
Mārsnēnos ar Co-
vid-19 saslima vairāk 
nekā puse no pansionāta 
iemītniekiem, kā arī dar-
binieki, kopumā 44 cil-
vēki. Divi saslimušie ir 

miruši. Taču, kā izpētījis Latvijas Te-
levīzijas raidījums de facto, Covid-19 
uzliesmojumu Mārsnēnos visticamāk 
varēja atklāt vismaz nedēļu agrāk.

Raidījums noskaidrojis, ka 24. ap-
rīlī pansionātā konstatēts viens sa-
slimšanas gadījums ar jauno koro-
navīrusu. Par augstu temperatūru 
6. maijā sūdzējies kāds no pansionāta 
iemītniekiem, pie kura ieradās arī ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības 

Latvijas muzeju realizētā kampaņa 
#TiekamiesTagad nosaukta par labāko 

praksi nupat publicētajā ziņojumā par 
pandēmijas ietekmi uz muzejiem Ei-
ropā. Latvija atzīmēta kategorijā pēc 
pandēmijas pieejas (post-pandemic 
approaches) jeb veidu, kā muzeji vei-
cina muzeju atkal satikšanos ar saviem 
apmeklētājiem.

Papildu Eiropas muzeju līmenī kā 
labākās prakses ir atzīmētas arī Vāci-
ja, Šveice un Spānija divās citās kate-

gorijās: Tūlītēja atbilde pandēmijai un 
Digitālās iniciatīvas.

Kategorijā Tūlītēja atbilde pandē-
mijai (immediate responses) kā labākā 
prakse atzīmēts Prūsijas kultūras man-
tojuma fonda (Prussian Cultural He-
ritage Foundation) aizsarglīdzekļu un 
masku, kurus ikdienā izmantoti restau-
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#TiekamiesTagad – Eiropas labākā prakse
Pandēmijas ierobežojumu samazināšanās laikā

 
Turpinājums 5. lpp.

„Covid-19“ uzliesmojums 
„Mārsnēnos”
To varēja atklāt daudz agrāk

 
Turpinājums 4. lpp.

SARS-CoV-2 vīruss (Severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 
– ‘Smagā akūtā respiratorā sindroma 
koronavīruss 2’) Attēls: Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC).

Zelta akācija Austrālijā. Oficiālā Austrālijas valsts ziedu emblēma.
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Paldies Melburnas Latviešu 
biedrības Daugavas skolai!
Paldies, Emīlija (7)

Mīļais bērns, pal-
dies, paldies par Tavu 
skaisto kartiņu un svei-
cieniem Ģimenes dienā. 
Žēl, ka mēs nedrīkstē-
jām jūs uzņemt Ciemā.

„Māte ieraksta 
pirmos teikumus tajās 

lapas pusēs, ko saucam par cilvēka 
likteņa grāmatu, un pie tiem diviem 
vārtiem, caur kuriem cilvēks ieiet pa-
saulē un caur kuriem viņš iziet, stāv 
skumjais un priecīgais mātes tēls.“

Edvarts Virza

Daudzus gadus jūs 
esat mūs iepriecināju-
ši; zinu, ka tas prasa 
lielu piestrādāšanu, 
bet jūs vēlētos redzēt 
vairākas reizes gadā.

Tikai redzot un dzirdot bērnu ča-
las, mums priekā jāsmaida, un tas vēl 
ilgu laiku uztur mūs možus!

Paldies visai Melburnas Latviešu 
biedrības Daugavas skolas saimei par 
sirsnīgo apsveikšanu Ģimenes dienā!

Betija – Latviešu Ciema vārdā
Laikrakstam „Latvietis“

Pirms pus gadsimta Ķīna un Itāli-
ja nodibināja diplomātiskās attiecībās. 
50 gadu sadarbības jubileju kultūras 
jomā bija ieplānots organizēt ar vērie-
nu: ķīniešiem pirmoreiz būtu dota ie-
spēja apskatīt neredzētus Leonarda da 
Vinči oriģināldarbus, savukārt mūzi-
kas faniem – iespēja pulcēties pasaulē 
populārajā Umbrijas džeza festivālā.

Visā pasaulē kultūras cilvēki nav 
nolaiduši rokas, pandēmijas apstākļos 
sadarbība pārnesta jaunajā realitātē – 
virtuālajos muzejos un argumentētās 
realitātes izstādēs.

Pasaulē izveidojies jauns rituāls – 
uzliekam sejas aizsargmaskas! Maskas 
tiek šūtas un izšūtas, adītas un tambo-

rētas, izgrieztas 
un izkaltas, seju 
aizsargi – izprin-
tēti ar 3D tehno-
loģijas palīdzību. 
Bet Ķīnas māks-
linieki – Ding Yi, 
Ding She, Fang 
Lijun, Li Lei, 
He Xi, Chen Jiu, 
Lin Mingjie, Yue 
Minjun, Zhou 
Chunya, Xue 
Song uz maskām pat atļāvuši atveidot 
dažus no saviem populārākajiem dar-
biem. Tāds neparasts laiks.

Trešdien, 20. maijā, Šanhajā, Pu-
dongā, Emanel 
hall 37. stāvā visas 
dienas garumā no-
tika pirmais Ķīnā 
tāda veida sarī-
kojums (māksla + 
modes skate + iz-
sole) – nu jau triju 
mēnešu garumā 
notiekošās labda-
rības akcijas Itā-
lija, mēs esam ar 
tevi (Italy, we are 

with you) ietvaros. Bija gan ķīniešu 
senās modes motīvi mūsdienu skatīju-
mā, gan Itālijas kultūras atašeja uzru-
na, gan seju aizsargmasku izstāde un 
citi neparasti pārsteigumi.

Pasākumu atbalsta Itālijas konsu-
lārais dienests Šanhajā un Kultūras un 
mākslas fonds RONG un CHIC grupa.

Sarīkojuma attālinātā sagatavoša-
na prasījusi daudz laika un pūļu, tālab 
jo lielāks man ir prieks par tā sekmīgu 
rezultātu.

Joprojām Šanhajā, būdama ārzem-
niece, vēl nevaru atgriezties.

Zane Mellupe,
no Romas

Laikrakstam „Latvietis“
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Ķīnas laikmetīgās mākslas pārstāvjiem
Seju aizsargmasku izstāde un citi neparasti pārsteigumi

Mākslinieki DingYi veidota aizsargmaska.
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Mākslinieki YueMinjun veidota aizsargmaska.
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Arhibīskapes  Laumas  Zušēvicas vadībā, top video diev-
kalpojums Vasarsvētkiem. Laikā, kad lielākā daļa no LELBĀL 
(Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas) drau-
dzēm vēl nepulcēsies savos dievnamos, video dievkalpojums 
dod iespēju no tuvienes un tālienes piedalīties Svētā Gara svēt-
kos un piedzīvot mūsu Baznīcas kopību. Šī dievkalpojuma vei-
došanā piedalās garīdznieki un laji no visiem sešiem LELBĀL 
apgabaliem!

Vasarsvētkiem tiek sagatavoti sekojošie materiāli:
Dievkalpojums video formātā
Sestdien, 30. maijā, pa e-pastu izsūtīsim LELBĀL garīdzniekiem un drau-

džu vadībām interneta saiti, kur varēs atvērt un noskatīties video. Tās tiks elek-
troniski pārsūtītas draudzes locekļiem, radiem un draugiem!

Dievkalpojuma dziesmu lapiņa – video skatītājiem
Šī lapiņa tiks izsūtāma elektroniski kopā ar saites adresi. To varēs izlasīt 

datorā, vai izdrukāt un skatoties sekot līdz!
Dievkalpojuma dziesmu lapiņa – mājās lasītājiem.
Šajā lapiņā būs pilns dievkalpojuma saturs – dziesmu vārdi, Svēto Rakstu 

lasījumi, pārdomu teksti. Tās domātas tiem, kas nelieto internetu.
Visi materiāli būs ar laiku pieejami www.lelba.org un www.lelbal.org
Ar Dievpalīgu!

Vasarsvētku dievkalpojuma plānošanas komiteja

Esam pieņēmuši lēmumu, ka Aus-
trālijas 2021. gada 3×3 saiets, kuru bija 
paredzēts rīkot pirmajā janvāra nedē-
ļā 2021. gadā, tiek pārcelts uz  2022. 
gadu.

Šāds lēmums pieņemts saistībā ar 
COVID-19 ieviestajiem ierobežoju-
miem gan mūsu valstī, gan pasaulē. 
Šī brīža nenoteiktība neļauj sagatavot 
pilnvērtīgu saieta programmu, kā arī 
nav zināms, vai un cik lielā apjomā 

būs iespējams ceļot Austrālijā un ār-
pus tās.

Tātad kopā ar Austrālijas Latvie-
šu 58. Kultūras dienām Sidnejā mēs 
turpināsim gatavoties, bet satiksimies 
visi gadu vēlāk – 2022. gada janvārī!

Precīza saieta norises vieta un 
laiks tiks precizēti laika gaitā.

Ar cieņu,
Sarma un Aleksis Strazds

Laikrakstam „Latvietis“

Mīļā 3x3 saime!
Saiets pārcelts uz 2022. gadu

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Trešdien, 20. maijā, 

Latgales priekšpilsētā, 
Rīgā kāda mašīna brau-
ca pa Bultu ielu, un, ne-
apstājoties krustojumā 
ar galveno ielu, Prūšu 

ielu, pilnā ātrumā taranēja pa Prūšu 
ielu braucošu trolejbusu. Trolejbuss 
ietraucās daudzstāvu ēkā, kurai sienā 
izsita kādus divus kvadrātmetrus lielu 
caurumu. Avārija ir piefiksēta video 
ierakstā.*

Drīz pēc tam Valsts policija apstip-
rināja, ka vieglās automašīnas vadītājs 
atradies krietnā alkohola reibumā, un 
ka viņš jau 2000. gadā esot piedzēries 
vadījis mašīnu.

Redzot video ierakstu, man tomēr 
gribējās saprast, kāpēc notika šāda pār-
galvība. Ja dzērājšoferis būtu šādā vei-
dā braucis visu laiku kopš 2000. gada, 
tad viņš sen jau būtu nosities.

Nepretendēju uz lietas izmeklēša-
nu, jo par to ir atbildīgas attiecīgās ies-
tādes. Tikai minēšu dažas domas.

Mēs visi pazīstam vietni „Google 
maps“, un tur doto iespēju pārlūkot ie-
las attēlus. „Ieejot“ Bultu ielā kādu ga-
baliņu no Prūšu ielas redzam, ka Bul-
tu iela dodas tālu uz priekšu. Varbūt 
pirms Prūšu ielas ievērojam ceļa zīmi 
„Dodiet ceļu“, kura ir pa pusei no-
slēpta aiz elektrības staba, bet varbūt 
arī ne. Varbūt ievērojam, ka kādreiz 
krustojuma sākumā uz ielas ir bijusi 
uzkrāsota plata pārtraukta šķērslīnija, 
Ceļa satiksmes noteikumos aprakstītā 
930. zīme – vieta, kur jāaptur trans-
portlīdzeklis, ja nepieciešams dot ceļu 
citam. Bet to drīzāk neredzēsim, jo tā 
ir gandrīz pilnīgi izbalējusi.

Atkārtoju, ka netaisu nekādus se-
cinājums par šo konkrēto gadījumu.

Cik bieži ir satiksmes negadījums 
izskaidrots ar to, ka vadītājs neesot ie-
vērojis ceļa satiksmes noteikumus. Tai 
vietā, lai prasītu, ko varētu darīt, lai 
nenotiktu šāds pārkāpums, visu vien-
kārši noraksta uz vadītāja nolaidību.

Piemērs ir Skolas un Dzirnavu ie-
las krustojums Rīgā. Dzirnavu iela ir 
galvenā iela, bet pārāk bieži braucēji pa 
Skolas ielu neievēroja ceļa zīmi „Dodiet 
ceļu“ un vienkārši izraisīja avārijas, ne-
dodot ceļu, iebraucot krustojumā. Prob-
lēma bija vienkārša – ceļa zīmi bija ļoti 
grūti ievērot. Ilgu laiku nebija vēlme 
reāli atrisināt problēmu, bet vienkārši 
norādīt uz vainīgo vadītāju. Pagāju ilgs 
laiks līdz kamēr uzstādīja lielāku ceļa 
zīmi, kuru patiešām varēja ievērot.

Cik bieži tas notiek šajā un arī citās 
jomās – zīmes uzstādītas, un vienalga, 
vai tās reāli iedarbojas. Vai vēl plašāk – 
„papīri kārtībā“ un mums nav atbildī-
bas par acīmredzamiem stulbumiem.

GN
* https://www.youtube.com/
watch?v=YJWfABri88Y

Ziņojums sabiedrībai Melburnā
Sakarā ar COVID –19 izplatīšanos Sv. Krusta baznīcā, kā arī Melbur-
nas Latviešu ciemā nav noturēti dievkalpojumi kopš 22. marta.
Man ir prieks ziņot, ka saņēmu labu ziņu no prāvesta 
J. Priedkalna. Top video Vasarsvētku dievkalpojums Laumas 
Zušēvicas vadībā. Video būs skatāms internetā 31. maijā.
Iesaku jums katram un katrai ģimenei Melburnā ņemt dalību 
virtuālā dievkalpojuma norisē; tas būs latviešu valodā.

Tuvāku informāciju atradīsiet, sekojot ziņām draudzes mājas lapā:

http://www.melburnaslatviesudraudze.org.au

Ar debestēva palīgu,
Kārlis Kasparsons,
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks

Arhibīskapes Laumas Zušēvicas 
vadībā
Top video dievkalpojums Vasarsvētkiem! 
No tuvienes un tālienes viens Gars ved kopā dvēseles. (265)
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brigāde. Uz slimnīcu neaizveda, un 
arī tests uz Covid-19 viņam netika 
veikts. Vēl pēc vairākām dienām gan 
šis pacients, gan vēl divi pansionā-
ta iemītnieki ar pneimoniju nonāca 
slimnīcā, un tikai tur viņiem visiem 
tika atklāts Covid-19. Vēl pēc četrām 
dienām sāka testēt visus pacientus. 
Lai reaģētu, bija vajadzīga vairāk 
nekā nedēļa.

