
14.  jūnijs, diena, 
kad Latvijā piemin uz 
Sibīriju deportētos Lat-
vijas pilsoņus, uzmanī-
bas fokusā nokļūst viena 
no galvenajām piemiņas 
vietām Rīgā – Torņakal-
na stacija un tur novieto-

tais deportāciju vagons. Kamēr bijušie 
represētie steidz apkopot atmiņas par 
Torņakalna stacijas lomu 1941. gada 
izvešanas procesā, Okupācijas muzejs 

brīdina – deportāciju vagons drīz var 
sabrukt.

1941. gada 14. jūnijā no Torņakal-
na stacijas uz izsūtīšanas galamērķiem 
tika nosūtīti vairāk par diviem tūksto-
šiem mierīgo iedzīvotāju, kas neliku-
mīgi, bez tiesas sprieduma un varmā-
cīgi tika izvesti no Rīgas. Lai precīzi 
noskaidrotu, kā tas notika, Rīgas Kur-
zemes rajona Politiski represēto klubs 
ir apkopojis dokumentālas ziņas un 
cilvēku liecības.

Represētais Egīls  Skudra stāsta: 
„Kamēr vagonā kāpa arvien vairāk 
cilvēku ar savām paunām, kustība bija 
kā skudru pūznī. Pēc kāda laika kāds 
bija ķēries pie cilvēku saskaitīšanas – 
cilvēku vairāk par 40. Ārā kņada tur-
pinājās vēl ilgi. Vieni pavadoņi savus 
apsargājamos nodeva, citi pieņēma. Šī 
grāmatvedība negāja gludi... Pēc kā-
dām sešām stundām, ap vienpadsmi-

Mīļie klausītāji!
Šodien mēs piemi-

nam 1941. gada 14. jū-
nija deportācijas Latvi-
jā, kad naktī no 13. uz 
14. jūniju padomju 
okupācijas vara depor-
tēja vairāk nekā 15 000 

Latvijas iedzīvotāju uz koncentrācijas 
nometnēm Padomju Savienībā.

Šodien arī pieminam masīvās 
1949. gada 25. marta deportācijas, ku-
rās Latvija zaudēja 44 000 iedzīvotāju.

Lai labāk izprastu šos traģiskos 
notikumus, mums īsumā ir jāatgrie-
žas pie liktenīgā Molotova-Rībentropa 
pakta, kas tika parakstīts 24. augustā 
1939. gadā. Minētais pakts bija neuz-
brukšanas līgums starp Vāciju un Pa-
domju Savienību, kā arī līgums, kas no-
rādīja iespaidu sfēras Austrumeiropas 
valstīs. Kā sekas šim līgumam, vācu 

armija 1939. g. 1. septembrī okupēja 
Rietumu Poliju, kas tad arī bija sākums 
Otrajam pasaules karam. Tā paša gada 
17. septembrī Sarkanā armija okupēja 
Austrumu Poliju un uzbruka Somijai.

Sarkanās armijas uzbrukums So-
mijai bija neveiksmīgs, nobeidzās ar 
vienošanos, ka 10% no Somijas zemes 
tiek atdota Padomju Savienībai. Pēc 
neveiksmēm Somijā Padomju Savie-
nība piespieda trīs Baltijas valstis – 
Igauniju, Latviju un Lietuvu parakstīt 
savstarpēju palīdzības līgumu, dodot 
Padomju Savienībai tiesības iekārtot 
militārās bāzes visās trijās Baltijas 
valstīs.

Sarkanā armija iemaršēja Baltijas 
valstīs 1940. gada 15. jūnijā, piespieda 
valdības atkāpties, un PSRS iecēla vi-
sās trijās republikās savas fiktīvas val-
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Vagons Torņakalna stacijā
Deportāciju liecinieks – uz sabrukšanas robežas
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Karā kauta, postam ļau-
ta

