PLATS dibinā-
šanas iesāktās tradīcijas par kopīgu 
pasākumu veidošanu, mēs ļoti ceram, 
visi kopā strādājot, sasniegt vairāk un 
sasniegt noliktos mērķus pavisam drīz.

I. N.: Liels paldies jums abiem par 
interviju! Vēlu sekmes jaunajai Pasau-
les latviešu amatieru teātru savienī-
bai – PLATS!  ■

Intervija – Čaklie
Turpinājums no 9. lpp.

Pēc pirmizrādes Hermanis Paukšs „Vairāk nekā mums nav“ 
2019. gada maijā Birmingemā. Centrā Dace un Ingmārs.
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Valdes priekšsēdis Jānis Dēliņš 
pateicās Latviešu Ciema pārvaldnie-
cei Ingrīdai Hokai par viņas lielo 
darbu, pārvaldot Aprūpes namu un 
vadot Latviešu Ciemu, jo īpaši Co-
vid-19 pandēmijas laikā. Viņa ir ļoti 
spējīgi pārraudzījusi visu darbinieku 
darbu. Atsauksmes no Aprūpes nama 

iemītnieku ģimenēm, kā arī no pašiem 
iemītniekiem, ir bijušas ļoti labas. Val-
des priekšsēdis izteica lielu pateicību 
visiem Latviešu Ciema darbiniekiem, 
nodaļu vadītājiem, grāmatvedei Mā-
rai Blāķei, kā arī visiem brīvprātī-
gajiem darbiniekiem, talciniecēm un 
visiem ziedotājiem.

Latviešu Ciema Aprūpes namā ir 
52 pastāvīgas un divas īslaicīgas pa-
gaidu (Respite) istabas. LSPB pārvalda 

arī 54 pašaprūpes mājiņas, kuras atro-
das skaisti uzkoptos dārzos. Latviešu 
Ciems ir kļuvis par vienu no Melbur-
nas latviešu sabiedrības centriem, kur 
notiek sarīkojumi, viesības, tirdziņi, 
koncerti, sanāksmes un regulāri diev-
kalpojumi.

Jānis Dēliņš,
LSPB valdes priekšsēdis

2021. gada 20. janvārī
Laikrakstam „Latvietis“

LSPB
Turpinājums no 4. lpp.
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Esam ielidojuši 
2021. gadā. Lai tas mums 
visiem nes tikai labas 
pārmaiņas un beidzot 
tiekam vaļā no sasodī-
tās pandēmijas! Ceru, ka 
nebūsim atradinājušies 

satikties un no sirds parunāties arī bez 
papīra vai elektronikas starpniecības. 
Bet vēl jau jāiztur. Kas jums vislabāk 
palīdz? Tuvinieku možums, protams, 
bet kas vēl? Man tās ir grāmatas. Zie-
massvētku vecītis uz mūsmājām atne-
sis veselu kaudzīti jaunu grāmatu, un 
es tagad tās izbaudu – citu pēc citas.

Vienai no mūsu ielas meitenēm – 
Mārai Skrīvelei – pēc piecu gadu cītī-
ga darba klajā nākusi pamatīga apjoma 
grāmata Es mācos augļkopību. Kā ie-
vadā raksta pati autore, tas nav mācību 
līdzeklis, bet es tam negribētu piekrist. 
Grāmata varbūt nav domāta kādai kon-
krētai mācību programmai, bet visiem, 
kas ir saskarē ar augļkopību, par to va-
jadzētu zināt un cītīgi studēt, turklāt 
visa mūža garumā. Vismaz man tā būs, 
jo to milzīgo informācijas daudzumu, 
kas ietverts šajā darbā, nav iespējams 
uztvert uzreiz, vienā rāvienā – jālasa pa 
druskai un jāapdomā, tikai tad var lasīt 
tālāk. Te apkopota Latvijas augļkopju 
pieredze vismaz 100 gadu garumā, kas 
izklāstīta vienkārši, saistošā, labā valo-
dā, tāpēc lasās viegli, aizrautīgi. Tieši 
kā Māra pati mēdz stāstīt par augļkoku 
kopšanu, ko visu mūžu darījusi. Viņa at-
devusi godu daudziem jau piemirstiem 
augļkopjiem, kuru devums nozarei bijis 
nozīmīgs un kurus tāpēc nedrīkstētu 
aizmirst, jo šodienas veiksme ir atkarī-
ga no mūsu prasmes saglabāt priekšgā-
jēju pieredzi un likt to lietā. Diemžēl šīs 
pieredzes uzglabāšanā līdz šim bijuši 
vairāki pārrāvumi. Apbrīnoju Māras 
erudīciju, gudrību un prasmi aizpildīt 
robus nozares atmiņā un tik pārdomā-
ti visu salikt kopā. Grāmatai ir laba, 
viegli pārskatāma struktūra un, kas nav 
mazsvarīgi, arī skaists noformējums. 
Prieks turēt rokā! Vēl apbrīnojamāk, ka 
tik milzīgu darbu Māra spējusi paveikt 
savos cienījamajos gados (šā gada feb-
ruārī viņai apritēs 86)! Un viņai vēl ir 
visādas ieceres, lai gan tagad jūtas maz-
liet sagurusi. Bet tas saprotams, noteik-
ti vajag kādu laiciņu atpūsties un tad ar 
jaunu sparu varēs ķerties pie nākošās 
grāmatas. Cieši ticu, ka viņa to paveiks. 
Mēs ik pa laikam sazvanāmies, un tad 
cenšos viņu uzmundrināt.

Otra grāmata, par kuru gribu pa-
stāstīt, ir Māras Svīres jaunais romāns 
Bailes no dziļuma. Ielasījos uzreiz, ar 
pirmo lappusi, kas nemaz tik bieži ne-
gadās, un, lai gan grāmata nav nekāda 
plānā, izrāvu trīs vakaros. Tas ir stāsts 
par attiecībām ģimenē. It kā nekas 
sevišķs, sākumā liekas – pārpratums 
vien, un tomēr visu laiku jādomā, cik 

maz mēs cits par citu zinām arī tad, ja 
dzīvojam cieši līdzās. Pat ja noziegu-
mu juridiski nevar saukt par noziegu-
mu, šķietami stabilās saites, kas vieno 
ģimenes locekļus, tas tomēr var neat-
griezeniski sagraut.