No vienas puses lepojamies ar 
labajiem panākumiem Covid-19 ie-
robežošanā, bet no otras – nespējam 
panākt, ka nenotiek uzliesmojumi 
sociālās aprūpes iestādēs. Covid-19 
saslimstība skaidri parāda – dienās, 
kad ir augstāki pīķi, lielos skaitļus 
veidojuši testēšanas rezultāti aprūpes 
centros, slimnīcās vai patversmēs. 
Maijā uzliesmojumi bija Vidzemes 
slimnīcā, sieviešu patversmē Rīgā un 
sociālās aprūpes centros Gaiļezers un 
Mārsnēni. Kāpēc vīruss tomēr iekļūst 
iestādēs, kuru drošībai ir pastiprinā-
ta uzmanība? Pētot, kā vīruss ienāca 
pansionātā Mārsnēni, atklājās vairāki 
vājie ķēdes posmi.

Pansionāts ir nomaļa vieta starp 
Cēsīm, Valmieru un Smilteni. Gal-
venā, lai gan ne galīgā epidemiologu 
versija – vīruss tur iekļuva no Cēsu 
klīnikas, atklāj Slimību profilakses un 
kontroles centra epidemiologs Jurijs 
Perevoščikovs. Turklāt tas bija trīs ne-
dēļas, pirms 16. maijā parādījās ziņas 
par uzliesmojumu.

Kā slimnīcā uzzināja de facto, 
Mārsnēnu kliente ārstniecības iestādē 
bija nokļuvusi aprīļa beigās, saasino-
ties veselības problēmām. Tobrīd Cēsu 
klīnika bija pilnāka, nekā parasti, jo 
Covid-19 bija uzliesmojis Vidzemes 
slimnīcā, Valmierā, tāpēc pacientus 
novirzīja uz Cēsīm. Brīdī, kad tur bija 
arī Mārsnēnu kliente, arī Cēsu klīnikā 
atklājās pacients ar Covid-19.

„Viņš patiesībā nonāca pie mums 
no kardiogrāfijas kabineta, jo viņam 
bija slikta kardiogramma. Tā ka aiz-
domas par to, ka viņam ir Covid mums 
patiesībā nebija. Tas vēlāk tikai at-
klājās, un mēs jau varējām rīkoties 
tālāk,“ atceras Cēsu klīnikas galvenā 
ārste Inga Skrapce.

Tobrīd jau visiem klīnikas pacien-
tiem, ieskaitot Mārsnēnu klienti, veica 
Covid-19 testus. Tas bija 22. aprīlī. 
Aiznākamajā dienā, 24. aprīlī atnāca 
atbilde – negatīvs, un Mārsnēnu iemīt-
nieci no slimnīcas izrakstīja un aiz-
veda atpakaļ uz pansionātu. Tajā pašā 
dienā viņu vēlreiz testēja – jau pansio-
nātā. Todien tur notika vispārēja testē-
šana. Un šī testa rezultāti jau izrādījās 
pozitīvi – viņai vienīgajai.

Cēsu klīnikā spriež, ka ar savu 
iepriekšējo-negatīvo testu acīmre-
dzot notrāpījuši inkubācijas perio-
dā. Bet kā tieši paciente varēja infi-
cēties, līdz galam nav skaidrs, jo ar 
pacientu, kuram pirms tam atklāja 

Covid-19, tiešā kontaktā nebija. „Nu, 
viņi ir saistīti tik daudz, ka viņi at-
radās vienā un tajā pašā nodaļā, pie 
viņiem gāja viens un tas pats perso-
nāls. Un katram jau klāt nevar izstā-
vēt uz izsekot, vai tiešām katrs maz-
gā tās rokas, cik bieži, cik vajag un 
vai tā sejas maska ir uzlikta. Varbūt 
sākumā personāls arī nepasekoja 
tam, lai arī pacienti lietotu šīs sejas 
aizsargmaskas, un arī pacienti ne 
vienmēr saprot, kāpēc viņam tas ir 
jādara,“ stāsta I. Skrapce.

Tālākie notikumi jau risinājās 
Mārsnēnos. To rekontrukcija ļauj se-
cināt, ka tobrīd, iespējams, vēl varēja 
pasargāt pansionātu no tik iela uzlies-
mojuma vai konstatēt to ātrāk.

6. maijā uz Mārsnēniem izsauca 
neatliekamo palīdzību, jo vienam no 
klientiem bija augsta temperatūra. 
Mediķi sniedza pirmo palīdzību un 
aizbrauca, Covid-19 iespēju neizskatī-
ja. Dažas dienas vēlāk pie viņa atkal 
izsauca neatliekamo palīdzību. Šo-
reiz uz slimnīcu aizveda. Tur atklāja 
Covid-19. Nākamajās dienās Cēsu 
klīnikā vēl diviem citiem Mārsnēnu 
iemītniekiem atklāja Covid-19. Un ti-
kai pēc tam – 14. maijā aprūpes centrā 
tika veikta atkārtota masveida testēša-
na. Nedēļu, kopš bez ievērības atstāja 
6. maijā saslimušo.

Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienestā neizdarību noliedz. 
Dienests nevarot zināt, vai kādā ies-
tādē jau iepriekš bijuši Covid-19 slim-
nieki. Turklāt norīkošana uz Covid-19 
analīzēm jebkurā gadījumā neesot 
viņu uzdevums.

„Ja gadījumā sociālās aprūpes 
centrā ir izsaukta neatliekamās palī-
dzības brigāde pie kāda konkrēta pa-
cienta, piemēram, ar elpceļu saslimša-
nas pazīmēm un šīs te slimības gaita ir 
viegla, tad cilvēks tāpat kā mājas aps-
tākļos un tālāk ārstējas ģimenes ārsta 
uzraudzībā. Arī šādā sociālas aprūpes 
centra gadījumā pacienti ārstējas so-
ciālās aprūpes centrā ģimenes ārsta 
uzraudzībā,“ skaidro Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta pār-
stāve Ilze Bukša.

Turklāt epidemioloģiskās drošības 
prasības aprūpes centros jebkurā gadī-
jumā jāievēro arī pašiem; īpaši, ja sa-
slimšana jau konstatēta. Tomēr arī tā 
ir vājā vieta.

Mārsnēnu pansionātā neslēpj, ka 
visu pēc priekšrakstiem nemaz neva-
rētu izpildīt, jo pansionātā gluži vien-
kārši nav tādu telpu. Šobrīd pansionāts 
ir sadalīts – pirmajā stāvā ar Covid-19 
saslimušie, otrajā – pārējie. Bet, ja, 
piemēram, drošības nolūkos karantīnā 
jāievieto katrs, kuru atved no slimnī-
cas, tad tas jau vairs nav īsti iespējams. 
Arī labierīcību nav katrā istabiņā. „Ja 
man pieci klienti ienāk iekšā nedēļas 
laikā, mēs nevaram nodrošināt, mums 
nav tādu telpu, lai mēs varētu izolēt. 
Ja tie ir vīrieši, labi, es ielieku viņu 
vienā istabiņā. Mums jau cilvēki rotē 
uz slimnīcu nepārtraukti, šurpu tur-

pu,“ saka aprūpes centra vadītāja Evi-
ja Jēkabsone.

Masku un respiratoru pietiekot, 
taču, piemēram, aizsargtērpi pirmajā 
brīdī darināti pat no agro plēvēm. „No 
agro plēvēm mums bija pirmā diena. 
Tad es aizbraucu uz būvniecības vei-
kalu, nopirku 20 kombinezonus – krā-
sotāju; mēs viņus dezinficējam, velkam 
atkārtoti,“ viņa stāsta.

Tieši aizsarglīdzekļu lomu un to 
lietošanu īpaši uzsver Valsts galve-
nais epidemiologs. Viņš secina – uz-
liesmojumā sociālās aprūpes centrā 
Gaiļezers, kur maija sākumā infekciju 
atklāja 17 centra iemītniekiem un vie-
nam darbiniekam, to visdrīzāk ienesis 
kāds no personāla. „Ne vienmēr slimī-
ba izpaužas ar simptomiem. Cilvēks 
var būt, justies vesels, nav ne tempe-
ratūras ne kā, bet var būt infekcijas 
avots, tāpēc tā piesardzība un respi-
ratoru vai masku lietošana būtu svarī-
ga,“ skaidro J. Perevoščikovs.

Labklājības ministrijā no vienas 
puses atzīst problēmas, no otras – uz-
sver aprūpes centru vadības atbildību. 
Ministrija visiem sociālas aprūpes 
centriem piegādā maskas un respira-
torus un citus aizsarglīdzekļus. Bet kā 
ievērot citus noteikumus – jādomā pa-
šiem. „Mēs vienīgais, ko varam darīt, 
ir tiešām sūtīt rekomendācijas, atgā-
dināt vēlreiz un vēlreiz, cik tas ir sva-
rīgi, un atgādināt direktoram, ka viņš 
ir tā galvenā atbildīgā persona un tas 
ir ierakstīts arī likumā, un tas draud 
arī ar kriminālatbildību,“ norāda Lab-
klājības ministre Ramona  Petravi-
ča (KPV LV).

Ar noteikumu papildināšanu at-
bilstoši situācijai gan nav steigusies 
arī pati Labklājības ministrija. Pie-
mēram, ar nosacījumu, ka atgrie-
žoties sociālās aprūpes iestādē no 
slimnīcas vai citas prombūtnes būtu 
jāievēro divu nedēļu karantīna un šis 
cilvēks jānorobežo no pārējiem, vad-
līnijas papildinātas tikai šīs nedēļas 
otrajā pusē – 21. maijā. Labklājības 
ministrija par šo vadlīniju saturu gan 
dala atbildību ar Slimību profilakses 
un kontroles centru un Veselības mi-
nistriju, ar ko kopā strādā.

Arī Veselības ministrijā atzīt, ka 
sociālās aprūpes centros var būt prob-
lēmas un kā vienu no risinājumiem 
redz arī turpmāku kampaņveidīgu 
testēšanu. Veselības ministre Ilze 
Viņķele (A/P) atzīst: „Tas paliks 
mūsu rūpju lokā. Regulāra testēšana 
ar noteiktu intervālu. Pirmā kārta 
ir izieta, tas riņķis un tagad tieši lē-
mām, ka ejam atkal vienu kārtu. Un 
tā tas paliks. Tas ir uz palikšanu, jo 
testēšana ļauj šos perēkļus indicēt.“ 
Veselības ministrija arī atzīst, ka ne 
visas slimnīcas ir vienādi gatavas, un 
tas būšot iesmels stingrāk runāt arī ar 
pašvaldībām, kuru pārziņā tās ir un 
pārskatīt, ko kura ārstniecības iestāde 
var vai nevar.
Latvijas TV raidījums „De facto“

Latvijas Televīzija

„Covid-19“ uzliesmojums...
Turpinājums no 1. lpp.
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Latvijas Nacionālais mākslas mu-
zejs, Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA 
un Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzejs ir pirmie muzeji Latvijā, kas 
sniedz iespēju ieejas biļeti muzejā ie-
gādāties lietotnē Mobilly.

Pielāgojoties ārkārtējās situācijas 
apstākļiem valstī un rūpējoties par ap-
meklētāju drošību, turpmāk ieejas biļetes 
pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs Lat-
vijas Nacionālā mākslas muzeja galvena-
jā ēkā (LNMM / Jaņa Rozentāla lauku-
mā 1), Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA 
(MMRB / Doma laukumā 6) un Dekora-
tīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM 
/ Skārņu ielā 10) varēs nopirkt gan uz vie-
tas muzeja kasē, gan attālināti, izmantojot 
mobilo maksājumu lietotni Mobilly.

Latvijas Nacionālais mākslas mu-
zejs kopā ar SIA „Mobilly“ ir pirmie, kas 
nodrošina iespēju iegādāties ieejas biļeti 
uz LNMM muzejiem Mobilly aplikācijā 
– jebkurā laikā un vietā. Mobilly ir ērta 
un lietotājam draudzīga norēķinu sis-

tēma, kas ļauj viedtālruņu īpašniekiem 
veikt maksājumus visur, kur ir pieejami 
mobilie sakari. Lai sāktu izmantot jau-
no pakalpojumu, nepieciešams lejupie-
lādēt vai atjaunot aplikāciju, papildināt 
Mobilly kontu ar bankas karti, sadaļā 
„CITI“ izvēlēties muzeju apmeklēju-
mam, iegādāties biļeti, saņemt QR kodu 
un uzrādīt to pie ieejas. Ja tika nopirkta 

biļete ar skolēna, studenta vai pensio-
nāra atlaidi, lūgums atcerieties paņemt 
līdzi atbilstošu apliecību.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
direktore Māra Lāce: „Mēs vēlamies, lai 
skatītājs justos gaidīts un pasargāts mūsu 
muzejos. Priecājamies, ka sadarbībā ar 

ratori, ziedošana. Kategorijā Digitālās 
iniciatīvas kā labākās prakses atzīmētas 
divas iniciatīvas. Šveices organizāciju 
ierosinātās Radošās korona vīrusa lek-
cijas (Creative Corona Classes) saskaņā 
ar mērķauditoriju profiliem un vienkār-
šu pietiekšanās sistēmu, kā arī jauniz-
veidotas izstādes Rembrants un portre-
tēšana Amsterdamā 1590-1670 virtuālās 
versijas ar audiogidu un digitāli ieskau-
jošas pieredzes izveidošana Spānijā, kas 
mēneša laikā palielināja konkrētā muze-
ja virtuālo apmeklējumu par 50%, salī-
dzinoši ar to pašu periodu pirms gada.