Mūžam melnā liktens 
skauta,

Mana tauta...
Daudzu gadu garu-

mā Adelaides baltieši rei-
zi gadā sanākuši latviešu 

baznīcā, lai kopīgi pieminētu savus 
tautiešus, kurus krievu okupantu ļaunā 
vara naktī no 13.-14. jūniju aplaupīja, 
izrāva no mājām un aizveda uz Sibīri-
ju. Šogad tik lielā mērogā kopīga atcere 
nenotika, tomēr latviešiem bija iespēja 
divas dienas pēc kārtas atcerēties savus 
mocekļus. Kaut pagājuši 76 gadi, pie-
minētie traģiskie notikumi nav zaudē-
juši savu skaudrumu un netaisnību. Ne-
viens Kremļa saimnieks līdz šai dienai 
vēl nav atzinis vainu šajā neaptverami 
milzīgajā noziegumā pret latvju tautu; 
par nožēlu vai kompensāciju vispār nav 
ko runāt, un meli arvien turpinās.

Kā jau ilgus gadus, arī šogad Adelai-
des Baltiešu padome sestdienas,10. jū-
nija, pēcpusdienā noorganizēja vainaga 
nolikšanu Migrācijas Muzejā pie pie-
miņas sienas. Klātesošos sveica muzeja 
direktore Mandija Pūle (Mandy Poo-
le), pastāstīdama par muzeja izglītojošo 
uzdevumu un aizrādīdama, ka tieši bal-
tieši bija tie, kas šādu sienu ierosināja, 
un no 19 piemiņas plāksnēm pie muze-
ja ārsienas baltiešu plāksne bija pirmā. 
Lietuviešu biedrības priekšnieka Alek-
sa (Alex) Talanska vadībā, sarīkojumā 
piedalījās igauņu, latviešu un lietuviešu 
karogu sardzes, latviešu skolas bērni ar 
dziesmām un Lilita Daenke ar kokles 
spēli. Neiztrūka arī klusuma brīdis.

Latviešu skolas skolnieki tautas 
tērpos nodziedāja trīs dziesmas: Dau-
gav’ abas malas, Div’ dūjiņas gai-
sā skrēja un Pie Dieviņa gari galdi. 
Klausījāmies arī igauņu kori; gan tikai 
ieskaņotu. Liekas šogad bija plašāka 
publika nekā citus gadus, varbūt tieši 
tādēļ, ka ierastais svētdienas atceres 
sarīkojums nu jau ir ierakstīts vēstu-
rē. Varbūt tādēļ, ka bija samērā silta, 
skaista, saulaina diena. Lai nu kā, bija 
jauki redzēt tik lielu publiku.

Jau vairākus gadus, svētdienā pirms 

lielā, kopīgā sarīkojuma Daugavas Va-
nagu nodaļa Adelaides Centennial 
kapos pie latviešu piemiņas akmens 
nolika vainagu, un tā arī šogad. Īsā 
ceremonijā nodaļas priekšniece Gun-
ta Rudzīte nolasīja dažas atmiņas no 
Melānijas Vanagas grāmatas, kurā viņa 
apraksta savus personīgos pārdzīvoju-
mus tālajā moku ceļā. Patiešām, grūti 
iedomāties tos necilvēcīgos apstākļus 
un to netaisnību, ko izcieta uz Sibīriju 
aizvestie. Daudzi jo daudzi šīs mokas 
nepārdzīvoja. Prāvests Jānis  Pried-
kalns noskaitīja lūgšanu, tad nolikām 
vainagu un ievērojām klusuma brīdi.

No kapiem ceļš veda uz latviešu 
baznīcu, kur šogad latvieši vieni pul-
cējās uz piemiņas dievkalpojumu, ko 
kuplināja DV vīru koris un Vanadžu 
ansamblis ar dziesmām, un Ilga Vē-
vere, Astra Kronīte un Gunta Rudzīte 
ar piemērotām dzejām un lasījumiem. 
Izsmeļošu piemiņas runu klausījāmies 
no Bruno Krūmiņa, A.M.

Pēc dievkalpojuma baznīcas dāmu 
komitejas locekles bija rūpējušās par 
bagātīgu kafijas galdu. Kad lielais izsal-
kums bija kaut cik apmierināts, Adelai-
des dzejniece Rasa Feja nolasīja savu 
jaunāko dzejoli, un Vanadžu ansamblis, 
Ineses Laines vadībā, nodziedāja divas 
dziesmas Lūces dziesma un Atmiņas.