Māra Kaijaka, ar literāro pseido-
nīmu Svīre, man vienmēr bijusi ļoti 
īpašs cilvēks, pat nevaru pateikt kopš 
kura laika. Nē, tomēr varbūt varu: 
Latvijas Radio astoņdesmitajos gados 
skanēja viņas veidoti raidījumi ar psei-
donīmu Astra Priede par cilvēku attie-
cību kultūru. Kā man tie patika! Tad arī 
noskaidroju, kas tā Astra Priede tāda ir 
un ka gan populārais garstāsts, gan sce-
nārijs filmai Limuzīns Jāņu nakts krāsā 
ir viņas darbs (tagad jau pat mūsu Kul-
tūras kanonā ierakstīti), pēc tam cītīgi 
lasīju visu, ko viņa publicējusi. Kad 
deviņdesmito otrajā pusē iznāca mana 
grāmata Kas jūs bijāt, Gunār Astra?, un 
par to saņēmu veselu jūru dažāda veida 
pārmetumu un kritikas, tieši Māra Svī-
re pēkšņi publiskajā telpā metās mani 
aizstāvēt, par ko biju patiesi pārsteigta 
un pateicīga. Taču satuvinājāmies, kad 
vadīju Lauku bibliotēku atbalsta bied-
rību un mūsu novadu Grāmatu svētkos 
abi rakstnieki – Māra Svīre un viņas 
dzīvesbiedrs Vladimirs Kaijaks – bija 
bieži viesi. Turklāt viņi abi prata savu 
tikšanos ar lasītājiem pārvērst par ve-
selu teātra izrādi – pilnu asprātības 
un humora, neatkārtojamu dialogu un 
radošu atklāsmju. Nevienam citam no 
rakstniekiem tā nesanāca. Tas ir neaiz-
mirstami. Māra ir sarakstījusi vairāk 
nekā 30 grāmatu un, re, raksta jopro-
jām. Godīgi teicu viņai: pulveri neesi 
izšāvusi, raksti vēl, ir vērts lasīt. Lai 
Mārai veselība, jo viņai šogad oktobrī 
nozīmīga jubileja – apritēs 85. Kā es le-
pojos ar savām abām Mārām!

Noteikti gribu pieminēt vēl vie-
nu nelielu, baltu grāmatiņu – Silvijas 
Brices Baigās piezīmes. Arī pavisam 
jauna, tikko iznākusi. Autore ir viena 
no pēdējo desmitgažu ievērojamāka-
jām tulkotājām, kas latviski pārvērš 
vācu, angļu un poļu autoru darbus. 
Viņas iztulkoto grāmatu skaits jau 
sniedzas trešajā simtā. Šo dāmu esmu 
ievērojusi Rakstnieku Savienības sa-
ietos, kad tādi vēl notika, bet nekad 
nav gadījies parunāties. Tagad esmu 
apņēmusies uzrakstīt vismaz vēstuli, 
jo mazā grāmatiņa mani tā apbūra, 
ka to izrāvu pāris vakaros, bija žēl, 
ka viss, cauri, vairāk lapu nav, tāpēc 
sāku uzreiz lasīt otrreiz no sākuma un 
smējos tikpat sirsnīgi kā pirmajā reizē. 
Tāāāda valodas izjūta! Līdz vissmal-
kākajām niansēm. Tik iederīgas nepa-
reizības – ar garšu un traki smeķīgas! 
Brīnišķīga ironija un pašironija! Un 
asredzīgi dzīves vērojumi – trāpīgāk 
tos aprakstīt vairs nevar! Ir tikai mazs 
situācijas ieskicējums, bet tas rada ve-

selu emociju gammu. Izcils darbs!
Tūlīt ķeršos pie Daces Meieres 

tulkotā Kristinas Sabaļauskaites vēs-
turiskā romāna Pētera imperatore. Ne-
viens literatūras gardēdis noteikti nav 
palaidis garām šis autores un arī šīs tul-
kotājas spožo tetraloģiju Silva rerum, 
kas ir apbrīnojams darbs daudzējādā 
ziņā. Bet šoreiz es tikai par pašu tulko-
tāju. Dace Meiere strādā vienīgi ar aug-
stākās raudzes literatūru, viņas gaumei 
droši var uzticēties. Viņa tulkojusi ne 
vien lietuviešu, bet arī itāļu, spāņu un 
katalāņu autoru darbus, piemēram Um-
berto Eko, Sandro Veronēzi, Alesandro 
Bariko un vēl virkni citu pasaulē pazīs-
tamu literātu devumu. Mūsu Ziemas-
svētku vecītim gan ir lieliska gaume!

Bet nevar tikai par grāmatām. Arī 
sava dzīve jādzīvo. Pandēmija plosās un 
neatstājas; saslimušo, smagi slimo un 
mirušo skaits no kroņvīrusa ir nemai-
nīgi augsts. Latvijā ienākušas pirmās 
vakcīnas, taču to ir nedaudz, pagaidām 
pietiek tikai mediķiem. Izpētot vakcinē-
šanas plānu, kas te nesen bija publicēts, 
meita secināja, ka viņa tiks pie potes 
tikai pēc ieslodzītajiem. Būtu melnais 
humors, ja ne fakts. Man ir cerības uz 
nedaudz ātrāku imunitātes iegūšanu, jo 
esmu riska grupā vecuma dēļ. Bet kad 
tas būs, vēl nav skaidrības, jo gluži pēc 
plāna jau pašā sākumā nesanāk. Jā, un 
īsti nesaprotu tos vakcinēties negribētā-
jus, pat mediķu vidū. Skat, Daugavpilī 
tikai 10% ārstniecības personāla ļaujas 
procedūrai. Nu, tiešām, dīvaini...

Ziema, kāda sen nav bijusi – ar 
kārtīgu sniegu, kupenām un krietniem 
mīnusiem. Tikai vienu dienu noslin-
kojām, neaizkūrām pirtiņu, un no rīta 
ūdens caurules ciet gan. Tagad cītīgi 
kurinām, bet vaļā vēl neesam dabū-
jušas. Tikai pēc atkušņa varēs redzēt, 
cik tā skāde liela.

Labprāt kaut kur aizbrauktu, bet 
visi iedomājamie ceļa mērķi ir ciet, pat 
ceļmalas krodziņi nedarbojas. Ciemos 
arī neuzprasīsies, ja skaidri zini, ka 
aizliegts. Un ielūgt nevienu neiedroši-
nāmies. Vienīgais, ar mazdēliem aiz-
vizinājāmies uz mežu paskatīties, vai 
tur meža rūķi nestaigā. Pašus nesati-
kām, viņi jau cilvēkiem tā nemaz nerā-
dās, bet pēdas redzējām un lielas egles 
ar nokareniem zariem arī atradām. Kā 
droši vien zināt, zem tādām rūķi mēdz 
slēpties, ja pamana briesmas vai arī 
lietus līst. Zēni izložņāja pa egļu apak-
šām un secināja, ka tiešām tās ir labas 
slēptuves.

Sadomāju uztaisīt savai ģimenei 
Pateicības pusdienas. Iemeslu daudz: 
esmu nupat saņēmusi savu pirmo pensi-
ju, manam jaunākajam mazdēlam aprit 
gads. Viņš jau no 10 mēnešiem mums ir 
ņiprs skrējējs, visur grib tikt līdzi liela-

Lasītājas vēstule
Labdien, draugi!
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No Ventorfas uz 
Dženovu

29. oktobrī mūs 
ar vilcienu pārveda uz 
Gronu (Grohn) pie Brē-
menes. Tur kādreiz vācu 

armijai celtās barakas pēc kara bija 
pārņēmusi amerikāņu armija. Tagad 
tās izmantoja par izceļotāju tranzīta 
nometni. Nometnē varēja vienlaikus 
apkalpot 5000 izceļotājus.