Ziņojumu publicējusi presti-
žais Eiropas Muzeju Asociāciju tīkls 
(NEMO – Network of European Muse-
um Association). Pētījuma un ziņojuma 
rekomendācijas iekļauj trīs virzienus ik-
viena Eiropas muzeju atbalstam. Pirmā 
rekomendācija ir valstīm nodrošināt at-
balstu muzeju darbībai šajā laikā, ņemot 
vērā to zaudējumus. Otra rekomendāci-
ja ir valstīm investēt kultūras mantoju-
ma digitalizācijā. Trešā rekomendācija 
ir nekavējoties sniegt finansiālu atbalstu 
muzejiem, lai tie varētu atkal vērt dur-
vis apmeklētājiem, nodrošinot sanitārās 
drošības līdzekļus un prakses.

NEMO ziņojumā iekļāvis aptaujas 
datus par situāciju pandēmijas skartās 48 
valstīs, īpašu fokusu pievēršot situācijai 
Eiropā. Aptauja notikusi no 24. marta 
līdz 30. aprīlim. Būtiskākās indikāci-
jas muzeju nozarē ir, ka 2,3 muzejiem 

no katriem 5 mu-
zejiem COVID19 
slēgšanas dēļ ir 
radušies būtiski 
zaudējumi (līdz pat 
75%-80%). Lielākā 
daļa muzeju tomēr 
nav uzsākuši dar-
binieku atlaišanu. 
Trīs no pieciem 
muzejiem ir pār-
traukuši brīvprā-
tīgo programmas. 
Tie muzeji, kuru 
lielāka ieņēmumu 
daļa sastāda pri-
vāts finansējums, ir 
visneaizsargātākie. 
Muzeji, kuri apkalpo starptautisko tūris-
mu, ir būtiski cietuši no tūrisma kustī-
bas pilnīgas apstāšanās, kā arī tiek prog-
nozēta dramatiska ieņēmumu krišanās 
nākotnē. Četri no pieciem muzejiem ir 
palielinājuši digitālo klātbūtni. Aptuve-
ni puse ir uzsākusi jaunu tiešsaistes pa-
kalpojumu sniegšanu, būtiski palielinot 
digitālo klātbūtni un apmeklējumu, salī-
dzinot ar iepriekšējiem periodiem.

Šonedēļ Latvijas muzeji pakāpe-
niski ver durvis apmeklētājiem, īste-
nojot kopīgu informatīvo kampaņu 
#TiekamiesTagad. Līdz šim durvis vē-
ruši 38 Latvijas muzeji. Pārējie pakā-
peniski durvis vērs nākamajā nedēļā. 
Visa informācija ir pieejama muzeji.lv.

Kampaņas ietvaros apmeklētāju ēr-
tībai daudzos Latvijas muzejos ir izvie-
toti spilgti dzelteni vienota dizaina un 

informācijas materiāli, kas veidoti kā 
palīgs valstī noteiktā sanitārā protoko-
la prasību izpildei. Platforma muzeji.lv 
tiek regulāri atjaunota, lai iedzīvotāju 
ērtībai būtu apkopota informācija par 
apmeklējumu ierobežojumiem, atvēr-
tajiem muzejiem un to piedāvājumiem.

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

Elīna Vikmane,
Kampaņas iniciatore un vadītāja,

Latvijas Muzeju biedrība
2020. gada 18. maijā

#TiekamiesTagad – labākā prakse
Turpinājums no 1. lpp.

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs un Rundāles pils.
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Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā 
Iegādāties biļetes, izmantojot „Mobilly“ no 2020. gada 19. maija 

 
Turpinājums 11. lpp.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.
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Turpinot jau vai-
rākus gadu desmitus 
ierasto Muzeju nakts 
tradīciju, 16. maijā 
mūsu valstī apmeklē-
tājiem sāka atdzīvoties 
muzeji. Šogad nebija ne 

ierastās garās ļaužu rindas, ne kultū-
ras brīnumiem piepildīta dziļa nakts, 
bet drīzāk gaišs un klusināts kultūras 
veldzes malks izslāpušajiem. Kaut 
gan – Rundāles pils dārza krāšņajos 
tulpju ziedos raudzīties esot brauku-
šas mašīna pēc mašīnas – gandrīz kā 
senāk.

Kā ierasts, arī dzejnieku Edvarta 
Virzas un  Elzas  Stērstes muzejmājā 
Billītēs gaidīja apmeklētājus. Šogad to 
bija pavisam maz – likās, ka daba bija 
rūpējusies par to, lai dzejnieku dārza 
viesi nedrūzmētos baros un aizsargātu 
paši sevi un citus.

Bet varbūt pats Dzejnieks pāri 
savam senajam dārzam bija uzsūtījis 
spēcīgu vētru, arī pērkona dārdus līdz 
ar krusu un lietu, lai vēlreiz atgādinā-
tu par Billīšu dārzā pirms vairāk nekā 
gadsimta sacerēto dzejas krājumu Bi-
ķeris.

Virzas meita Amarillis mīlēja at-
cerēties: „Tādi negaisi, kādi bija manā 
bērnībā, „Billītēs“ sen vairs nav.“ Tajā 
dienā gan bija. Varbūt vētra, kuras 
spēks nāca iz 20. gadsimta sākuma, 
centās aiznest sev līdz 21. gadsimta 
sērgas baciļus... Sestdien bija grūti no-
šķirt dabas rosināto realitāti no dzej-
nieka dvēseles modinātajiem vīziju 
rēgiem.

„Dārzs pretstatā naktij“ – tā, 
skaidrojot dažus no pirmā dze-
jas krājuma Biķeris tēliem, Virzas 
Rakstu ievadā rakstījusi dzejnieka 
visdziļākā pazinēja mūsdienās Anda 
Kubuliņa. Klausoties dzejoļu la-
sījumos, tā tiešām likās – pavasara 
vakara Billīšu dārza dvēsele ar bal-
tajām ziedu kupenām un draudīgie 
dabas spēki pavisam reāli izgais-
moja 20. gadsimta sākuma dzejas 
simbolus. „Simbolistu dzejā parādās 

ainava, kura vienlaikus ir ieraugā-
ma, saklausāma, sajūtama un – ne-
tverama,“ – Kubuliņas domu turpi-
nājis literatūrzinātnieks Raimonds 
Briedis.

Zem Virzas tēva stādītā kastāņ-
koka, cauri 21. gadsimta vēja auriem, 
sestdien dzejnieku Billītēs ieskanējās 
tālu laiku balss:

„Līsti, līsti, lietutiņ,
Raudi, melnā debestiņ,
Tumšā vēlā vakarā,
/../ Raudi, raudi, jauna sirds!
Tikai sāpēs skaistums mirdz...“
Toreiz jaunie dzejnieki, mākslinie-

ki un mūziķi meklēja un atrada Lat-
vijas valsts vietu pasaules kultūrā. Ta-
gad, kad pēc šī pavasara dīvainajiem 
pieklusinātajiem mēnešiem uzplaucis 
tik skaists ziedonis, ir ļoti būtiski sa-
just mūsu talantīgo senču gara spēku.

Dzejnieku Billītēs ieskanējusies, 
jau nākošajā nedēļā sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālo mākslas muzeju un 
iekļaujot darbus no Zuzāna kolekci-

jas, Cēsu pils klētī 29. maijā atklās 
producentu biedrības Live.Latvija 
multimediālu latviešu simbolisma 
laikmeta mākslas-literatūras-mūzi-
kas performanci. Videomākslinieks 
un režisors Māris  Kalve kopā ar 
radošo producenti Leonardu  Ķes-
teri būs atdzīvinājuši 20. gadsimta 
sākuma mūsu izcilāko mākslinieku 
darbus, pianists Andrejs  Osokins 
ļaus ieklausīties tā laika mūzikas 
skaņās un aktieri  Sandra  Kļaviņa, 
Voldemārs Šoriņš un Jēkabs Reinis 
runās ievērojamāko latviešu simbo-
listu – dzejnieku Birutas  Ziemeļ-
nieces,  Fallija un Edvarta  Virzas 
dzeju. Vairāk nekā simt gadus vecie, 
bet joprojām dzīvie latviešu mākslas, 
literatūras un mūzikas tēli atklāsies 
mūsdienu videomākslas performan-
cē, dodot telpu mūsdienu interpretā-
cijām. Vēlāk, uz rudens pusi, izstāde 
viesosies arī Liepājā, Daugavpilī, Jel-
gavā, Jūrmalā un Rīgā.

Diāna Jance
Laikrakstam „Latvietis“

Vētra „Billītēs“
Ir ļoti būtiski sajust mūsu talantīgo senču gara spēku

Kad man nebija, –
gribēju.
Kad nevarēju, –
gribēju.
Kad nedrīkstēja, –
gribēju.

Kad man bija, –
negribēju.
Kad varēju, –
negribēju.
Kad drīkstēja, –
negribēju. 

Kad man nebūs, –
gribēšu.
Kad nevarēšu, –
gribēšu.
Kad nedrīkstēs, –
gribēšu.

Armands Birkens
2020. g., maijā

Kad
Dzeja

„Billīšu” kastanis. Simbolistu laikmeta dzeja skanēja Latvijas varenākā un ve-
cākā kastaņa pavēnī.
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Labdien, mīļie!
Piegriezies!! Jā, kro-

ņa vīruss turpina klejot, 
tas piezadzies pāris man 
pazīstamām ģimenēm; 
nepatīkami, taču, par 
laimi, nav smagi. Ārkār-

tas situācija pagarināta līdz 9. jūnijam, 
daži ierobežojumi atcelti, bet lielākā 
daļa saglabāta. Tie ir valdības un epi-
demiologu lēmumi. Droši vien pareizi, 
bet es vairs nevaru. Bērnkopība, dārz-
kopība un visādas attālinātās strādāša-
nas ir laba lieta, bet ar to ne-pie-tiek!!! 
Cilvēkam vajag vairāk.

Izlasīju baisu skaitli: Latvijā 49 % 
iedzīvotāju mīt mazos dzīvokļos, trīs, 
četru un pat piecu cilvēku ģimenes ap-
dzīvo padomijas laika šauros divistab-
niekus un trīsistabniekus. Man tas šķiet 
traģiski. Ne velti plašsaziņas līdzekļi 
sākuši daudz runāt par mentālo vese-
lību, speciālisti sniedz visdažādākos 
padomus, kā tikt galā ar depresiju. Bet 
man nemaz nevajag šo izlasīto tekstu, 
lai es zinātu, ka labi nav. Gandrīz ik 
dienu runājos ar kādu pa telefonu un 
sadzirdu zvanītāja balsī nogurumu, 
apnikumu, pat izmisumu un vēl visādu 
emociju sajaukumu, kas liecina – pie-
tiek, cilvēks tā nevar, viņam kā gaiss 
ir nepieciešama brīvības sajūta. Dzīve 
bez uzspiestiem ierobežojumiem.

Divus mēnešus esmu cītīgi ievēro-
jusi visus noteikumus, bet nu vairs ne. 
Sarunājam abas ar draudzeni doties 
izbraukumā pa stādaudzētavām ie-
pirkt visādu puķu stādus. Pieripinu pie 
draudzenes mājas savu auto. Viņa iz-
nāk pa vārtiņiem, dziļi ieelpo, tad iesē-
žas man blakus mašīnā un – apraudas. 
Nu, ko tu, mierinu nepieskaroties. Es 
taču patiešām nekur negāju, viņa saka, 
tikai māja un dārzs. Labi, ka māja un 
dārzs, tas ir ļoti daudz, es saku.
Viena stādaudzētava izrādās ciet, lai 
gan puķu tur netrūkst, bet nav kam 
palūgt stādus. Braucam uz citu. Tur 
apreibstam no ziedu bagātības un pēr-
kam tik negausīgi, ka mašīnā gandrīz 
vietas pietrūkst. Tomēr skaistākais ir 
šis brauciens: pieneņu pļavas, zīdaini 
zaļi visās toņkārtās krūmi un koki, 
ziedošu ķiršu un ābeļu dārzi, krāsai-
nas tulpju dobes, zirgi ganībās. Nevie-
nu govi gan vairs neredz, ja nebrauc 
gluži gar lielajām fermām. Privātie 
gandrīz vairs netur. Pirms gadiem 30 
Latvijas lauku ainava bez govīm bija 
neiedomājama.

Draudzene stāsta par pieneņu 
medu. Esat dzirdējuši? 200 pieneņu 

ziedu iemaisa sasildītā medū, notur 
2 mēnešus un tad izkāš. Vai otrs va-
riants: pieneņu ziedus ar visām kaus-
lapām pavāra minūtes 15, tad nokāš, 
pievieno cukuru un sagrieztu citro-
nu – ar vai bez mizas, kā kuram labāk 
patīk, atkal pavāra līdz sabiezē un ga-
tavs. Klausos, palīdzu draudzenei sa-
lasīt pienenes un domāju, ka jāizstāsta 
manām jaunajām saimniecēm, var-
būt jāpamēģina. Līdz šim zināju tikai 
vienreizīgo, ne ar ko citu nesajaucamo 
pieneņu vīnu, kura izgatavošana gan 
prasa ļoti lielu darbu, jo tur vajadzīgs 
liels daudzums pieneņu ziedlapu.

Tagad manas mājas apkārtne ir ap-
puķota. Vēl zied manas bagātās tulpju 
dobes – nu jau veselu mēnesi un vēl 
negrasās birdināt savas krāšņās zied-
lapas. Tas tāpēc, ka visu maiju mums 
te aukstas naktis, arī pa dienu siltu-
miņš šogad paskops. Bet 12. maijā lie-
la Latvijas daļa vispār pamodās kupe-
nās. Jā, jā, pa nakti bija kārtīgi snidzis, 
no Jēkabpils uz Latgales pusi pat līdz 
16 cm sniega sega. Mani radiņi no Va-
rakļāniem un Rēzeknes sasūtīja man 
tik pārsteidzošas fotogrāfijas, ka no 
rīta gandrīz izkritu no gultas, uz kaut 
ko tādu skatoties. Viena ģimenīte bija 
savēlusi sniegavīrus ar pieneņu vai-
nagiem un tulpju acīm. Manā Ikšķilē 
nekā tāda nebija, nakts noturējās pāris 
grādos plusā, un nokrišņi bija lietus 
veidā.