Aizvestos pieminot
Noliecas galva,
Sažņaudzas sirds,

Asaras kāpj.
Vai vēl ir dusmas?
Vai tikai atmiņas
Par pazaudētiem.

Mēs viņus pieminam
Ar godbijību,
Ar pazemību.

Nezudīs, ko pieminēs,
Nezudīs sāpe.
Tikai nejautā – kāpēc?

Rasa Feja
Gunta R.
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Mana tauta, bēdu tauta
Adelaidē tautas mocekļiem veltīta nedēļas nogale

„Centennial“ kapsētā pie latviešu piemiņas akmens.
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Migrācijas muzejā.
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Aļona Ostapenko ar Francijas atklātā 
tenisa čempionāta Roland-Garros uz-
varētājas balvu.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Liktenīgais jūnijs 

uz laiku izdzēsa Latvi-
ju no pasaules kartes. 
Padomju savienības uz-
brukums Latvijas robež-
posteņiem 1940. gada 

15. jūnijā, okupācija 17. jūnijā un 
masveida deportācijas gadu vēlāk 
1941. gada 14. jūnijā.

Visus garos okupācijas gadus 
trimdas latvieši atgādināja pasaulei 
par Latvijas likteni, un neatļāva Lat-
vijas vārdam vienkārši pazust, kā to 
vēlējās okupācijas vara.

Bet kā tagad vislabāk popularizēt 
Latvijas tēlu? Šajos laikos ir trīs lietas, 
kuras var nodrošināt plašu atbalsi pa-
saules presē – kāda lielāka traģēdija, 
panākumi kultūrā un sekmes sportā.

Latvijas mūziķi, dziedātāji, diri-
ģenti jau bieži parādās dažādās pasau-
les valstīs – Austrālijā pirms pāris ne-
dēļām Sidnejas operas namā uzstājās 
vijolniece Baiba Skride un diriģents 
Andris Poga.

Un tagad Latvijas vārds ir parādī-
jies pasaules presē ar ziņām, ka pirmo 
reizi kāds latvietis ir uzvarējis vienu 
no tenisa četriem Grand Slam turnī-
riem (Austrālijas, Francijas, Vimbldo-
nas un ASV atklātiem čempionātiem).

Aļona (jeb Jeļena) Ostapenko 
10. jūnijā uzvarēja Francijas atklātā te-
nisa čempionāta Roland-Garros tikai 
divas dienas pēc savas 20. dzimšanas 
dienas. Līdz ar to, viņa tagad skaitās 
12. labākā sieviešu tenisiste pasaulē.

Novēlam viņai arī turpmāk sek-
mes, sevišķi nākamgad Austrālijas 
atklātajā čempionātā, kurā viņa šogad 
bija sasniegusi trešo kārtu. Lai veicas!

GN

Jau no tā laika, kad Aivars 1949. un 
1950. gadā uzvarēja Dienvidaustrāli-
jas jaunatnes šaha meistarību, viņš ir 
veltījis savu mūžu, attīstot un atbalstot 
šahu Austrālijā, kā arī jaunos šahistus 
Latvijā.

Aivars bija viens no Matisona 
Šaha kluba dibinātājiem 1951. gadā 
Adelaidē, un ir aktīvi atbalstījis šahu 
jau vairāk nekā 60 gadus. Tā ir bijusi 
viņa sirdslieta.

Aivars bija viens no galveniem or-
ganizētājiem Austrālijas trīs lielākos 
internacionālos šaha turnīros.

1971. gadā viņš piedalījās Karlis 
Lidums International Chess Tourna-
ment organizēšanā. Tai laikā tas bija 
lielākais un stiprākais turnīrs, kāds līdz 
tam Austrālijā bija redzēts. Pirmo reizi 
piedalījās seši lielmeistari un vairāki 
internacionālie meistari no ārzemēm. 
Līdz ar to Austrālijas šaha prestižs pir-
mo reizi izcēlās pasaules mērogā.

Turpinot, – Aivars kā komitejas 
priekšsēdis noorganizēja Adelaidē 
Adsteam-Lidums International Chess 
Tournament 1986./1987. un 1990./1991.