Lielās telpās sievietes un vīriešus 
novietoja atsevišķi. Gronā notika arī 
pēdējās veselības pārbaudes.

4. novembrī sākās ceļš uz Turīnu. 
Bijām vagona kupejā kopā ar bijuša-
jiem lībekiešiem – Albertu un Zigrī-
du Siliņiem un Zigrīdas māti – Zālīša 
kundzi. Zigrīda tikai pavisam nesen 
bija beigusi Lībekas Latviešu ģimnāzi-
ju. Varējām pārrunāt skolas lietas, un, 
ja vajadzīgs, katrs aizstāvēt savu skolu.

Pievakarē apbraucām Minheni. 
Vēlā vakarā sasniedzām Insbruku Aus-
trijā. Austriešu ierēdņi gribēja darīt 
muitas un dokumentu pārbaudi. Tam 
nepiekrita Austrālijas valdības vilciena 
pavadonis. Teicis, ka vilciens iešot atpa-
kaļ uz Vāciju un braukšot kā amerikā-
ņu militārais transports, kuru austrieši 
nevarēs kontrolēt. Vilcienam uz Vāciju 
nebija atpakaļ jābrauc, bet strīdoties bija 
pagājusi nakts, un tikai agrā rīta gaismā 
šķērsojām Alpus un pa Brennera pāreju 
(Brenner Pass) nokļuvām Itālijā. Skais-
tos skatus maz redzējām.

Tālākais ceļš gar Milānu veda uz 
galamērķi Turīnu. To sasniedzām kriet-
nā tumsā. Noorganizēt autobusus, lai 
mūs aizvestu uz nometni, nevarēja. Vēl 
otra nakts, sēžot uz cieta sola, bija jāpa-
vada vilcienā. No rīta, nonākuši nomet-
nē, tūlīt devāmies gulēt. Gultas bija div-
stāvu. Gulēju augšējā gultā. Pamodos, 
kad krampis bija ļoti sāpīgi sarāvis kā-
jas. Tas man gadījās pirmo reizi mūžā. 
Iepazināmies arī ar itāļu tualetēm! Tās 
bija tādas pašas, kā Padomju gados Rī-
gas dzelzceļa stacijā pārbūvētās, lai no 
padomijas iebraukušie justos kā mājās.

Laiks bija mēreni vēss, bet debesis 
skaidras. No nometnes labi redzamie, 
sniegotie Alpu masīvi likās ļoti tuvu, 
bet līdz tiem bija kilometri piecdesmit.

Pie paplānas pārtikas jau mēs bi-
jām pieraduši, arī Turīna nebija izņē-
mums. Ja bija nauda, tad kaut ko va-
rēja piepirkt klāt, vai arī, ja bija kāda 
maināma manta.

Turīnā notika arī pati pēdējā brau-
cēju noformēšana. Izšķīra Bogdano-
viču ģimeni. Dēls Gvīdo aizbrauca ar 
mūsu kuģi, bet mātei ar meitu Dagniju 
bija jāpaliek Turīnā un jāgaida uz nā-
kamo kuģi. Gvīdo Austrālijā kļuva par 
labi pazīstamu sabiedrisku darbinie-

ku, sevišķi aktīvi strādājot Daugavas 
Vanagu organizācijā. Gvīdo dažu reizi 
jokoja, ka mēs abi atbraucām uz Aus-
trāliju ar vienu misionāru kuģi.

Turīnā iepazinos ar diviem jaunie-
šiem Jāni Voveru un igauni Gvido 
Laikve. Daudz laika pavadījām kopā 
uz kuģa un pēc tam Bonegillas no-
metnē. Ar Jāni Voveru bijām kopā arī 
Kanberā un kādas reizes satikāmies 
arī Sidnejā. Viņš Adelaidē strādāja DV 
organizācijā.

Turīnā, ceļā uz Austrāliju, bija arī 
māsas Lija un Laima Lasmanes, kas 
no Vācijas vispirms bija aizbraukušas 
uz Angliju Baltā Gulbīša akcijas ie-
tvaros. Kad un kur, viņas bija pievie-
nojušās mūsu grupai, nezinu.

16. novembrī mūs pārveda uz ostas 
pilsētu Dženovu. Šķērsojot Itālijas lie-
lāko upi Po, varējām redzēt plūdos iz-
darītos postījums. Stāstīja, ka pavasarī 
plūdi bijuši neparasti lieli. Viss bija jau-
ns, nezināms, varbūt kādreiz ģeogrāfi-
jas stundās dažos vārdos pieminēts.

SS Protea
Dženovas ostā mūs gaidīja 

SS Protea – mūsu kuģis uz Austrāli-
ju. 7430 bruto tonnu liels, 115m garš, 
16m plats, 8,4m iegrime, 15 mezglu 
ātrums. Divas tvaika turbīnas, divas 
dzenskrūves.

Savā turpat 30 gadu ilgajā mūžā 
kuģis bija piedzīvojis piecas vārdu 
un īpašnieku maiņas. Būvēts ASV. 
1919. gadā nolaists ūdenī kā – Ca-
tingy, 1922. gadā – USAT Catingy, 
1924. gadā – SS American Ban-
ker, 1940. gadā – SS Ville d Ánvers, 
1946. gadā – SS City of Athens, līdz 
beidzot 1947. gadā pārdots Panama-
nian Lines un pārbūvēts emigrantu 
transportam kā SS Protea. Divstāvu 
gultās kuģī varēja uzņemt pāri par 
1000 pasažieru.

Šī brauciena pasažieru sarakstā ir 
782 vārdi. Pārskatot šo pasažieru vārdu 
sarakstu, esmu diezgan drošs, ka vai-
rāku vārdu trūkst. Pēc atmiņas bijām – 
864 braucēji. Citos avotos ir minēti 903 
pasažieri. Tā nav skaidrības, cik mēs 
īsti ieradāmies Melburnā. Esmu pārlie-
cināts, ka neviens neizkāpa Fremantlē.

Šis bija pirmais transports uz Aus-
trāliju no Vācijas DP nometnēm, kurā 
nebija tikai baltieši. Pārskatot tīmeklī 
pieejamo 782 pasažieru vārdus, varēju 
saskaitīt tikai 73 latviešu uzvārdus. Ja 
pieņemam, ka vairāki ar gandrīz lat-
viskiem uzvārdiem bija latvieši, tad 
latviešu skaits varēja būt starp 90 un 
95, varbūt viss simts. Lielākā daļa bija 
poļu DP. Daudzi precējušies ar vācie-
tēm. Vairākas no tām bija izmantoju-
šas iespēju atstāt Vāciju un nonākušas 
Austrālijā, savus vīrus pameta. Ne-
daudz lietuviešu un igauņu.