Ābeles zied – mans mīļākais laiks. 
Bet bitītes nelido, manu jūsmu pieklu-
sina gudriniece kaimiņiene, tāpēc 
nevar zināt, kā būs ar ražu. Jo ir par 
aukstu. Es tomēr ticu, ka būs arī augļi. 
Maijs vienmēr ir iezīmīgs ar daudzām 
svinamām dienām. Lai kā centās TV 
un citi plašsaziņas līdzekļi, ne 1., ne 
4. maiju tā īsti nejuta. Karogu izlikām, 
tāpat ģimenes lokā uzklājām balto 
galdautu, bet bez draugu klātbūtnes 
īstas svinības nesanāk. Eiropas diena 
9. maijā arī paslīdēja garām gandrīz 
nemanīta. Citus gadus tai par godu ne-
trūka dažādu sarīkojumu, varbūt tāpēc 
tā domāju, ka arī man parasti bija ielū-
gums uz kādu pieņemšanu. Šogad ti-
kai elektronisks apsveikums, kas vai-
rāk saskumdināja, nevis iepriecināja.

Koncerti un izrādes, kas ir tikai 
ekrānā, nesagādā īstu baudu, lai cik 
labi tie būtu.

Nu un vēl bija Mātes diena, kas šo-
gad sakrita tieši blakus manas mam-
mas vārda dienai. Protams, braucu 
ciemos. Pie viņas es ik pa laikam aiz-
braucu, jo kad cilvēkam ir 87.  gads, 

tad jārēķinās, cik daudz mums ir 
dots vēl būt kopā. Vedekliņa sacerēja 
biezpiena torti, piepirku, kā parasti, 
vēl visādas derīgas ēdamlietas un uz 
priekšu. Bez mazdēliem šoreiz un bez 
bučām, ar 2 m distanci. Mana mammī-
te nedzīvo viena, bet prāts tomēr mie-
rīgāks, kad esmu viņu redzējusi un le-
dusskapi pielikusi. Kust gan pa māju, 
gan pa dārzu un gaužas, ka spēka nav. 
Es slavēju, ka, paskat, cik braša, vēl 
aizvien tiek galā gan ar sevi, gan savu 
apkārtni. Lasa avīzes un manas mei-
tas vadīto žurnālu Sestdiena, tāpēc par 
visu viņai ir savs viedoklis, valstsvīru 
darbības analizē un strostē, daudzās 
e-sistēmas necieš un nepieņem, pār-
dzīvo par laukiem, kas, viņasprāt, put 
ārā; re, kaimiņos gandrīz vieni vienīgi 
veci cilvēki. Šis laiks viņai nepatīk. Es 
metos aizstāvēt savu laiku. Mēs nestrī-
damies, vienkārši liekam argumentu 
pie argumenta, tā drusku ecējamies 
kādu brīdi. Kad man liekas, ka nu jau 
gana, būs izpurinājusi savu strikto 
kritiku, tad es sāku stāstīt par viņas 
mazmazdēliem: Kārlis (5) mācās lasīt 
no Sēņu grāmatas (kāpēc noteikti tas 
būtu jādara no Gaiļa ābeces!?) un zina 
visu par mušmirēm, kas nez kāpēc 
viņu interesē visvairāk. Rūdis (3) da-
būja rokā šķēres un sagrieza visu, kam 
tika klāt. Dusmoties nebija iespējams, 
jo viņam tik mīlīgs nebēdņa ģīmītis un 
tāds lepnums par sadarīto, ka mēle ne-
pagriezās. Tagad visas mūsmāju šķē-
res noslēptas uz mūrīša, jo skapju aug-
šējie plaukti jau tā piekrauti. Jēkabs (4 
mēneši) joprojām vissirsnīgāk ēd pa 
naktīm, bet pa dienu ārā sevišķi saldi 
guļ, un viņam ļoti patīk vannā. Vied-
tālrunī rādu fotogrāfijas un mazus vi-
deo. Šie ir visskaistākie brīži. Mamma 
atplaukst un smejas no sirds. Uz šādas 
nots varu braukt atpakaļ uz mājām.

Jā, biju ciemos arī pie savām drau-
dzenēm – divām māsām Turaidā. Vie-
na ada, otra šuj, pa starpām rušinās 
dārzā, lasa veselīgas tējiņas un ko vēl 
visu nedara. Aizņemtas tā, ka abām 
pieres slapjas un stāstāmā aizgūtnēm. 
Sasmeļos viņu dzīvotprieku un darbī-
gumu, arī ieklūpu gaiļpiešos, pielasot 
prāvu maisiņu – ziemā būs burvīga 
vitamīntēja.

Tā nu savu socializācijas devu 
esmu saņēmusi un kādam brītiņam 
pietiks.

31. maijā šogad Vasarsvētki.
Sirsnīgi,–

jūsu Biruta
Ikšķilē, 2020. gada 17. maijā

Lasītājas vēstule
Maijs 2020

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $40.
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Jelgavas avīzē Zem-
gales Ziņas, kas iznāk 
tikai reizi nedēļā krietni 
pabiezā apjomā, sada-
ļā Kultūra ik numurā ir 
rubrika Pretskats, kuras 
jaunākajā laidienā savas 
pārdomas par notiekošo 

sabiedrībā uzrakstījusi filozofe, sko-
lotāja un režisore Elīna Apsīte. Tajās 
teikts:

„Kas jums šajā laikā pietrūkst vis-
vairāk? Cilvēciskas saskarsmes, kul-
tūras notikumu, vienkārši enerģijas 
un ideju apmaiņas? Cik ļoti cilvēks, 
ikviens no mums, kulturalizēts! Animal 
culturalis – par dabisko mūsos un par 
kultūras kodu man ir jādomā arvien 
biežāk un biežāk.“

Par to pašu arīdzan man nākas do-
māt šajā pandēmijas ēnā. Tikai mazliet 
citā aspektā.

Vienmēr priecājos un pat brīnos, 
cik cilvēki ir cieši jo cieši saāķēti ar 
kultūru. Bieži nākas redzēt gājējus uz 
ielām ar ausīs saspraustiem puļķiem, 
ar ko tie iezīmē, ka šobrīd bauda kul-
tūru, tas ir, klausās mūziku (varbūt 
šobrīd nav svarīgi, kādu tieši), tādejā-
di norobežojoties no apkārtnes, arī no 
ļaudīm. Citkārt pamani skrējējus, kuri 
izkustina savus locekļus, mērodami 
garas distances, skrienot pēc veselī-
bas, arī viņiem ausīs ieriktēti ausruņi. 
Parasti novērojamas jaunās māmiņas, 
kuras stumj ratiņus ar pirmdzimto 
un, neko daudz neredzot, skatās savā 
mobilajā telefonā – lasa jaunumus, ap-
mainās ar jaunākajām klačām, sazinās 
ar draugiem un paziņām, vērtē notiku-
mus utt.

Pandēmijas laikā, kad slēgti kino-
teātri, kultūras nami, teātri, koncert-
zāles, pat vingrošanas zāles, spēļu au-
tomātu ūķi un kad nevar ne piedalīties 
tautas deju ansambļu mēģinājumos, 
ne padziedāt koros, tātad – kad ļaudis 
ir ieslēgti savās četrās sienās ar vai 
bez ģimenes, cilvēki saprot, cik viņi 
ir neglābjami cieši saķēdēti ar dažā-
dām kultūras izpausmēm un, piepeši 
atšķirti no tā visa, izjūt graujošu dis-

komfortu.
Katrs no mums ir sa-

saitēts ar civilizācijas radī-
to kultūru, ka bez tās vairs 
neviens nespēj pastāvēt, ne-
prot palikt vienatnē pats ar 
savām domām. Bez civili-
zācijas trokšņiem, kā šķiet, 
domas paliek savā migā un 
nevēlas līst ārā dienasgais-
mā. Cilvēks ir atradis pat-
stāvīgi un pastāvīgi domāt. 
Ik mīļu brīdi viņam nepie-
ciešami ārēji impulsi, lai 
sāktos prāta darbība vai iz-
klaidētos. Skrienot vai ejot 
garus gabalus, viņš neprot 
ieklausīties dabā. Dabas 
klusums un putnu dziesmas ievaino 
kulturālā cilvēka dzirdi, un viņa acis 
nespēj uztvert ainavas maiņas.

Man, kurš nav tik dziļi saindējies 
ar kultūru, patīk vērot gaismas kustī-
bas un krāsu vibrācijas apkārtnē, sau-
les vai sala iedarbību uz vidi, labprāt 
nogriežu radio, lai koncentrētos uz 
sevi, savu domu un izjūtu darbu – šajā 
dramatiskajā laikā nejūtos omulīgi, ka 
nedrīkstu aiziet uz muzeju un iepazī-
ties ar mākslinieku jaunāko veikumu, 
aci pret aci būt mūzikas radīšanas brī-
dī. Tiesa, mani gaida grāmatas, kuras 
nespēju visas izlasīt, kamēr citi nevar 
paņemt rokā jaunāko grāmatu, jo bib-
liotēkas ir slēgtas.

Ko lai dara cilvēks parastais, ku-
ram ārpus darba, ikdienas rutīnas un 
pienākumiem, ārpus ģimenes un drau-
gu loka nav nekādu interešu? Cik ilgi 
skatīsies TV, kur pandēmijas laikā 
visbiežāk rāda vecus raidījumus un fil-
mas, kas jau vairākkārt redzētas? TV 
notrulina, neļauj radoši izpausties. Arī 
dārzā ne katru mīļu brīdi vari ielīst – 
auksts taču. Kur atrast risinājumu ne-
spējai būt vienatnē ar sevi?

Es brīnos par tā saucamajiem krie-
viski runājošajiem, kuriem praktiski 
nepastāv amatiermāksla tik plaši kā 
latviešiem, kuri dzied, dejo, auž, zīmē 
un tamlīdzīgi. Izeja ir tikai apreibinā-
ties ar visādām vielām, traucēt citiem, 

graut, sist un zagt.
Kā izklaidēties? Vecāki un skola 

nav iemācījusi saprast, ka viss ir mūsu 
pašu rokās. Interesanti dzīvot ir atka-
rīgs no mums pašiem. Neesam taču 
nākuši šai pasaulē, lai tikai eksistētu 
vai bezmērķīgi izklaidētos, bet radoši 
sevi pierādīt pasaulei. Katram dzīvo-
jot, ir dots kāds uzdevums. Mēs esam 
homo sapiens – saprātīgais cilvēks. 
Vai mēs domājam? Vai patiesi esam 
animal culturalis?

Cik gaiša kļuva tā pirmdiena, 
kad, iedams skatīties izstādi, ko ir 
sarīkojuši Jelgavas mākslas studijas 
Mansards audzēkņi šajā aizlieguma 
laikā, un dodamies garām pilsētas 
bibliotēkai, pārsteidz, ka durvis, kas 
vēl pāris dienas atpakaļ bija slēgtās, 
piepeši ne no šā, ne no tā ir atvērtas 
un ka pa tām iznāk laimīga sieviete 
ar grāmatu kaudzīti rokās. Apmulstu, 
apstājos, nesaprazdams, vai tā ir pa-
tiesība, ko redzu? Tad piepeši ataust 
gaisma – bibliotēka tak atkal ir atvēr-
ta, tiesa gan, ievērojot zināmus iero-
bežojumus.

Nu arī es esmu laimīgs, ka ierobe-
žojumu un aizliegumu laiks pamazām 
sāk atkāpties, un dodos turpat blakus 
bibliotēkas ēkai, kur atrodas mākslas 
studijas Mansards brīvdabas galerija, 

Māra Branča skatījums
Pandēmijas ēnā

Skats no izstādes.
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Turpinājums 9. lpp.

Anda Buškevica. „Peonijas brūkleņu mērcē“. 
2020.
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Bēgšana no 
Latvijas: Kurzeme-
Gotlande 1944-1945

Otrā pasaules kara 
nogalē, 1944. gada ru-
denī, sākās slepena, 
bīstama un regulāra 

bēgļu pārvešana mazās zvejnieku 
laiviņās no Kurzemes piekrastes 
uz Gotlandes salu Zviedrijā. Laivu 
vadītāji bija jauni, bezbailīgi puiši, 
jūrskolas audzēkņi un zvejnieki, kas 
nebaidījās riskēt ar dzīvību. Vairāki 
pārcēlāji tika nodoti un pie Latvijas 
krastiem apcietināti. Laivas organi-
zēja Latvijas Centrālā padome, no 
Zviedrijas puses to atbalstīja Rietum-
valstu izlūkdienesti.

Cilvēki, kuri gribēja izbēgt no kara 
plosītās Latvijas un kuriem nebija ie-
spējas doties projām ar vācu organizē-
tajiem kuģiem, slēpās Kurzemes pie-
krastes mājās un mežos, gaidot laivu 
piebraukšanu, kas parasti notika naktī. 
Lai nokļūtu brīvajā zviedru zemē, lai-
vas gaidīja daudz bēgļu, bet tikt pro-
jām laimējās tikai daļai.

Brauciens pāri jūrai ilga gandrīz 
diennakti, līdzi paņemtās mantas 
dažreiz bija jāmet pāri bortam, lai 
laivas svaru samazinātu. Ierodoties 
Gotlandē, bēgļus sagaidīja Zviedrijas 

iedzīvotāji, kuri rūpējās par cilvēku 
sākotnējo paēdināšanu un izguldīša-
nu vietējā skolas sporta zālē. Vēlāk 
bēgļi tika nosūtīti uz bēgļu nometnēm 
Zviedrijas iekšzemē.

Cepure, kuru valkāja Pēteris 
Jansons (1922 - 2020), ar 
zvejnieku laivu no Kurzemes 
piekrastes uz Gotlandi vedot 
latviešu bēgļus 1944. gada 
nogalē.