1986./1987. atkal bija tā laika iz-
cilākais Austrālijas turnīrs nu jau ar 9 
lielmeistariem un dalībniekiem no 13 
pasaules valstīm. To starpā arī pasaules 
slavenās sensācijas, trīs jaunās māsas 
Polgar no Ungārijas. Turnīrs 1990./1991. 
bija tikpat sekmīgs un izcēlās ar to, ka 
līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu, 
pirmo reizi varēja piedalīties arī pieci 
izcilātākie Latvijas šahisti. Tas bija liels 
gandarījums Aivara pieliktajām pūlēm.

Pēc šo turnīru sekmēm Aivars uz-
stādīja un turpina vadīt Lidums Chess 

Foundation, kura jau 30 gadus aktīvi 
atbalsta šahu Dienvidaustrālijā, kā 
arī pārējā Austrālijā. Šis fonds ir palī-
dzējis attīstīt jaunatnes šahu, veicinot 
Australian Young Masters, Australian 
Junior Masters un Australian Junior 
Championships un 1988. gadā finan-
siāli atbalstīja Pasaules Jaunatnes Šaha 
Meistarības Adelaidē.

Aivars ir aktīvi arī atbalstījis vai-
rākus sieviešu šaha turnīrus, ieskaitot 
Australian Girls Masters.

Aivars turpina iesaistīties Dien-
vidaustrālijas šaha sabiedrībā. No 
1999. gada līdz 2000. gadam viņš bija 
Dienvidaustrālijas Šaha savienības 
prezidents un kopš 2000. gada ir šīs 
savienības patrons.

Šī gada  2.  jūnijā 
Indra  Ekmane ar iz-
cilību aizstāvēja savu 
doktora disertāciju Hen-
ry M. Jackson School 
of International Studies 
Vašingtona Universitātē 
Sietlā.

Pēdējos deviņus mēnešus Indra 
bija pavadījusi Latvijā, ar Fulbraita 
(Fulbright) stipendiju veicot pētnie-
cības darbu disertācijai, kuras nosau-
kums ir – Host land or homeland: 
Civic-cultural identity and banal in-
tegration in Latvia. Disertācijā Indra 
apskata kā minoritātes Latvijā, īpaši 
skolu jaunieši un deju kolektīvi, ie-
saistās latviešu kulturālos pasākumos, 
piemēram, Dziesmu un deju svētkos.

Apsveicam jauno zinātņu doktori 
un vēlam viņai spožu nākotni!

Inta Vīsta (Wiest)
Laikrakstam „Latvietis“

Jauna zinātņu doktore ASV
Disertācija par minoritātēm Latvijā

Indra Ekmane.
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Aivars Līdums OAM
Apbalvojums par atbalstu šaham

Aivars Līdums OAM un dzīvesbiedre 
Māra Līduma.
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Jau nākamajā dienā 
pēc ierašanās Melburnā 
no Latvijas, mans ceļš 
veda uz pasakaini skais-
tu vietu kalnos ar nosau-
kumu Folskrīka (Falls 
Creek), kur notika 3x3 

saiets. Izbraucot no Melburnas, visa 
ceļa garumā es mēģināju pa logu saska-
tīt kādu ķenguru; diezgan nesekmīgi. 
Esmu Austrālijā, bet ķenguru kā nav, 
tā nav; jūtos mazliet vīlies. Tuvojoties 
Folskrīkai, man prātā vairs nav ķenguri, 
manu uzmanību ir piesaistījusi skaistā 
daba, ceļš, kurš vijas caur mežu augšā 
kalnā, un skats, kas paveras apkārt. Kat-
ru dienu un ne visur kaut ko tādu ierau-
dzīsi. Saieta vieta atrodas mežu un kal-
nu ielokā, un ir kā vieta, kur paslēpties 
no civilizācijas un ikdienas problēmām.