Plkst.16.30 uzkāpām uz kuģa. 
Tēva un mana vieta bija ap kuģa vi-
dusdaļu, tieši virs mašīntelpas. Mūsu 
kabīni, kurā bijām pāri par 100 vīrie-
šu, no mašīntelpas šķīra tikai metāla 
plašu grīda. Gulēju augšējā gultā, tēvs 
apakšējā. Bija tik silts, būtībā karsts, 
ka līdz Melburnai nevajadzēja ne pala-
ga, ne segas. Pa grīdu bija grūti staigāt 
kailām kājām. Kabīnes citās kuģa da-
ļās laikam bija labākas.

Māte bija sieviešu kabīnē kuģa 
priekšdaļā, kur gulēšana bija vienstā-
vu gultiņās.

Kāds no Austrālijas imigrāci-
jas cilvēkiem Protea bija apzīmējis 
par puskuģi. Iepriekšējā braucienā, 
kas Melburnu sasniedza 1948. gada 
29. septembrī, kuģa mašīnas esot sa-
bojājušās Sarkanajā jūrā. Pēc mūsu 
brauciena Protea vēl divas reizes at-
veda Vācijas bēgļus. 1951. gada 25. jū-

Uz Austrāliju (2)
Jaunu dzīves vietu meklējot
Pirmais turpinājums. Sākums LL633

Turīnā. No kreisās puses: G. Saiva, A. Saiva, T. Saiva, Zālīša kundze, A. Siliņš, 
Z. Siliņa.
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nijā Protea bija atvedis pāri par 1100 
angļu imigrantus. Tie, būdami karaļa 
pavalstnieki, bija sataisījuši lielu pro-
testa vētru. Teikuši, ka brauciens ir 
bijis murgs (trip was a nightmare). 
Kuģis noņemts no imigrantu vešanas.

Lūk, tāds bija mūsu kuģis!
Nākošā dienā, plkst. 7.00 no rīta, 

kuģis atstāja Dženovu. Mūsu pirmā 
pietura Portsaida Ēģiptē.

Tirēnu jūra bija samērā mierīga. 
Mazi, bet pagari viļņi tomēr lika ku-
ģim lēni šūpoties. Vairāki bija spiesti 
izbaudīt jūras slimību. Kuģa priekšgala 
un pakaļgala svārstības ap peldamības 
centru uz augšu un leju, arī mazajos 
viļņos bija pietiekamas, lai māte ciestu 
no jūras slimības. Ar to viņa mocījās 
visas 37 dienas līdz Melburnai, izņe-
mot tās reizes, kad kuģis bija ostā.

Nākamā dienā, 18. novembrī, at-
zīmējām Latvijas valsts 30 gadu jubi-
leju ar mācītāja Arvīda Buģa vadīto 
dievkalpojumu.

19. novembra pievakarē sasnie-
dzām ap 3 km plato Mesīnas jūras šau-
rumu starp Itālijas cietzemi un Sicīli-
jas salu. Šis šaurums savieno Tirēnu 
jūru ar Vidusjūru. Lai gan kādu 70 km 
attālumā kuģa labajā pusē uz Sicīlijas 
salas tomēr varējām saskatīt Eiropas 
augstāko (ap 3500 m) un aktīvāko 
vulkānu Etnu. Vulkāns bija mierīgs, 
bet sarkanā atblāzmā mazus, melnus 
dūmu mutuļus tomēr varējām redzēt.

Vidusjūra bija mierīga. Kuģa 
priekšgalā, sacenšoties ātrumā ar 
kuģi, rotaļājās delf īni.

22. novembra pēcpusdienā sa-
sniedzām Portsaidu. Ostā pie kuģa 
piebrauca ne tikai lielas baržas ar naf-
tu un saldūdeni, bet arī mazas laiviņas 
ar ēģiptiešu tirgotajiem, kas piedāvāja 
savas preces, dažādus izstrādājumus 
un augļus. Sākās diņģēšanās. Ar ne-
derīgu naudu viņus apmānīt nevarēja. 
Par dažiem vācu feniņiem, kas mums 
vēl bija palikuši, arī mēs kādus augļus 
nopirkām.

Nakti pavadījām Portsaidā. Nākošā 
dienā brauciens pa 160 km garo Suecas 
kanālu uz Sarkano jūru ilga apmēram 
15 stundas. Tā kā braukšana pa kanālu 
vienlaikus varēja notikt tikai vienā vir-
zienā, tad kuģiem bija jābrauc konvojos.

24. novembrī sakām braucienu 
pa 2000 km garo Sarkano jūru. Pēc 6 
dienām sasniedzām 26 km plato Bā-
belmandeba šaurumu un nokļuvām In-
dijas okeānā. Sarkanā jūrā bija karsts, 
bet ne tik pārmērīgi. Visas dienas biju 
pavadījis uz klaja bez krekla.

Sākotnēji, lai uzpildītu saldūdeni, 

bijis paredzēts apstāties Jemenas tran-
zīta ostā Adenā, ap 170 km uz austru-
miem no Bābelmandeba šauruma. Bet, 
tā kā tur, tā zinātāji runāja, ūdens esot 
dārgāks par šņabi, tad kompānija/kap-
teinis nolēmuši IRO maksāto naudu ie-
bāzt savā kabatā un Adenā neapstāties, 
bet braukt garām uz Ceilonu. Sākās 
saldūdens taupīšana. Dušās lietoja sāl-
sūdeni, bet tajā ziepes neputoja. Vie-
nu reizi, kad uznāca pasmags tropisks 
lietus, varējām turpat uz priekšas klaja 
noskaloties.

5. decembrī kuģis iebrauca Kolom-
bo ostā Ceilonas salā. No 1972. gada 
Ceilona ir pazīstama kā Šrilanka. Uz-
pildīja saldūdeni un naftu. Daļai apkal-
pei ļāva vakarā apskatīt Kolombo, tikai 
nākamās dienas rītā atstājām Kolombo.

8. decembrī šķērsojām ekvatoru. 
Nekāda īpaša ceremonija nenotika. 
Daļa braucēju bijām sapulcējušies uz 
priekšas klaja. No sava komandtilta ar 
roku pamāja un kaut ko teica kaptei-
nis. Tā arī bija pirmā reize, kad viņu 
redzējām. Nekādu piemiņas apliecību, 
ka esam šķērsojuši, ekvatoru nedabū-
jām. Tas ir viss, ko par ekvatora šķēr-
sošanu varu atcerēties.

16. decembrī Fremantlē pirmo rei-
zi ieraudzījām Austrāliju. 17. decem-
bra rītā atstājām Fremantli un pa ļoti 
nemierīgo Lielo Austrālijas līci ( Great 
Australian Bight), 22. decembrī, 
plkst. 8.00 iebraucām Melburnas ostā.

Mūsu 37 dienu ilgais brauciens bija 
beidzies, bez lieliem starpgadījumiem. 
Jūra gandrīz visu ceļojuma laiku bija 
samērā mierīga. Indijas okeānā sānu 
vējš un viļņi gan kādas dienas lielāko 
daļu sagāza kuģi krietni uz kreiso pusi.