Pēteris  Jansons pabeidza Rīgas 
jūrskolu kā mašīnists. Lai izvairītos 
no iesaukšanas armijā, 1943. gada no-
vembrī Pēteris kopā ar draugiem iekā-
pa zvejnieku laiviņā un pāri vētrainai 
jūrai devās no Kurzemes uz Gotlandi. 
Vēlāk Pēteris un citi puiši kļuva par 
pārcēlājiem, slepeni vedot latviešu 
bēgļus uz Zviedriju. Vairākas reizes 
Pētera vadītā laiva gandrīz nogrima, 
cilvēki izglābās, pateicoties kapteiņa 
ātriem lēmumiem un veiksmei. Pēteris 
atceras īpaši bīstamu braucienu:

„Kad es apbraucu Kolkas ragam 
apkārt, pamanīju, ka ūdens līdz bor-
tam vairs tikai divu centimetru attā-
lumā, ka mēs nogrimsim. Ko tad es 
darīšu? Es jauns puika biju, man bija 
Gotlandē draudzene, man bija jā-
tiek atpakaļ. ... devu pavēli cilvēkiem 

ģērbties nost. Visus kažokus, manteļus 
ģērbt nost un mest jūrā. Un visus kofe-
rus, visas mantas pārbaudīt. Visu, kas 
vērtīgs, paturēt, pārējo visu – pāri. 
Tas palīdzēja.“

Pēteris šķērsoja Baltijas jūru vis-
maz 28 reizes. Cepuri Pēteris vilka 
galvā katrā no šīm reizēm un domāja, 
ka tā bija viņa laimes nesēja.

Pēteris Jansons aizgāja mūžībā 97 
gadu vecumā, 2020. gada maijā.

Marianna Auliciema,
„Latvieši pasaulē –

muzejs un pētniecības centrs“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Mēneša priekšmets – maijs 2020

Cepure, kuru valkāja Pēteris Jansons 
(1922 - 2020), ar zvejnieku laivu no 
Kurzemes piekrastes uz Gotlandi ve-
dot latviešu bēgļus 1944. gada nogalē.
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Skats no bēgļu laivas, kura devās no Pāvilostas uz Gotlan-
di 1944. gada decembra beigās. Foto no muzeja „Latvieši 
pasaulē“ krājuma. B. Bredovskas dāvinājums.

 

Bēgļi Gotlandē 1945. gada janvārī. Foto no muzeja „Lat-
vieši pasaulē” krājuma. B. Bredovskas dāvinājums.

 

liekas vienīgā Latvijā, kas atvērta kat-
ru diennakts stundu. Tās vadītāja Rai-
ta  Junkera rosināti dažāda vecuma 
studijas audzēkņi radījuši darbus, vel-
tītus Jelgavas 755 gadu jubilejai. Ta-
jos skatītājs sastopas ar seno Jelgavu, 
kādu to saglabājušas senas pastkartes 
un fotogrāfijas. Studijas vadītājs ro-
sinājis katram dalībniekam izvēlēties 
gan sižetu, gan krāsu pielietojumu, lai 
parādītu gan Jelgavas Latviešu Bied-

rības namu, gan veco tirgus laukumu, 
seno tiltu pāri Driksai, klasisko ēku 
rindas upes krastā un citus.

Jā, pamazām atgriežamies dzīvē. 
Lūk, 15. maijā Sv. Trīsvienības baz-
nīcas torņa galerijā atvēra bez sveicē-
ju ziediem Andas  Buškevicas ziedu 
gleznojumu izstādi Pujenes brūkleņu 
mērcē. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas muzejs gaida darbus Ģeder-
ta Eliasa balvas konkursam par lauku 
tēmu latviešu glezniecībā. Pilsēta savu 
lielo 755 gadu jubileju nesvinēs, kā pa-
rasti ar koncertiem un visādiem noti-

kumiem. Pagaidām tas notiks virtuāli 
ar interneta palīdzību, taču jau sāk plā-
not tālākos vasaras notikumus, piemē-
ram, starptautisko šamota skulptūru 
festivālu jūnijā un citus.

Vēl gan esam pandēmijas ēnā, taču 
gribas cerēt, ka ļaudis pamazām at-
klās, ka arī kultūras patērēšana tik ba-
gātīgās devās jāpārtrauc, atkal jāiemā-
cās būt patstāvīgam, jāiemācās redzēt, 
dzirdēt, domāt un radīt, kas ir cilvēka 
uzdevums.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.
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Pašizolācijas un ka-
rantīnas laikā, gribot 
vai negribot, katrs esam 
izgājuši cauri vairākām 
vīrusa Covid-19 atstātās 
ietekmes fāzēm. Laimī-
gi tie, kuri līdz šim ir 

sveiki un veseli. Laimīgi tie, kuriem 
tuvi un mīļi cilvēki nav vīrusa skar-
ti. Bet patiesībā visi vairāk vai mazāk 
esam Corona vīrusa upuri. Kā jūtas 
Covid vīrusa fiziskie upuri un īpaši tie, 
kuru tuvākos un mīļos cilvēkus vīruss 
aprijis, mēs nekad neuzzināsim. Va-
ram tikai nojaust, ja esam paši kādreiz 
ko līdzīgu piedzīvojuši.

Atceros pirmās dienas pēc noteik-
tās karantīnas Esslingenā. Ielas tukšas. 
Plašais laukums pie vilciena stacijas 
un autoostas – tukšs. Parks kā izmiris, 
bez bērnu smiekliem rotaļu laukumos. 
Vienīgi putni turpināja dziedāt savas 
dziesmas tā, it kā nekas nebūtu noticis. 
Šādas pieredzes ir noteikti katram no 
mums, vienalga, vai dzīvojam Vācijā, 
Amerikā, Austrālijā, vai kur citur.

Neziņa dzemdina bailes. Nav tan-
ki, neskan bumbu sprādzieni. Mūsu ie-
naidnieks ir neredzams. Un tieši savā 
sīkajā neredzamībā, kā izrādās, – tāds 
uzbrucējs, kurš ne tikai atsevišķas pil-
sētas un valstis, bet visu mūsu planē-
tu sagrābis nāves baiļu un izmisuma 
gūstā.

Vai tā nav redzama zīme arī tam, 
cik lielu, ja pat ne vislielāko nozīmi 
mūsu dzīvē nosaka tas, kas norisinās 
it kā neredzami – garīgajā dimensijā? 
Zinātnes un tehnikas progress, ar ko 
lepojas mūsdienu pasaule, vienā brīdī 
kļūst bezspēcīgs. Cilvēks, kurš kļuvis 
augstprātīgs, domājot par saviem sa-
sniegumiem zinātnē, pēkšņi atskārst, 
cik neaizsargāts un trausls viņš būtībā 
ir nezināmā priekšā.

Pašizolācijas laikā, kad bijām fi-
ziski šķirti no ārpasaules, uzplaiksnī-
ja maza šķautne no tā patiesā es, kādi 
mēs esam: ja bijām iesprostoti ģime-
nē, tad atklājās mūsu ģimenes patiesā 
seja – cik daudz mīlestības un pacie-
tības pret savu tuvāko un cik daudz 
egoisma esam iekopuši paši savās at-
tiecībās.

Bet tiem, kuri palika četrās sienās 
vieni – visskarbāk piedzīvoja savas 
domu pasaules svētījošo vai postošo 
varu.

Laikam nebūs neviens, kurš šajā 
laikā nebūtu lūdzis Dievu. Arī tie, kuri 
Dievu noliedz, ja vien smadzenes nav 
skārusi ļauna slimība.

Dievu lūdz jauni un veci – kā nu 
kurš saprot un māk. Ne skaistos, iz-
meklētos vārdos, bet tādos, kas kā 
degoša bulta šaujas uz debesīm. Cik 
daudziem mīļie un sirdij dārgie cilvēki 

tagad dzīvo atšķirti un izolēti ne tikai 
tālās pilsētās, bet arī citās valstīs un 
kontinentos. Vienīgais kontakts tad ir 
kāds telefona zvans, e-pasta vēstule 
vai kāda cita īsziņa.

Viss liekais, neīstais, nenozīmīgais 
atkrīt kā pērnās lapas. Dievs, svētī Lat-
viju!... – ar šo lūgumu iesākas mūsu 
Valsts himna. Vai tas nav galvenais 
iemesls, kāpēc Latvijā tik maz vīrusa 
upuru? Padomāsim par to!

Mēs esam vienas Latvijas un vie-
nas – mūsu planētas iedzīvotāji. Mēs 
visi esam ceļinieki ceļā cauri šās dzī-
ves labirintiem uz Mūžību. Kādas 
domas un jūtas mēs ikdienā pārsvarā 
nesam? – Arī Mūsu Tēvs... lūgšanas 
laikā – cik daudz dažādas domas ie-
spraucas vārdu vidū!

Pēdējo divdesmit gadu laikā man 
ir bijusi iespēja no sirds izrunāties ar 
vairākiem cilvēkiem dažādās pasaules 
malās pavisam īsi, pirms viņi devušies 
Mūžībā. Kas man visvairāk palicis at-
miņā? – Vispirms, – visi kā viens ap-
galvoja, ja vien būtu iespējams atgriezt 
laiku atpakaļ un sākt dzīvi no jauna, 
viņi dzīvotu pavisam, pavisam citā-
dāk. Kā? – daudz vienkāršāk. Nekrātu 
naudu un mantu. Jo krājot un cenšoties 
iegūt vairāk, domas ir piesaistītas ze-
mes dzīvei – visam tam, kam pēcnā-
ves dzīvē nebūs vairs absolūti nekādas 
nozīmes.

Kāda vientuļa, bet turīga kundze, 
slimnīcā guļot, pavisam īsi pirms aiz-
iešanas Mūžībā, man teica: „Man ir tik 
daudz naudas un dārglietas, kur lai es 
to tagad lieku? Mēs ar vīru tā krājām 
visu mūžu! Neko neatļāvāmies. Domā-
jām – vēlāk ceļosim... Bet vīrs jau sen 
nomira. Es paliku viena, saslimu... tā 
arī nekur neaizbraucu.“

Reiz ieminējos, ka viņa varētu 
palīdzēt kādam aklam jaundzimušam 
puisītim iegūt redzi. Operācija ārval-
stīs izmaksātu dārgi. Vecāki to nevar 
atļauties. Bet viņa klusēja... Vēlāk iz-
rādījās, ka veikli mahinatori piesavi-
nājušies visu sievietes mūžā sakrāto.

Un cits piemērs: Zviedrijā, Ēlandes 
salas pastorātā Sandbijā, kas kopš pēc-
kara gadiem kalpo palīdzības darbam 
latviešu ģimenēm, ilgus gadus, līdz 
deviņdesmit gadu vecumam kalpoja 
mācītāja atraitne Vilma Sviķis. Viņa 
bija sīka auguma, kustīga un darbīga 
mājas saimniece – tādu viņu iepazi-
nu 90-to gadu sākumā, kad Latviešu 
Baznīca Vācijā man uzticēja organizēt 
bērnu grupu braucienus no Latvijas uz 
Sandbiju vasaras nometnēs.

Reiz viņa man parādīja lielu bril-
janta gredzenu un vaicāja: „Kā jūs 
domājat, vai par šo gredzenu, ja to 
pārdotu, varētu nopirkt vienu dzīvok-
līti Rīgā? Mums te ir viena latviešu 

ģimenīte, kas lasa zviedriem gurķus. 
Viņiem nav kur Rīgā dzīvot. Saimnieki 
esot izdzinuši no mājām. Gribu viņiem 
šo gredzenu uzdāvināt. Es taču to uz 
saviem vecajiem pirkstiem vienalga 
vairs nelikšu.“

Cik tas maksāja? – nezinu, bet jau-
nā latviešu ģimenīte ar to laimīgi at-
griezās Latvijā.

Arī arhibīskaps Kārlis Gailītis, 
kura vadītās Baznīcas laikā Latvijā 
neticami uzplauka kristīgais darbs ar 
bērniem, man reiz teica: „Kāda nozī-
me daudz krāt? Kapā vienalga līdzi 
nepaņemsi...“

To zina katrs. Bet cīņa par varu, 
ietekmi un naudu nevis mazinās, bet 
aug! Kaut kur tīmekļa vietnēs klīst sa-
zvērestības teorijas par cilvēku čipo-
šanu, par elektronisko verdzības sistē-
mu. Arī tas daudzos vieš bailes.

Bet pāri visām šīs zemes varām, 
mūs nemanāmi, bet ar lielu mīlestību 
un gudrību vada Radītājs.

Gandrīz katram no mums ir piere-
dzes, kur esam teikuši: „Es nezinu, kā 
es to varēju izturēt.“ Bet atgriezāmies 
no pārbaudījuma noteikti stiprāki un 
gudrāki.

Tā arī tagad mums jāturpina mā-
cīties pilnīgi uzticēties Dieva gudra-
jai un mīlošajai vadībai. „Tavs spēks 
manā nespēkā varens parādās,“ – šos 
vārdus varam atkārtot tad, kad visi, 
itin visi mūsu cilvēcīgie resursi ir iz-
smelti. Dievs ir visu caurstrāvojošs va-
rens spēks, tīrība un skaidrība, abso-
lūti nesavtīgi nemitīgi dodošs. Ja tikai 
uz mirkli Viņš pārtrauktu mūsos liet 
dzīvības straumes, mēs tūlīt sastingtu 
un nomirtu.

Tāpēc mums jāmācās ar Viņu pa 
īstam satikties. Taču, lai Viņu satik-
tu, mūsos jābūt kaut kam kopīgam ar 
Viņu – iekšējai skaidrībai, labestībai, 
dāsnumam un patiesībai. Jo tad, kad 
esam liekuļoti, skopi egoistiski pašsla-
vinātāji, mēs savu Radītāju nemaz ne-
varam sastapt, jo atduramies pret sa-
vām šīs zemes kaislībām un vājībām.

Mums priekšā vēl daudz nezinā-
mā. Mēs nezinām, kas mūs sagaida 
šeit uz Zemes, bet mēs varam būt dro-
ši, ka Radītājs, kurš mums visiem ir 
viens, – mūs sargā, vada un māca, ga-
tavojot mūs tai dzīvei, kas ir lielākais 
nākotnes noslēpums.