Ar ēšanu bija tā, kā bija. Gandrīz 
vienmēr makaroni vai nu ar vienu, vai 
otru mērces piedevu. Porcijas varēja 
būt lielākas. Maz šaubu, ka arī uz pār-
tiku kompānija mēģināja ietaupīt nau-

du. Tā kā laiks bija samērā mierīgs, tad 
maz bija jūras slimo un gandrīz visi ie-
radās uz ēšanu. Jāatzīstas, ka gaidījām 
tās reizes, kad nedaudz papūta vējš, 
tad ēdēju mazāk un porcijas lielākas. 
Vakarā visi dabūjām pa banānam.

Uz kuģa bija Austrālijas valdības 
pavadonis. Jādomā, ka tas pats, kas 
pavadīja vilcienu no Gronas uz Turī-
nu. Nevaru atcerēties, kad un kā tas 
sākās, bet laikam jau pirms Portsaidas. 
Bijām tāda maza grupiņa, kādi 20 – 25 
angļu valodas pratēji. Satikāmies uz 
aizmugures klaja. Neatceros, vai bija 
arī kāda cita grupa. Pavadonis runāja 
arī vāciski, šī valoda bija gandrīz ne-
pieciešama, lai sazinātos ar jaunaus-
trāliešiem. Viņa uzdevums bija mūs 
iepazīstināt ar Austrālijas apstākļiem 
un parašām. Uz kuģa bija arī neliela 
bibliotēka ar grāmatām par Austrāliju, 
kuras varējām dabūt lasīšanai. Mācīja 
mums dziedāt vairākas dziesmiņas, 
kas esot ļoti populārās austrāliešu sa-
biedrībā, no kurām atceros tikai vienu:

My Bonnie is over the ocean,
My Bonnie is over the sea;
My Bonnie is over the ocean,
Oh, bring back my Bonnie to me.
Šāda žanra dziesmiņu prašanai 

laikam bija jāpalīdz mums iekļauties 
tā laika austrāliešu sabiedrībā. Rokot 
Kanberā grāvjus un Sidnejā strādājot 
fabrikās, gan netiku ne reizes kādu no 
šīm dziesmiņām dzirdējis.

No mācītām manierēm kā sabied-
rībā uzvesties, atceros tikai vienu: sa-
sveicinoties vīrietis nedod roku sievie-
tei. To, februāra sākumā izmēģināju 
Kanberas latviešu saietā. Gandrīz no-
nācu nepatikšanās, tur dāmas par šādu 
manieri nebija dzirdējušas.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Uz Austrāliju (2)
Turpinājums no 12. lpp.

Grupa latviešu uz „Protea“ Melburnā. Guntars Saiva labajā pusē.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $48.
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iet otrā istabiņā un konstatē, ka tur ir 
vēl viens klients miris. Viņam iestājas 
panika. Viņš pasaka – es tālāk vairs 
neiešu. Viņš pasaka – es nevaru to re-
dzēt, es nevaru to pieņemt, es nevaru 
to saprast,“ atminas K.Keišs.

Viennozīmīgus secinājums par ko-
pējo aprūpes centros saslimušo un arī 
mirušo skaitu izdarīt nav iespējams, 
jo iestāžu dati atšķiras. Slimību pro-
filakses un kontroles centra ziņas ļauj 
secināt, ka kopš oktobra beigām vien 
ar sociālo aprūpi saistīti vairāk nekā 
4000 Covid-19 saslimšanas gadījumu, 
un vissliktākā situācija bijusi decembra 
beigās, kad ik nedēļu centros konstatēja 
ap 500 līdz pat 700 Covid-19 pozitīvus 
gadījumus. Bet tieši kā centros slimība 
ienāk un kā izplatās, izmeklēšanā bal-
stītas skaidrības šobrīd gan arī īsti nav.

Slimību profilakses un kontroles 
centra Infekcijas slimībuuzraudzī-
bas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa 
skaidro, ka detalizēta epidemioloģiskā 
izmeklēšana katrā centrā nebūtu ie-
spējama. „Mums saslimšanu skaits ir 
pārāk milzīgs, lai mēs katram gadīju-
mam, skaidri pateiktu, kurš no kura ir 
inficējies. Līdz ar to situācijās, kad so-
ciālās aprūpes centrā ir reģistrēti jau 
vairākidesmitigadījumu, tam patiesī-
bā ir praktiski neiespējamiizsekot,“ 
viņa norāda.

Pašos centros secina, ka infekciju 
ienes darbinieki. Visdrīzāk tieši tādēļ 
otrajā janvāra nedēļā Covid-19 atkal 
uzliesmoja pansionātā Mārsnēnos, kur 
kopš pavasara situācija bijusi mierī-
ga. Mārsnēnu sociālās aprūpes centra 
vadītāja Evija Jēkabsone stāsta, ka 
riska faktori ir dažādi, darbinieki uz 
darbu brauc ar sabiedrisko transportu. 
Pavasarī mēģinājuši izvadāt paši, bet 
tam nepietiek resursu. „Un mēs jau arī 
nezinām, ko darbinieki, ko dara mā-
jās. Mēs jau nevaram, lai kā mēs vestu 
pārrunas, mēs jau nevaram neviens 
izsekot, cikgodprātīgs ir katrs darbi-
nieks ārpus darbavietas,“ viņa saka.

Aprūpes centrā Zemgale norāda, 

ka daudziturklāt strādā vairākās vietā, 
tostarp ārstniecības iestādēs. Arī dar-
binieku attieksme atsevišķos gadīju-
mos sākotnēji nav bijusi pietiekami at-
bildīga; vienuarī nācies atlaist, jo viņš 
nav piekritis likt sejas masku un vilkt 
aizsargtērpu. „Ir darbinieki, kuri kovi-
dam pieiet ļoti nopietni. Ir darbinieki, 
kuri pakļaujas visām šīm viltus ziņām 
un dezinformācijai, ka tas īsti nav no-
pietni, ka stāstā ir arī izdomājums. Bet 
domas mainās tad, kad Covid-19 ir 
skāris,“ secina K. Keišs.

Situācijas saasināšanos izjuta arī 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienests. Oktobrī Covid-19 dēļ uz so-
ciālās aprūpes centriem neatliekamās 
palīdzības mediķi steidzās vien trīs 
reizes, novembrī – 38, bet decembrī 
jau – 217. Uz slimnīcām aizvedot pusi, 
bet, ja būtu atbilstoši apstākļi centros 
uz vietas, lielāka daļa varētu ārstēties 
turpat. NMPD Operatīvās vadības 
centra vadītāja Raita Krišjāne stāsta: 
„Atsevišķos gadījumos ir tā – kad ir 
tikai šis te aprūpes personāls, auklīte 
vai aprūpētāja, kurai nav medicīnas 
zināšanas, un ģimenes ārstu ir iespēja 
piesaistīt tikai reizi nedēļā. Tad, pro-
tams, ja paliek tikai aprūpētāja ziņā, 
dažos gadījumos mēs nevaram atstāt 
savu pacientu, un viņš ir jānogādā 
stacionārā.“