Līdz šim esam nesuši mūsu prātos 
neaptverami daudz un dažādu domu 
jucekļus, kas kā vāveres ritenī maļas 
mums apkārt dienām un naktīm, raus-
tot te šur, te tur.

Dažas dienas atpakaļ kāda paziņa 
no Amerikas man teica: „Es nevaru 
vairs naktīs gulēt. Es vairākas reizes 

Saknes meklējot (12)
Domas – ienaidnieks vai aizsargbruņas?
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raujos augšā, skatos, cik pulkstenis, 
tad eju virtuvē iedzert siltu pienu, tad 
palasu, tad piemiegu, un atkal uzrau-
jos augšā, un domas mani moca līdz 
rīta gaismai... Es lūdzu arī Dievu. 
Vienalga – nelīdz.“

Varbūt arī jums noderēs eksperi-
ments, kuru izdomāju un īstenoju pirms 
vairāk nekā desmit gadiem un kas vai-
nagojies ar to, ka iemiegu dažu minūšu 
laikā un guļu ciešā miegā līdz rītam.

Un tā varu gulēt arī lidmašīnā, 
braucot automašīnā vai viesnīcā.

Atslēga ir – Kristus Gaisma – 
mana VIENĪGĀ doma. Ja gribu, varu 
domāt tās domas, kas var pastāvēt 
Kristus Gaismā. Visām citām jāizgaist 
tāpat, kā tumsa izgaist, kad telpā ielīst 
saules gaisma.

Izklausās vienkārši, bet to īstenot 
ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. „Tavs spēks manā 
nespēkā varens parādās! Tu esi mans 
spēks un mans stiprums!“ – šie vārdi 
ir kā dzīvības spēka eliksīrs pirmajās 
dienās un stundās, kad vingrināšanos 
sāk. Šo cīņu ar savām domām jāveic 
nenogurstoši un nepārtraukti. Ja iesā-
kumā liksies – tas nav iespējams! Tad 
nedēļu vēlāk veiksies labāk, pēc mēne-
ša – vēl labāk, bet pēc gada pašam kļūs 
nepatīkama katra doma, kas neatbilst 

Dieva Gaismai, jo 
Viņa svētījošais 
Gars būs sācis 
ieņemt vadības 
posteni jūsu gal-
vā. Bet domas iz-
mainīs jūsu rīcību, 
jūsu attieksmi pret 
citiem cilvēkiem, 
jūsu izvēles.

Tikai tad, kad 
APZINĪGI sākam 
šķirot savas do-
mas, mēs atklā-
jam, kāds milzu 
domu atkritumu 
spainis ir mūsu 
galvās, tā vietā, lai 
tur mirdzētu Die-
višķā Gaisma, kas 
vienīgā spēj mūsu 
dzīvi saprātīgi 
vadīt un nosargāt 
briesmās. Kristus 
svētījošā Gaisma 
nes sirdsmieru, 
dziļu paļāvību un 
labu veselību.

Pēdējā dzīves 
stundā mums ne-
būs jāatbild par to, ko darījis vai neda-
rījis Jānis, Pēteris vai Marta, bet – cik 
daudz Kristus mīlestības un piedoša-
nas Gaismas esmu pats sevī sakrājis? 

Tās ir mūsu vienīgās aizsargbruņas 
tagad un Mūžībā.

Vera Volgemute Rozīte
Esslingenā, 21. maijā 2020.

Saknes meklējot
Turpinājums no 10. lpp.
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Latvieša bruņutērps
Viena no svarīgākajām cilvēcis-

kajām vēlmēm ir būt pasargātam no 
dabas spēkiem, ļaunuma, slimībām, 
nelaimēm, galu galā no visa, ko nepa-
zīstam un no kā baidāmies.

Mākslā (un kultūrā vispār) mani 
vienmēr interesējis brīnuma feno-
mens. Visās etniskajās kultūrās ir lie-
cības par izsmalcinātiem aizsardzības 
veidiem – tie ir amuleti, aizsargājoši 
tērpi, rituālie priekšmeti, lapiņas ar 
svētu tekstu citātiem, utml.

Es izveidoju savu versiju aizsarg-

tērpam, kurš, atbilstoši laikmetam, ir 
no polietilēna, precīzāk – no PET at-
kritumiem, bet ietver latvietim svarī-
gus simbolus, jēdzienus un tēlus.

Domāju, ka latvieša īstais bru-
ņutērps ir neredzams, to veido katra 
īpašās dzimtas leģendas, literatūras, 
folkloras un mitoloģisko priekšstatu 
kripatiņas, nesaprotami un neatšifrē-
jami vārdi, lūgšanas, kopā ar pārlie-
cību, ka tas viss palīdzēs, kad pienāks 
īstais brīdis; ģeometriskais ornaments 
un ideja, ka to var lasīt kā grāmatu; ne-
definējama dabas sajūta un beznosacī-
jumu paļaušanās uz augiem, kokiem, 

mežu, zāli, kas palīdzēs, pabaros, iz-
ārstēs, briesmu brīdī paslēps. Māju 
sajūta, kura pastāv ilgāk par pašām 
mājām. Arī zvēri un putni, kuri atnesīs 
ziņu no nezinkurienes, bet, protams, 
īstajā brīdī.

Mēģināju vizualizēt šīs sajūtas 
simboliskā bruņukreklā. Tajā saskatā-
mais teksta fragments ir tautasdzies-
ma:

Sausa smilga vecainē,
Zelta rasa galiņā
Kas karā kāvušies,
Lai nāk rokas nomazgāt.

Ieva Krūmiņa

Mobilly muzeja apmeklējums kļūst vēl ēr-
tāks un varam piedāvāt attālinātu biļešu 
tirdzniecību. Pārdomāts lietotnes dizains 
ļauj viegli veikt savu izvēli, un jau pirma-
jā dienā vairāki muzeja apmeklētāji ie-
ejas biļeti uzrādīja sava telefona ekrānā.“

„„Mobilly“ misija ir atvieglot ik-
dienu ikvienam mūsu klientam. Prieks, 
ka mums izdevās to padarīt raitāku 
gan muzeju darbiniekiem, gan apmek-
lētājiem. Šis ir jauns risinājums, kā 
paātrināt biļešu pārbaudes procesu un 
nodrošināt bezkontakta maksājumus, 
kas šajā laikā ir tik ļoti nozīmīgi,“ 
stāsta Mobilly vadītājs Ģirts Slaviņš.

Atgādinām, ka saskaņā ar valdības 
stratēģiju nākamajam Covid-19 ierobe-
žošanas posmam no 19. maija, pēc 2 

mēnešu pārtraukuma, Latvijas Nacionā-
lais mākslas muzejs atsācis savu publisko 
darbību, atverot apskatei pastāvīgās eks-
pozīcijas un izstādes LNMM galvenajā 
ēkā, Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA un 
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. 
Balstoties uz muzeju darbību reglamen-
tējošo sanitāro protokolu, LNMM muze-
jos ir noteikts maksimālais apmeklētāju 
skaits, kas vienlaicīgi var atrasties ēkās: 
LNMM – 50, MMRB – 45, DMDM – 25.

Apmeklētāju plūsma tiek regulēta pie 
ieejas ēkā un iekštelpās, lai nodrošinātu 
2 metru distances ievērošanu. LNMM 
galvenajā ēkā ieeja tiek organizēta pa 
centrālajām durvīm no K. Valdemāra 
ielas, izeja – uz parka pusi. Izņēmums – 
māmiņas ar ratiem un cilvēki ar kustību 
traucējumiem. Savukārt Mākslas muzejā 
RĪGAS BIRŽA ieeja ir no Doma lauku-
ma, bet izeja – uz Mazās Pils ielas pusi.

Par „MOBILLY“
SIA  Mobilly ir licencētā elek-

troniskās naudas iestāde ar tiesībām 
sniegt maksājumu pakalpojumus. Li-
cenci ir izsniegusi Finanšu un kapitāla 
tirgus komisija, kas regulē un uzrauga 
Latvijas finanšu sektora dalībniekus.

Ar Mobilly norēķinu sistēmu iespē-
jams apmaksāt autostāvvietas, iebrauk-
šanas maksu Jūrmalā, taksometru pa-
kalpojumus, pasta sūtījumus, iegādāties 
vilcienu un autobusu biļetes, ziedot, kā 
arī norēķināties par citām precēm un pa-
kalpojumiem. Mobilly piedāvā sadarbību 
arī uzņēmumiem, lai to darbinieki varētu 
izmantot lietotnes sniegtās priekšrocības.

Nataļja Sujunšalijeva,
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

Preses centra vadītāja
Rīgā, 21.05.2020.

LNMM piedāvā 
Turpinājums no 5. lpp.
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Haszē nometne
Drīz vien Hovaldbe-

na nometnē trūka telpu 
jaunu bēgļu uzņemšanai. 
Īsi pirms Jāņiem mūs pār-
cēla uz Haszē nometni.

Šīs nometnes apkārtne mums perso-
nīgi bija labi pazīstama, jo tā bija tikai 
kādu kilometru, pusotru no Ruszē cie-
ma, kur bijām dzīvojuši kopš 1944. gada 
Ziemsvētkiem. Līdz Vācijas kapitulā-
cijai tur bija koncentrācijas nometne. 
Nometne bija Ruszē ezera krastā un Ķī-
les – Rendsburgas šosejas malā. Ejot uz 
Ķīles centru, nometnei bija jāiet garām. 
Kādreiz arī redzējām ieslodzītos no rī-
tiem, klūpot, krītot dzenot uz darbu un 
vakaros atpakaļ. Šķiet, ka viņus galve-
nokārt nodarbināja pie gaisa uzbruku-
mos sagrauto māju drupu novākšanas. 
Nometnes apsardzē bija nodarbināti arī 
kādi latviešu karavīri, tos varējām pazīt 
pēc Latvijas karodziņiem uz rokām.

Līgo vakarā, kā jau tas mums pa-
rasts, bija gan līgošana, gan uguns-
kurs, gan arī Jāņu siers. Kā goda viesis 
bija lūgts vietējās angļu militārās pār-
valdes augstāks virsnieks. Nometnes 
vadītājs Nikolajs Falks viņam pastāstī-
ja par šīm, angļiem tik nepazīstamām, 
latviešu Līgo vakara izdarībām.

Dzīvojām atkal barakās, vairākas 
ģimenes vienā istabā. Vēl joprojām no-
metnē pieplūda tuvākā apkārtnē dzī-
vojošie bēgļi. Šajā nometnē nodzīvotie 
nepilnie divi mēneši neiezīmējās ar dau-
dziem organizētiem sabiedriskiem un 
kulturāliem pasākumiem. Tik tālu vēl 
nebijām tikuši. Tomēr, vēl jūnija mēne-
sī uz kādreizējā Liepājas teātra aktiera 
Valda Leista (izceļoja uz Austrāliju un 
vadīja Melburnas Latviešu teātri) iero-
sinājumu, nodibinājās dramatiskā kopa, 
kuras, kā vēlāk lasījām nometnes laik-
rakstā Nākotnes Ceļš, dibinātāju vidū 
bija arī Teodors un Alma Saivas un Jā-
nis Brauers. Pirmā izrāde Annas Briga-
deres Pie latviešu miljonāra gan varēja 
notikt tikai 6. oktobrī, bet tad jau bijām 
Frīdrihsorta (Friedrichsort) nometnē.

Sākās arī pamatskolas organizē-
šana. Ar maz izņēmumiem bērni bija 
pazaudējuši vienu mācību gadu; jau 
8. jūlijā skola uzsāka darbu.

Vairākas reizes nedēļā bija iespējams 
apmeklēt angļu valodas stundas nomet-
nes zālē Raimonda Celma vadībā.

Nometnē bija arī paliela sarīko-
jumu zāle, kur sestdienas vakaros 
rīkoja deju vakarus. Tieši otrā pusē 
Rendsburgas šosejai bija nometinātas 
angļu armijas vienības. Ap šo noviet-
ni regulāri patrulēja bruņotas sardzes 
vienības. Sestdienas vakaros, izdzir-
dējuši deju mūziku, arī viņi vēlējās pa-
dejot un atnāca uz nometnes zāli. Mie-

rīgi sakrāva savas mašīnpistoles vienā 
zāles stūrī un nodevās dejas priekiem. 
Svētdienas rītā angļu karavīru patru-
ļas aizturēja garām ejošos vāciešus, 
īpaši, ja tie bija labāk ģērbušies, un no-
rīkoja pie zāles satīrīšanas. Divus, trīs 
mēnešus pēc kara beigām tāda izrīcība 
vēl bija iespējama. Karu pazaudējušie 
vācieši vēl neuzdrīkstējās par tādu pat-
varīgu un pazemojušu rīcību protestēt.

Angļu, amerikāņu un franču oku-
pāciju zonās bija sākusies izklaidēto 
latviešu organizēšanās. Arī no Haszē 
nometnes aizbrauca pāris cilvēku uz 
vienu sanāksmi. Tas nebija paticis no-
metnes vadībai. Runāja, ka atgriežoties 
nometnē viņi esot apcietināti un uz pā-
ris dienām ielikti karcerī (!), kādu biju-
šajā koncentrācijas nometnē netrūka.

Latvieši dzīvo četrās nometnēs
No atmiņas ir izgaisis tiešais datums 

kad mūs pārcēla uz 38. nometni, bet 
tas noteikti bija jūlija mēneša pēdējās 
dienās. Jo, kad  31. jūlijā Universitā-
tes sporta laukumā notika Ķīles rajona 
ārzemnieku sporta spēles (Kiel Area 
Ausländer Athletik-Sport-Weltkämpfe), 
tad angļu armijas automašīnas mūs uz 
sacīkšu vietu jau aizveda no 38. nomet-
nes. Šo sacīkšu laikā angļi mūs cienāja 
ar launagu, kad pirmo reizi dabūjām 
baudīt Anglijā tik iecienīto tēju ar pienu.