Ir arī reizes, kad aprūpes centros 
nenovērtē stāvokļa nopietnību un 
slimnīcā cilvēki nonākuši novēloti. 
Stradiņa slimnīcas Covid-19 nodaļās 
sociālās aprūpes centru klienti ir bie-
ži pacienti, un, lai arī blakus saslim-
šanu dēļ ne vienmēr tas ir izšķiroši 
situācijas smagumam, tomēr tur no-
vēroti arī ielaisti gadījumi. „Jāsaka, 
ka iespējams, ja viņi būtu vērsušies 
agrīnāk pēc palīdzības, būtu iespē-
ja viņiem vairāk palīdzēt. Neatkarīgi 
no visa veselības aprūpes speciālistu 
trūkuma slimnīcās, mēs tomēr esam 
daudz labākā stāvoklī, nekā sociālās 
aprūpes centrā. Mums tomēr ir viens 
ārsts Stradiņa slimnīcā uz 8 pacien-
tiem, viena māsa uz 8-10 pacientiem. 
Sociālās aprūpes centrā tas var būt tā, 
ka ir viens cilvēks uz 20-30 cilvēkiem,“ 

saka Stradiņa slimnīcas Karantīnas 
nodaļas virsārsts Kārlis Rācenis.

Sociālās aprūpes centros darbinie-
ku trūkumu apliecina, norādot, ka īpa-
ši kritiskas ir situācijas, kad saslimst 
arī paši centru mediķi. Rīgas Sociālās 
aprūpes centrā palīgā tad nāca Nacio-
nālo bruņoto spēku mediķi.

Cilvēkresursu trūkumu izceļ arī 
Veselības inspekcija. Tāpat nemaz ne-
esot iespējams vienmēr ievērot drošī-
bas noteikumus. Lai arī situācija kopš 
pavasara uzlabojusies,trešajā daļā so-
ciālās aprūpes centru joprojām nemaz 
īsti neesot izolēšanas iespēju. „Varētu 
izolēt, sadalot pa stāviem. Teiksim, 
vienā stāvā ir tās personas, kuras ir 
veselas un kādācitā stāvā – slimās 
personas. Bet, atkal irproblēma. Ir 
viens kopējs lifts vai ir kopēja kāpņu 
telpa. Līdz ar to tā pārvietošanās no-
tiek visiem pa vienu pusi,“ secina ve-
selības inspekcijas vadītājas vietniece 
Anita Slokenberga.

de facto zināmi arī vairāki stāsti 
no centru iekšienes par masku nelie-
tošanu pie klientiem, testu novēlošanu 
paaugstinātas temperatūras gadījumā. 
Taču Veselības inspekcijā atsevišķo sū-
dzību izskatīšana lielākoties beigusies 
par labu centriem. Arī nesen sūdzību 
dēļ mediju uzmanības lokā nonākušajā 
Krustpils pansionātā Jaunāmuiža, in-
spekcijapēc pārbaudes aizrādījusi vien 
paratkritumu nepareizu savākšanu, 
apmācību trūkumu par aizsarglīdzek-
ļu lietošanu, un dezinfekcijas līdzekļu 
nepieejamību klientiem. Turklāt pan-
sionātā no inspekcijas saklausījuši, ka 
tie ir maznozīmīgi pārkāpumi. Šādu 
vērtējumu gan noliedz pašā inspekci-
jā. „Tas, ka mēs pavasarī varbūt tei-
cām, ka šī miskaste neatbilst – tas bija 
tāds maznozīmīgs [pārkāpums], bet 
patlaban epidemioloģiskā situācija 
ir tāda, ka tā nevarētu teikt,“ norāda 
A. Slokenberga.

Neraugoties uz plašo uzliesmoju-
mu pērnā gada nogalē, gala ziņojumu 
par situāciju sociālās aprūpes centros 
Inspekcija gan gatavo tikai uz janvāra 
beigām.

Latvijas TV raidījums „De facto“

Pansionātos nespēj apturēt...
Turpinājums no 1. lpp.

Dr. Mārtiņam Virsim. Ārlietu ministri-
jas balva par mūža ieguldījumu tika ie-
dibināta 2019. gadā, un pirmā to saņēma 
vēstniece Aina Nagobads-Ābols.

Latvijas starptautiskās atzīšanas 
de iure priekšvakarā kā ik gadu ārlietu 
ministrs E. Rinkēvičs 24. janvārī no-
liks ziedus Zigfrīda Annas Meierovi-
ca, Jāņa Čakstes un Gunāra Meierovi-
ca atdusas vietās Meža kapos.

Šogad tiek svinēta arī diplomātis-
ko attiecību simtgade ar mūsu seniem 
draugiem un sabiedrotajiem, kuru at-
balsts bija svarīgs gan 1921. gadā, gan 
neatkarības atjaunošanā 1991. gadā. 
Latvijas starptautiskās atzīšanas simt-

gades dienā, 26. janvārī, Latvijā rezi-
dējošie ārvalstu vēstnieki parakstīsies 
Ārlietu ministrijas viesu grāmatā. 
Katram vēstniekam tiks pasniegts dā-
vinājums – Latvijas de iure simtgades 
pastmarka un monēta. Savukārt pie 
Rīgas pils tiks pacelti piecu Antantes 
valstu – Francijas, Itālijas, Lielbritāni-
jas, Beļģijas un Japānas – karogi.

Svinīgais pasākums par godu Lat-
vijas de iure simtgadei, kurā piedalīsies 
valsts augstākās amatpersonas, norisi-
nāsies 26. janvārī Rīgas pilī. Tiešraidi 
no pulksten 14.00 būs iespējams skatī-
ties LSM portālā latviešu un angļu va-
lodā. Pasākumā tiks demonstrēti piecu 
Antantes valstu augstāko amatperso-
nu videoformāta apsveikumi Latvijas 
starptautiskās de iure atzīšanas simt-

gadē. Tāpat būs iespējams noskatīties 
Ārlietu ministrijas videoklipu sēriju 
par godu nozīmīgajai gadskārtai, kā 
arī stāstu par mūsu valsts starptautis-
kās atzīšanas vēsturi un nozīmi.

Ārlietu ministrija ir izsludinājusi 
arī videostāstu konkursu jauniešiem, 
par to, kādam ir jābūt 21. gadsimta 
diplomātam. Labāko darbu autoriem 
būs iespēja piedalīsies attālinātā saru-
nā ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēvi-
ču, kā arī saņemt piemiņas balvas.

Par godu Latvijas starptautiskās 
atzīšanas simtgadei ir tapusi brošūra 
„De iure 100“, kas būs pieejama tieš-
saistē trīs valodās: latviešu, angļu un 
franču.

LR Ārlietu ministrija
21.01.2020.

De iure – 100
Turpinājums no 1. lpp.
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2021. gada 12. februārī plkst. 16 
notiks pianistes Dzintras Erlihas tieš-
raides solokoncerts Ventspilī, koncertz-
ālē Latvija. Šis būs pirmais no solokon-
certu cikla Cerībai, kuri plānoti šī gada 
pavasarī. 30. aprīlī pianiste uzstāsies 
Ulbrokā, koncertzālē Ulbrokas Pērle, 
bet 13. maijā sniegs solokoncertu Rīgā, 
VEF Kultūras pils kamerzālē. Projektu 
atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Solokoncertu programmā: Olivjē 
Mesiāna, Lūcijas Garūtas, Pētera 
Vaska, Daces Aperānes un Lolitas 
Ritmanis klavierdarbi.

Programmas īpašs akcents: pa-
saulē atzītās komponistes Lolitas Rit-
manis (ASV) jaundarbs Cerībai, kas 
ir jau otrais Dzintrai Erlihai veltītais 
klavierdarbs šogad un komponēts tieši 
šim solokoncertu ciklam. Lolita Rit-
mane raksta: „„Cerībai“ veltījums 
Dzintrai, kura man deva cerību Co-
vida vīrusa laikā. „Cerība“ izsapņota 
mūzikā, kā tilts starp mūzikas dvēselī-
tēm, kuras meklē mājvietu.“

Starptautisko konkursu laureāte, 
pianiste Dzintra Erliha (1981) klavier-
spēli apguvusi kopš trīs gadu vecuma. 
Viņas pirmie skolotāji bijuši vecāki – 
profesionāli mūziķi, un agri atklājusies 
arī absolūtā dzirde. Dz. Erliha mācīju-
sies Emīla Dārziņa mūzikas vidussko-
lā (pedagoģe Ligita Muižarāja), Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā (pe-
dagoģe Gunta Boža) un Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā (profesors 
Arnis Zandmanis), ar izcilu vērtējumu 
absolvējot maģistrantūru. 2013. gadā 
viņa ieguvusi mākslas zinātņu doktora 
grādu, izstrādājot disertāciju par kom-
ponisti Lūciju Garūtu (darba vadītāja 
asoc. prof. Baiba Jaunslaviete).

Dz. Erliha guvusi panākumus 
vairākos starptautiskos pianistu kon-
kursos; to vidū bijis Baļa Dvariona 
konkurss Lietuvā (1997, diploms), kon-
kurss Roma-1997 Itālijā (1997., 1. vie-
ta), Ludmilas Kņezkovas-Hasijas pia-
nistu konkurss Kanādā (1998., 3. vieta) 
un Nikolaja Rubinšteina pianistu kon-
kurss Francijā (1999., 1. vieta).

Ar Martas Kundrātes-Tūteres 

piemiņas fonda stipendijas atbalstu 
māksliniece studējusi Kanādā pie iz-
cilā latviešu/kanādiešu pianista Ar-
tura Ozoliņa. Viņa papildinājusi zi-
nāšanas arī starptautiskās pianistu 
meistarklasēs pie profesoriem Lazara 
Bermana (Lazar Berman), Barija Dug-
lasa (Barry Douglas), Viktora Jeres-
ko (Victor Eresko), Igora Lazko (Igor 
Lazko), Filipa Džuzjāno (Philippe Giu-
siano), Birgitas Vollenvēberes (Birgitta 
Wollenweber), Zjū Hjao Mei (Zhu-
Xiao-Mei), Oļega Mantura (Oleg Man-
tur), Mūzas Rubackītes (Mūza Rubac-
kytė), Aldonas Dvarionaites (Aldona 
Dvarionaitė) u.c. Koncertējusi Latvijā 
un pasaulē: ASV, Austrālijā, Brazīlijā, 
Kanādā, Islandē, Francijā, Somijā, Po-
lijā, Ukrainā un citviet.

Pianiste ir ieskaņojusi vairākus 
mūzikas albumus, tai skaitā Zvaigznes 
skatiens / Regard de l`etoile (latviešu 
komponistes Lūcijas Garūtas un franču 
komponista Olivjē Mesiāna klaviermū-
zika, 2008) un Kvēlot, liesmot, sadegt 
(L. Garūtas vokālā un instrumentālā 
kamermūzika, 2010). Duetā ar meco-
soprānu Vilmu Indru Vītolu (www.vil-
mavitols.com) Kanādā izdots albums, 
kas veltīts Tālivalža Ķeniņa 90 gadu 
atcerei Tilts pār jūrām / The Bridge 
Across the Seas. 2017. gada janvārī klajā 
laists albums Citādas krāsas, kurā kopā 
ar flautisti, Latvijas Lielās mūzikas bal-
vas 2015 laureāti Ilonu Meiju ieskaņoti 
latviešu komponistu skaņdarbi flautai 
un klavierēm. Savukārt 2018. gadā kopā 
ar pasaules operzvaigzni Maiju Kova-
ļevsku un LNO solistu Krišjāni Norveli 
izdots CD albums Ar siltu sirdi  / War-
mhearted, kura ienākumi veltīti labdarī-
bai. Tajā ieskaņota latviešu komponistu 
vokālā un instrumentālā kamermūzika.

Kopš 2017. gada pianiste aktīvi kon-
certē Skandināvijā, piedaloties kopīgos 
projektos ar citiem atskaņotājiem un 
sadarbojoties ar komponistiem, kā arī 
regulāri pasniedzot meistarklases topo-
šajiem pianistiem. 2018. gadā Dzintra 
Erliha sniedza pasaules koncerttūri, 
veltītu Latvijas 100-gadei, uzstājoties 
Reikjavīkā, Islandē (martā), Austrāli-

jā – Sidnejā, Melburnā, Adelaidē (ap-
rīlī/maijā), Amerikas Savienotajās val-
stīs – Bostonā, Klīvlendā, Ņūdžersijā, 
Vašingtonā un Ņujorkā (septembrī/
oktobrī), sniedzot koncertus gan solo, 
gan kopā ar izcilo soprānu Maiju Ko-
vaļevsku. 2019. gada rudenī Dz. Erliha 
solokoncertu tūrē ASV ne vien muzicē-
jusi, bet uzstājusies arī kā lektore, to-
starp kopā ar Latvijas Republikas vēst-
nieku ANO Andreju Pildegoviču.

Pianiste aktīvi darbojas arī muzi-
koloģijas nozarē. Izdoti vairāki Dz. Er-
lihas pētījumi, to vidū Lūcijas Garūtas 
klaviermūzika (Rīga: Musica Baltica, 
2007), Hermanis Brauns laikabiedru 
liecībās un skaņuierakstos (krājums 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas Kameransambļa katedrai – 50. 
Rīga: Ulma, 2009), Lūcija Garūta – 
pianiste, savu skaņdarbu interprete 
(zinātnisko rakstu krājums Mūzikas 
zinātne šodien: pastāvīgais un mainī-
gais. Daugavpils: Saule, 2009) u. c.