38 .  nome t ne 
bija kādreizējā ār-
zemju strādnieku 
pa r aug nomet ne 
Frīdrihsortā, Ķī-
les ziemeļu daļā, 
otrā pusē Ķīles 
kanālam. Jopro-
jām nāca klāt jauni 
bēgļi, kurus visus 
38. nometnē neva-
rēja uzņemt. Vēl 
1946. gada pavasarī 
ieradās vairāki no 
Beļģijas karagūs-
tekņu nometnēm 

atbrīvotie latviešu karavīri un gaisa spē-
ku izpalīgi.

Baltijas bēgļi ieguva vēl trīs no-
metnes. Ja līdz šim visi latvieši dzīvoja 
vienā nometnē, tad 1946. gada sākumā 
mūs izklīdināja pa 4 nometnēm.

Septembrī uz netālo 41. nometni 
Holtenavā (Holtenau) pārcēla ap 200 
latviešus un lietuviešus. Par 41. no-
metni lasīsim arī vēlāk.

Novembrī 39. nometnē Šancē 
(Schanze) nometināja 200 lietuviešus, 
70 latviešus un 10 igauņus. Nometnes 
vadība atradās lietuviešu rokās.

1946. gada sākumā uz 40. nomet-
ni Brauenbergā pārcēla igauņus, lie-
tuviešus un vairāk nekā 80 latviešus. 
Nometnes komandants bija igaunis.

Šajās trīs nometnēs latviešu sabied-
riskā rosība bija vāja, jo viņu skaits bija 
samērā mazs un, izņemot 41. nomet-
ni, nebija arī piemērotu telpu. Tamdēļ 
latvieši, kas vēlējās līdzdarboties kul-
turālā laukā, piedalījās 38. nometnes 
pasākumos. Nevienā no šīm nometnēm 
nebija arī latviešu skolu.

38. nometne
Šajā nometnē ieguvām savu ofi-

ciālo DP statusu. Mums izsniedza DP 
Indeksa kartes un DP pases. Manas In-

Atmiņas par dzīvi Ķīles bēgļu nometnēs (2)
Pirmie pēckara gadi
Pirmais turpinājums. Sākums LL597.

 
Turpinājums 13. lpp.

1945. gada Līgo vakars Haszē nometnē ar angļu viesiem. Otrais no kreisās 
nometnes komandants N. Falks.
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Guntara Saivas DP reģistrācijas kartīte.



Trešdien, 2020. gada 27. maijā Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

Baltijas valstu karogus.
Nometnē turpinā-

ja ierasties jauni bēgļi. 
To vidū bija arī bijušais 
pasaules rekordists so-
ļošanā Jānis  Daliņš ar 
kundzi, trim bērniem un 
māti. Vēl 1946. gada pa-
vasarī ieradās vairāki no 
Beļģijas kara gūstekņu 
nometnēm atbrīvotie lat-
viešu karavīri un gaisa 
spēku izpalīgi.

Mēs joprojām bijām 
pārliecināti, ka pavisam 
drīz varēsim atgriezties 
dzimtenē. Nākotnes Ceļš
15. augusta numurā ci-
tēja Jāni  Daļiņu: „Ziemsvētkos mēs 
būsim jau dzimtenē.“

Septembra sākumā nometnē bija 
1311 iedzīvotāji, no tiem 779 latvieši, 
374 lietuvieši, ap simts igauņu, pārējie 
cittautieši, to vidū kādi 14 Latvijas eb-
reji, kam bija laimējies dzīviem izkļūt 
no Latvijas.

Neilgi pēc ierašanās nometnē an-
gļu militārā policija apcietināja divas 
latvietes, kas esot strādājušas Haszē 
koncentrācijas nometnē. Ko viņas bija 
nodarījušas un kas ar viņām notika, 
nav zināms.

Tagad, kad vēl joprojām runājam 
un rakstam par holokaustu un varbūtē-
ju latviešu līdzdalību tajā, ir vērts pie-
minēt, ka vairāki nometnē dzīvojošie 
ebreji bija kādreiz nodarbināti T. Prie-
des vadītajā vācu kara automašīnu re-
monta darbnīcā Rīgā. Satiekoties ar 
Priedi, tie ar lielu cieņu viņu uzrunāja 
mūsu inženiera kungs, jo, lūk, viņš tos 
kādreiz paslepus bija apgādājis ar da-
žiem kukuļiem maizes.

Nometnes pārvalde
Jau no pašām pirmajām dienām 

nometnes pārvalde atradās inženiera 
Nikolaja Falka rokās. Nometnes laik-
raksta Nākotnes ceļa 15. septembra 
numurā varēja lasīt, ka vietējā angļu 
militārā pārvalde bija Falku iecēlusi 
par baltu tautu sakaru virsnieku vi-
sām UNRRA apgādātām baltu no-
metnēm Ķīlē. Cik zināms, tad citās 
vietās tādu sakaru virsnieku nebija. 
Falks iecēla nometnes vadītāju jeb 
komandantu. Bez viņa vai viņa sekre-
tāres Ernas Zālamaņa kundzes pie-
krišanas nekas nometnē nedrīkstēja 
notikt. Laikrakstā varēja lasīt, ka Zā-
lamaņa kundze, nometnes krustmā-
te (izcēlums mans G.S.), neatlaidīgi 
gādā par to, lai Baltijas tautu piederī-
gie saņemtu nepieciešamos drēbju ga-
balus, apavus un visu, kas vajadzīgs 
nometnei.

Nikolajs Falks ar Ernu Zālamaņa 
kundzi apdzīvoja nometnes sarīkoju-
ma zāles vienā galā iekārtoto dzīvok-
li. Katru rītu viņi devās darbā uz Ķīli 
savā 8 cilindru luksus Horha (Horch)
sporta automašīnā. Kur viņi strādāja 
un kādi bija viņu pienākumi, to nomet-
nes iedzīvotāji nezināja.

Kādas reizes Zālamaņa kundze 
dažiem izraudzītiem nometnes dar-
biniekiem rīkoja vakariņas, kas bija 
jāuzskata par lielu pagodinājumu. Arī 
mani vecāki bija reiz ielūgti šajās va-
kariņās.

Par nometnes vadītāju bija iecelts 
pastmeistars Bērziņš. Nometnes 
saimniecību pārzināja Augusts Mi-
kainis, kanceleju kapt. Edgars Strēl-
nieks, policiju Roberts Baumanis,
slimnīcu Dr. Andrejs Meļķis.

Vairāki augstākās administrācijas 
darbinieki dzīvoja atsevišķā adminis-
trācijas barakā. Nometnes iedzīvotā-
jiem bija pamatotas aizdomas, ka viņi 
saņēma labāku aprūpi.

Arī tēvu nometnes saimniecības 
administrācija pāris reizes aicināja 
kļūt par savu cilvēku, ar visām šādu 
cilvēku priekšrocībām, par ko, pro-
tams, būtu jāmaksā kādi mesli (lai no-
metnes grāmatas būtu kārtībā!). Tēvs 
šos sadarbošanās piedāvājumus bija 
noraidījis. Viņa vienīgais administra-
tīvais amats bija 1. barakas vecākais.

Dzīves apstākļi
Lai gan bijām ieguvuši labākas 

telpas, tās tomēr nebija piemērotas 
ģimenēm, īpaši ģimenēm ar maziem 
bērniem. Tomēr tās nebija telpas, bet 
gan ļoti nepietiekamais uzturs, kas no-
metnes iedzīvotājiem sagādāja lielākās 
rūpes.

Strādājoši nometnes iedzīvotāji 
saņēma arī kādas papilddevas un ne-
daudz vairāk cigarešu. Papilddevas 
laiku pa laikam Sarkanā Krusta pa-
ciņu veidā saņēma tikai bērni, bet arī 
no šīm paciņām dažas mantas bija iz-
ņemtas.

Sazinoties ar citu apkārtējo no-
metņu iedzīvotājiem zinājām, ka viņi 
bija labāk apgādāti nekā mēs – N. Fal-
ka pārzināto nometņu iedzīvotāji. Ja 
pieņemam, ka UNRRA ar pārtiku 
apgādāja visas britu zonas nometnes 
vienādi, tad kāpēc tāda starpība? Ci-
tās nometnēs Sarkanā Krusta paciņas 
diezgan regulāri saņēma visi iedzīvo-
tāji. Runāja, ka tā pārtika, kas ienāca 
nometnē un nenonāca līdz iedzīvotā-
jiem, esot tikai maza daļa no tās, kas 

deksa kartes numurs bija GO 1512273 
un Pases numurs 050874.

Kā jau lasījām, nometne bija kād-
reizējā ārzemju strādnieku paraugno-
metne, uz kuru vesti ārzemju žurnālis-
ti, lai rādītu cik labos apstākļos Vācijā 
dzīvo ārzemju strādnieki.

Jau no 15. augusta nometne divas 
reizes nedēļā rotatora tehnikā 400 ek-
semplāros iznāca nometnes laikraksts 
Nākotnes Ceļš un reizi mēnesī žur-
nāls – Gājputni. Pēdējais gan piedzī-
voja tikai trīs numurus. Laikraksta re-
daktors bija Rūdolfs Valdmanis, viņa 
vietniece Leontīne Bērziņa.

Laikraksts darbojās Falka uzrau-
dzībā, kā to vēlāk Kultūras un izglī-
tības komisijas sēdē 25. oktobrī Vald-
manis pats apliecināja. Laikraksts 
neko nedrīkstēja rakstīt, kas būtu ne-
labvēlīgs Falkam un viņa vadītai no-
metnei.

Vai šie bija tie mesli, kas Valdma-
nim bija jāmaksā, lai laikraksts vispār 
varētu iznākt?

Nometnes laikraksta Nākotnes 
Ceļa 15. septembra numurā varēja la-
sīt: „Inž. Falks panāca to, ka čehiem 
atstājot Ķīli, Baltijas tautas saņēma 
labāko un skaistāko nometni Ķīlē un 
tās apkārtnē. Glītas barakas ar cen-
trālapkuri, visām labierīcībām, elek-
trisko virtuvi, lieliskām dušas telpām, 
ir retums, par ko priecājas ne tikai 
nometnes iemītnieks, bet arī katrs cie-
miņš.“

Bijām gan ieguvuši labākas tel-
pas, bet dzīvojām tomēr ļoti saspiesti. 
Vairums lielāko ģimeņu gan dzīvoja 
atsevišķās istabās, bet mazākās ģime-
nes dzīvoja pa divām vienā istabā un 
vieninieki 6 – 8 vienā istabā. Joprojām 
skapji un segas nodalīja katrai ģimenei 
savu stūrīti.

Pie nometnes vārtiem svinīgā ce-
remonijā iesvētīja un pacēla visu trīs 

... dzīvi Ķīles bēgļu nometnēs (2)
Turpinājums no 12. lpp.

58. nometnes laikraksta „Nākotnes 
ceļš“ 1945. g. 15. septembra 1. lpp.

Ielūgums uz vakariņām. FOTO no Guntara Saivas 
personīgā arhīva

Turpinājums 15. lpp.
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Mūsu Pēteris Jansons, leģendārais bēgļu laivu vedējs 
pāri Baltijas jūrai, miris 30. aprīlī. Viņš ar sievu Ingu pēdē-
jos gadus dzīvoja veco ļaužu mītnē ārpus Visbijas, Gotlan-
dē. Savā mūžā Pēteris bija ticis cauri daudzām grūtām un 
bīstamām situācijām, bet Covid-19 viņu pieveica.

Pēteris Otrā pasaules kara laikā jau 1943. gadā atbēga 
uz Gotlandi, lai izvairītos no iesaukšanas vācu okupantu 
armijā. Zviedrijas izlūkdienests viņu savervēja slepeniem 
braucieniem uz Latviju. Tika vesti materiāli un cilvēki, bet 
atpakaļ laivas bija tukšas. Kad izveidojās Kurzemes cie-
toksnis un Kurzemē tūkstošiem bēgļu gaidīja laivas, kā pē-
dējo, visbīstamāko iespēju aizbēgt no tuvojošās atkārtotās 
padomju okupācijas, Pēteris un citi laivu vadītāji uzņēma 
bēgļus laivās un aizveda tos drošībā Gotlandē! Pēteris sa-
vos 29 braucienos pāri jūrai pārveda ap 2000 bēgļu.

1945. g sākumā viņš vairs nebrauca. Gotlandē viņš bija 

saticis zviedru meiteni Ingu – māsīca viņam bija pareģoju-
si, ka pāri jūrai satiks savu mīlestību – un izveidoja ģimeni 
ar diviem bērniem. Ģimene dzīvoja pie Ingas vecmāmiņas, 
bet vēlāk pārcēlās uz dzīvi Stokholmā.

1995. gadā Pēteris un Inga atgriezās Gotlandē, lai bau-
dītu miera pilnas vecumdienas iemīļotajā Rūtē netālu no 
jūras, no kurienes skats varēja aizklīst līdz Dzimtenei un 
kur rozes zied līdz Ziemassvētkiem. Vecumdienas bija arī 
ļoti aktīvas dienas. Pie viņiem nāca gan zinātkāri vietējie, 
gan arī ļaudis no tālienes. Pēteris labprāt dalījās savās atmi-
ņās par karu, par dzīvi svešumā – trimdā, kā arī stāstīja par 
apstākļiem okupētajā Latvijā. Atmiņa viņam bija neskarta. 
1999. gadā viņš kopā ar vēl diviem bēgļu laivu vadītājiem 
saņēma Triju zvaigžņu ordeni. 2000. gadā viņš piedalījās 
pieminekļa Cerību bura atklāšanā Jūrkalnes krastā. Got-
landē viņš piedalījies izstādēs Bēgļu laivas, pie sēru vītola 
stādīšanas pie Bēgļu avota un vēl dažādos piemiņas sarīko-
jumos. Vēl nesen, savā dzimšanas dienā, Pēteris priecājās 
par iespēju ar savām atmiņām piedalīties Bēgļu avota 75 
gadu atzīmēšanā pie Kathamarsvīkas kopā ar ZLA un lat-
viešu jauniešiem no Stokholmas.

Pētera Jansona atmiņu stāstus var lasīt Valentīnes Las-
manes grāmatā Pāri jūrai, dzīvesstāstu pētnieku veidotā 
grāmatā Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zvied-
riem un zviedru valodā B. G. Holmerta grāmatā Gotland 
under beredskapsåren 1939-1945.

Mazmeita Marie Jansone par savu vectēvu ir izveido-
jusi filmu zviedru valodā Med livet som insats – riskējot 
ar dzīvību. Tīmeklī ir arī atrodami raksti un videoieraksti. 
Latvijas Universitātes Filozojias un socioloģijas institūtā 
pašlaik tiek gatavots atmiņu krājums Bezbailīgie.

Pēteri Jansonu dziļā pateicībā piemiņā paturēs Zvied-
rijas latvieši, draugi Latvijā un zviedru draugi Gotlandē. 
Atcerēsimies viņa vārdus: „Man nekad nebija bail. Kas 
jādara, tas jādara.“

Lai viņam vieglas smiltis.
Zviedrijas „Latviešu listei“ iesūtīja

Māra Strautmane

K!K!M! filistri! aizsaulē
jur.

IMANTS DIŽGALVIS, 88/89 sel!
Dzimis 1929. gada 10. jūlijā Rīgā, Latvijā.

Miris 2019. gada 9. novembrī Melburnā, Austrālijā.

med.
VALTERS BERNHARDS NOLLE, 57-I, lett!

Dzimis 1931. gada 31. jūlijā Rīgā, Latvijā.
Miris 2020. gada 20. martā Džilongā, Austrālijā.

ing.
VIKTORS BENDRUPS, 73- II, patr!

Dzimis 1925. gada 14. jūnijā, Jelgavā, Latvijā.
Miris 2020. gada 30. aprīlī Melburnā, Austrālijā.

ing.
JĒKABS ARNOLDS ZIEDARS, 47-I, gers!, dibinātājs!

Dzimis 1924. gada 20. maijā, Dunikā, Latvijā.
Miris 2020. gada 11. maijā, Melburnā, Austrālijā.

Sit tibi terra levis
Viņus piemiņā paturēs
Buršu saime Austrālijā.

Pieminam Pēteri Jansonu
1922. g. 5. novembris – 2020. g 30. aprīlis

Pēteris Jansons Niklāva Strunkes zīmējumā, 1944. gadā 
un pats Pēteris Jansons.
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Trešdien, 2020. gada 27. maijā Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Laiks ir mūsu rea-
litātes neatņemama sa-
stāvdaļa. Tāpēc reliģijā 
un filozofijā eksistē uz-
skati par to. Tie balstās 
vai nu uz tradīciju, vai 
uz personīgām kontem-

plācijas pieredzēm, vai šodien – uz 
teorētisko fiziku, vai arī visu kopā.

Jāņa Atklāsmes Grāmatā mēs la-
sām, ka apustulis Jānis ir uz Patmu sa-
las, kur viņam tiek parādītas Nākotnes 
vīzijas, kā arī pavērti Laika noslēpumi 
caur Eņģeļiem un Jēzu.

Eņģelis saka, ka laika vairs nebūs, 
jo, kā zinām, Laiks ir relatīvs. Laiks 
stāv uz vietas. Laiks ir Tagadne. Laiks 
ir mūžīgā Tagadne. Laiks ir kā filma, 
uz kuru skatoties, auditorija redz no-
tikumus secīgi un kustībā. Savukārt, 
mehāniķis, kurš atrodas augšējā stāvā 
pie projektora, var pēc vēlēšanās ap-
skatīt šai filmai arī atsevišķus kadrus. 
Laiks ir – biljoniem šo kadru sekundē. 
Bet faktiski tas stāv uz vietas – ir Ta-
gadne. Tas Kungs redz Visu Filmu visā 
garumā, kamēr mēs, būdami kā kinoz-
ālē, redzam visu pēc kārtas. Un tas tā 
ir iekārtots, lai viss tiktu secīgi piedzī-
vots. Tas, ko mēs redzam kā Pagātne 
vai Nākotne – jau ir notikušas un vien-
laikus tās notiek arī šobrīd– tās TUR 
tiešām eksistē. To pakāpeniski sāk atzīt 
mūsdienu zinātne, un par to ir runājuši 
neskaitāmi meditācijas praktiķi visos 
laikmetos. Pie tam eksistē uzskats, ka 
cilvēks uz Zemes pilnībā sāks apzinā-
ties Laika dabu pēc 10 000 gadiem. To-
mēr – pētījumi notiek jau šodien.

Laiks – ir tas, ka katrā šai Laika 
kadrā realizējas sava veida vibrācija 
ar sev piemītošo frekvenci, un tās se-
cīgi mainās jeb NOTIEK šobrīd. Un 
mēs šeit – 3D pasaulē ceļojam cauri 

šai Filmai, kur kadrs pēc kadra plūst 
ar ātrumu biljoniem kadru sekundē, un 
tādā veidā mums rodas Laika plūsmas 
efekts. Bet faktiski, viens atsevišķs 
kadrs – ir Realitāte. Šinī Telpā, šai 3D 
telpā, mēs to nesaskatām kā vienu at-
sevišķu kadru (lielākā daļa no mums), 
kas būtu Tagadnes viens brīdis. Patrei-
zējā civilizācijas posmā lielākā daļa 
pagaidām teiks, ka pati Tagadne ir it 
kā viens netverams brīdis, kurā mēs 
esam uz viļņa, uz viļņa virsotnes, kur 
nākotne pāriet pagātnē. Tā tas izskatās. 
Tomēr Tagadne ir viens kadrs, kurš 
stāv uz vietas, bet mēs ejam tai cauri 
ar ātrumu – biljoniem kadru sekundē. 
Un atkal, katrs ilgstošā un dziļā lūg-
šanā un meditācijā – spēj to ieraudzīt. 
Savukārt, visa filma visā garumā un 
vienlaicīgi ir redzama Tam Kungam. 
Viņam ir atklāts uzreiz – jebkurš kadrs 
Pagātnē un Nākotnē. Tādēļ Atklāsmes 
Grāmatā ir rakstīts IR NOTICIS! Ir no-
ticis, jo viss jau ir noticis no Tā Kunga 
viedokļa. Kamēr no mūsu viedokļa – 
viss šobrīd vēl tikai notiek. No mūsu 
viedokļa viss PAŠLAIK notiek. Un 
tādēļ mēs šeit Zemes virsū arī esam 
nākuši, lai piedzīvotu priekš sevis un 
priekš Tā Kunga VISU, kas notiek. 
Bet, no Tā Kunga viedokļa, viss jau ir 
noticis. Vai tas nozīmē, ka mums nav 
izvēles?... Ka mums nav brīvās gribas? 
Nē, to tas nenozīmē. Mums ir brīvā 
griba un mums ir izvēle, jo mūsu apzi-
ņa sniedzas tikai zināmā amplitūdā šīs 
filmas ietvaros. Bet no Tā Kunga apzi-
ņas un no Tā Kunga viedokļa – Viņam 
ir redzams VISS visā garumā, – mūsu 
beidzamās domas un izvēles. Kamēr 
mēs šīs savas domas un izvēles tikai 
īstenojam šeit virs Zemes – PAŠLAIK.

Kad Eņģelis saka – Laika vairs ne-
būs, tas nozīmē arī, ka – mēs arvien tu-

vāk pieiesim Apziņai kāda ir Tam Kun-
gam. Un proti, mēs pieiesim tai Apziņai 
caur Kristu, kāda ir Tam Kungam, kurā 
mēs sāksim apzināties arvien dziļāk/
plašāk – Laika dabu. Laiks ir daļa šīs 
Realitātes, un šī Realitāte ir veidota no 
Tā Kunga – Dieva spēkā – ar Mīlestī-
bas pavedieniem. Šī Realitāte ir noausta 
kā audums. Tā ir saausta kā audums, un 
tā turas kopā ar biljoniem fizikas, ķīmi-
jas un citiem Universa likumiem, par 
kuriem mēs vēl tikai attālus nojaušam. 
Bet Viņas pamatā ir Mīlestības Doma 
no Tā Kunga. Tas Kungs jau VD caur 
pravieti ir teicis Es turu mīlestības do-
mas par jums. Tādēļ Universs un visa 
šī FILMA, kurā mēs dzīvojam un kuru 
mēs saskatām kā Tagadni, Pagātni un 
Nākotni, un šī Telpa, kurā mēs darbo-
jamies, ir draudzīga vieta. Šeit viss ir 
iekārtots uz, Zemes valodā runājot, La-
bestības principiem. Un no Tā Kunga 
viss ir iekārtots tā, ka mums vienmēr ir 
kur iet uz Priekšu. Vienmēr būs, kur iet 
Tālāk. Un Tas Kungs Pats – caur mūsu 
piedzīvojumu šajā Realitātē – gūst Se-
vis Atziņu. (Lai ir slavēts Tas Kungs! 
Alleluja). Tas Kungs grib Atzīt un Pie-
dzīvot Sevi visos iespējamos variantos. 
Un mēs šeit virs Zemes ar savu dzīvi 
katrs dodam Tam Kungam Baudījumu, 
Zemes valodā runājot. Ar jebkuriem 
mūsu piedzīvojumiem un dzīvi un 
mūžu – tas ir upuris Tam Kungam – 
mēs dodam Tam Kungam Prieku. Tas 
Kungs Bauda Prieku par mūsu dzīvi, 
par mūsu mūžu šeit Zemes virsū, kas 
tad ar notiek šīs Filmas ietvaros, kur 
mums šķiet, ka viss Pašlaik notiek.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

(Referencēm skat. Bībelē Atkl. 10:7, 
21:6 u.c., kā arī Gregg Braden, 
Dr.Ronald Mallett, u.c.)

nometni nemaz nesasniedzot.
Daži bēgļi bija atbraukuši ar kriet-

nu naudas žūksni. Lai gan veikalos 
bez pārtikas kartiņām neko nevarēja 
nopirkt, tomēr melnajā tirgū arī par re-
latīvi mazvērtīgajām RM varēja kādus 
produktus nopirkt.

Zēla arī spekulācija. Daži kļuva 
bagāti, bet kādiem citiem iznāca sa-

skarties ar varas iestāžu bardzību.
Ziemeļvācijas nometņu iedzīvotā-

ju vidū Ķīles nometne bija pazīstama 
kā siļķu galvaspilsēta, jo no vietējiem 
zvejniekiem par krietnu samaksu 
naudā vai arī maiņas ceļā, varēja ie-
gādāties svaigas siļķes. Bija arī daži 
zvejnieki, kas bija izbēguši no Kuršu 
jomas. Tie, dzīvojuši samērā izolēti, 
vēl dažus vārdus saprata latviski. Uz 
Ķīli brauca siļķes pirkt no tālas ap-
kārtnes. Ne jau visiem nometnes iedzī-

votājiem siļķu iegāde bija pa spēkam. 
Nometnē bija uzceltas vairākas siļķu 
kūpinātavas.

Sliktais uzturs bija par iemeslu, 
kāpēc vairāki nometnes iedzīvotāji 
1946. gada pavasarī un vasarā pārcē-
lās uz amerikāņu zonas nometnēm, 
kur uzturs bija nesamērojami labāks.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

... dzīvi Ķīles bēgļu nometnēs (2)
Turpinājums no 13. lpp.

Garīgais komentārs
Realitāte 4. dimensija. Laiks

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

E-pasts: redakcija@laikraksts.com
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. maijā.
€1 = 1,66940 AUD
€1 = 0,89563 GBP

€1 = 1,78700 NZD
€1 = 1,09040 USD

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

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

Kanberā
Kanberas Latviešu biedrības maijā un 

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

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

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 7. jūnijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Trīsvienības svētki.
Svētdien, 14. jūnijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Aizvesto piemiņas diena.

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

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

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

Svētrunas var tagad noskatīties uz 

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

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

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Svētdien,  14. jūnijā, plkst.11 S:t Ja-
cobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2A, 
111 53 Stockholm, St Jacobs baznīcā 
Izvesto piemiņas dienas atcerei veltīts 
svētbrīdis ar ērģeļmūziku (bez dievkal-
pojuma). Visiem, kas ieinteresēti ieras-
ties baznīcā, atgādinām par distances 
ievērošanu baznīcas solos.
Koronavīrusa draudu dēļ Zviedrijas 
latviešu draudzēs ATCELTI visi pir-
mā pusgada dievkalpojumi.

Latvijā
Sestdien,  30.  maijā, Baznīcu nakts 
norise pirmo reizi notiks virtuālā 
vidē. Visi Baznīcu nakts tiešsaistes 
apmeklētāji varēs vērot notikumu savu 
viedierīču ekrānos Baznīcu nakts mājas 
lapā baznicunakts.lv un sociālo tīklu 
kontā Facebook.

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

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. maijs
Vilhelms, Vilis
1875. literatūras kritiķis, revolucionārs 
Vilis Dermanis.
1961. garīdznieks Māris Lukašēvics.
1980. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Jolanta Lārmane.

29. maijs
Maksis, Raivis, Raivo
1925. literatūras zinātnieks Juris Sile-
nieks.

30. maijs
Lolita, Vitolds, Letīcija
1910. pirmais lidmašīnas lidojums 

Rīgā.
1930. tulkotājs Ēvalds Juhņēvičs.
1930. teātra un kino režisors Imants 
Krenbergs.
1946. pirmās 3x3 nometnes Austrālijā 
rīkotājs Viesturs Karnups.

31. maijs
Alīda, Jūsma
1909. garīdznieks, prāv. Arnolds Gros-
bachs.
1949. Kuģis SS Skaugum ar 1700 dīpī-
šiem, to starpā vairākiem latviešiem, 
iebrauc Melburnā.
1956. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Andris Ziedars.

1. jūnijs
Biruta, Bernedīne, Mairita
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
1925. rakstnieks, ķīmiķis Nikodemijs 
Bojārs.
1975. latviešu šķēpmetējs Ēriks Rags.

2. jūnijs
Emma, Lība
1933. mūziķis, komponists, sabiedrisks 
darbinieks Austrālijā Imants Līcis.

3. jūnijs
Ineta, Inta, Intra
1951. sākās Amerikas Balss radio rai-
dījumi uz Latviju.  ■