Sīkāka informācija:
www.dzintraerliha.com

jiem brāļiem. Un ļoti ciena kārtību: vi-
sas pieejamās atvilktnes tiek sakārtotas 
vienā rāvienā. Sevišķi virtuvē tā, kur 
glabājas zupas kausi, pavārnīcas, stam-
pas, putu karotes un citas tamlīdzīgas 
lietas. Vēl īpašs intereses objekts viņam 
ir tualetes birste, tāpēc vecāki zēnam 
dzimšanas dienā uzdāvināja nevis kādu 
grabuli, bet gan tieši tādu birsti, tikai 
jaunu un tīru, lai nu pēta un darbojas. 
Viņš bija sajūsmā! Jā, vēl izrādījās, ka 
neesam nosvinējuši meitas tiesības va-

dīt motociklu, lai gan tas tagad ziemas 
miegā. Bet kad vajadzēja braukt, tad 
jau nebija laika. Kad vienojāmies par 
Pateicības pusdienu datumu, tad izrā-
dījās, ka tas tieši tad, kad pirms dau-
dziem gadiem pati pirmo reizi piesēdos 
pie stūres. Bet galvenais, man gribējās 
savējiem pateikt vārdus, ko ikdienā 
nepasakām cits citam: paldies par to, 
ka viņi mani vienmēr ir atbalstījuši, ir 
blakus, palīdz, ka es ļoti lepojos ar vi-
ņiem, ka… Ak, tik daudz ko teikt, bet 
kad bija jāsaka, tad iesprūda kamols 
kaklā un neko daudz nemaz nejaudāju 
pateikt. Bet ceru, ka viņi mani saprata. 

Tomēr vispirms pāris dienu bija ēdien-
kartes plānošana, gudrošana, rosīšanās, 
vārīšana un visāda organizēšana un tad 
tā kopā būšana ap galdu, kas saklāts ci-
tādi nekā pierasts, uz kura deg svecīte, 
daudz visa kā garšīga un pasakaina sil-
tuma sajūta, kas palīdz turēties.

Lai jums izturība, pacietība un ne-
izsīkstoša izdoma, pēc iespējas krāsai-
nāk aizvadot šo ierobežojumu laiku! 
Lai vienmēr līdzās savējo mīlestība!

Sirsnīgi –
jūsu Biruta.

Ikšķilē, 2021. gada 21. janvārī
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Turpinājums no 11. lpp.

Dzintras Erlihas solokoncertu cikls „Cerībai“
Ventspilī, Ulbrokā un Rīgā

Dzintra Erliha.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 26. janvārī.
€1 = 1,57090 AUD
€1 = 0,88698 GBP

€1 = 1,67930 NZD
€1 = 1,21430 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē
No trešdienas, 20. janv. vijolnieces 
Sofijas Kirsanovas tiešsaites koncerts, 
lai pieminētu Rīgas barikāžu 30 gadu 
jubileju. Saite uz koncertu pieejama 
mākslinieces Facebook un mājaslapas 
saitēs: https://www.sophiakirsanova.
com/ un https://www.facebook.com/
sophia.kirsanova.violin/ , kā arī caur 
http://www.laikraksts.com/index.
php?LLnum=633.

Adelaidē
JA SITUĀCIJA AR COVID-19 
NORMALIZĒSIS un SARĪKOJU-
MI BŪS ATĻAUTI, TAD PROG-
RAMMA BŪS SEKOJOŠA:

Ceturtdien, 28. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un 
ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pie-
teikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Svētdien, 7. februārī, plkst. 11.00  
Epifānijas 5. svētdiena; dievkalpo-
jums ar dievgaldu

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 30. janv., plkst. 10.30 Dau-
gavas skolas 8.klases izlaiduma akts.
Sestdien, 30. janv., plkst. 12.00 Dau-
gavas skolas gada atsākšana.

Sestdien, 6. febr., paredzētais DV 75 
gadu jubilejas sarīkojums un vanadžu 
pusdienas ATCELTAS. 

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 7. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos 
māc. Aldis Elberts.
Svētdien, 7. febr., plkst. 12.00 pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce 
Sv. Krusta baznīcas zālē.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
No pirmdienas, 1. febr., Austrāli-
jas latviešu mākslas izstāde Latviešu 
namā.
Otrdien, 2. febr., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Sestdien, 6. febr., Sidnejas DV namā 
paredzētās pusdienas ATCELTAS. 
Sestdien, 6. febr., plkst. 12.00 Parnell 
ielas svētki. Kafejnīca un tirdziņš.
Sestdien, 6. febr., plkst. 14.00 Parnell 
ielas svētki. Soprānas Maijas Kova-
ļevskas un pianista Rolanda Pīlmaņa 
latviešu mūzikas koncerts Latviešu 
namā. Ieeja $30/$25/$0.
Piektdien, 12. febr., Senioru saiets 
Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 31. janv., plkst. 10.00 pir-
mais dievkalpojums 2021. gadā.
Svētdien, 7. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 14. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas var noskatīties YouTube gan 

latviešu, gan angļu valodā. Saites var 
atrast draudzes mājas lapa tīmeklī: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skanīgi ar sabiedriskajām regulām. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē notiek katra 
mēneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite tiek izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Latvijā
Ārkārtējā situācija Latvijā pagari-
nāta līdz 7. februārim ar vēl stingrā-
kiem ierobežojumiem.
Nestrādās bibliotēkas, izstāžu vietas 
un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs 
organizēt gadatirgus.
Apmeklētājiem būs slēgtas muze-
ju iekštelpas, bet turpinās darboties 
muzeju brīvdabas teritorijas ar no-
teiktiem ierobežojumiem.
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/
rikojums-par-arkartejas-situacijas-
izsludinasanu ■

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. janvārī
Kārlis, Spodris
1891. dramaturgs, teātra darbinieks Jā-
nis Jēpe-Baldzēns.
1911. dzejniece Valija Brutāne.
1926. sabiedrisks darbinieks DV orga-
nizācijā Austrālijā Helmuts Vabulis.
1931. žurnāla Jaunā Gaita galvenā re-
daktora vietniece (līdz 2009.g.) un saim-
niecības vadītāja Ingrīda Bulmane.
1931. mākslinieks, keramiķis Pēteris 
Martinsons.
1941. rakstnieks, publicists, preses 
darbinieks Andris Jakubāns.
1951. aktrise Gunta Virkava.

29. janvārī
Aivars, Valērijs

1911. dzejnieks Jānis Indra.
1936. rakstnieks Valdis Indrups.
1941. sabiedriska darbiniece Aija Eb-
dene.

30. janvārī
Tīna, Valentīna, Pārsla
1943. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Elga Ķēniņa.
1946. scenārists, kino režisors Tālival-
dis Margēvičs.

31. janvārī
Tekla, Violeta
1896. mediķis, ķirurgs, Latvijas Brī-
vības cīņu dalībnieks, LKOK Pēteris 
Grisāns.

1. februāris
Brigita, Indra, Indris, Indars
1918. (pēc j.s. 14. februārī) Krievija 
pārgāja uz Gregora kalendāru.

2. februāris
Spīdola, Sonora
Sveču diena
1904. komponiste Tikla Ilstere.

3. februāris
Aīda, Vida, Ida
1761. Šarlote Bīrona – Doroteja fon 
Medema (Dorothea von Medem), Kur-
zemes hercogiene.
1946. Uzvaras parkā Rīgā publiski pa-
kāra septiņus Vērmahta un SS virsnie-
kus.  ■