Nekad agrāk nebiju dzirdējis par 

šāda veida nometnēm, un priekš manis 
viss bija jaunums. Kad no tantes saņēmu 
uzaicinājumu uz šo saietu, biju domājis, 
ka tā būs sanākšana ar draugiem un pa-
ziņām, lai kopā pavadītu laiku, bet es 
stipri maldījos. Kā izrādās, tas ir saiets, 

kas pulcē kopā latviešus no visas Aus-
trālijas, lai stiprinātu īstu latvisku garu 
un nepazaudētu mūsu, latviešu, pamat-
vērtības. Tā ir vieta, kur satiekas trīs pa-

Lasītāja vēstule
Pirmo reizi 3x3 Austrālijā

Šogad kārtējās mai-
ja pusdienas notika ar 
mazu aizkavēšanos 
2. jūnijā. Tas tomēr ne-
traucēja 57 dalībniekus 
saulainā pēcpusdienā 
pulcēties Tālavā, lai 

atzīmētu Latviešu Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras Austrālijā 23. ga-
dadienu.

Kā prasīts, viesus sagaidīja kame-
ras prezidents Dr. Valdis Tomanis un 
aicināja uz glāzi šampānieša. Noteik-
tā laikā atvēra Mazās zāles durvis, un 
viesi tika aicināti pie jaunā veidā sa-
kārtotiem, košām rudens krāsām de-
korētiem galdiem ieņemt vietas.

Pusdienas formālo daļu atklāja 
prezidents ar īsu pārskatu par Kame-
ras darbību un panākumiem, kā arī par 
nākotnes iecerēm. Kamera pagājušos 
23 gadus ir bijusi sekmīga sakaru ra-
dītāja un uzturētāja starp Latvijas un 
Austrālijas rūpniekiem.

Esam piedalījušies eksporta darī-

jumos $5 milj. apmērā. Savukārt esam 
organizējuši tirgotāju delegācijas un 
sportistu uzņemšanas. Vietēji mēs at-
balstam pašu cilvēku rosību gan Latvi-
an Lunch Room (Ingu Pērkons-Grau-
ze) un Riga Floors (Edgaru Ceplīša) 

importus. Laikiem 
mainoties, esam 
pievienojušies Ei-
ropas kamerai, 
mainot to pret 
CITCSA, kas ta-
gad vairāk ieinte-
resēta darījumiem 
ar Austrumiem.

Pēc pusdie-
nām, kuras jau vai-
rākus gadus servē 
lietuviešu pavārs 
Alģis  Ignatavičus 
(Ignatavicius) un 
kuras šodien bija 
izcilas, prezidents 

iepazīstināja klātesošos ar viesu runā-
tāju Heningu  Klovkornu  (Henning 
Klovekorn), jaunu, dinamisku, vācu 
izcelsmes pārstāvi Eiropas kameras 
prezidentu un vācu kameras pārstāvi. 
Hennigs savā uzrunā interesanti ilus-
trēja pašreizējās Austrālijas attiecības 
ar Āziju un Eiropu, pēdējai arvien 
vairāk zaudējot nozīmi, kaut joprojām 
tā ir lielākā tirdzniecības sakaru uztu-
rētāja. Ir iespaids, ka šejienieši arvien 
vairāk skatās uz Austrumiem. Tādēļ 
mums, eiropiešiem, vajadzētu turēties 
kopā un būt vienotiem savā darbībā ar 
skatu uz Eiropu. Runa bija interesan-
ta un izpelnījās piekrišanu. Pusdienu 
turpinājumā, kā parasti, bija loterija 
un kafijas galds, kuru Gunta Rudzīte 
bija sarūpējusi ar pašas ceptiem gar-
dumiem. Pēc mielasta beigām viesi vēl 
varēja pakavēties un dalīties iespaidos.

Ilmārs Lūsis
Laikrakstam „Latvietis“

Kamerai 23
Latviešu Tirdzniecības un rūpniecības kamera Austrālijā

Latviešu Tirdzniecības un rūpniecības kameras Austrālijā pēcpusdienas dalībnieki.
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Priekšā, no kreisās: Brūno Krūmiņš un Henings Klov-
korns. Aizmugurē Valdis Tomanis.
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Kristaps Mednis.
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no rīta. Pircēju bijis daudz, un iepirk-
ties gribētāji nepacietīgi gaidījuši aiz 
vārtiem, kad nu taisīs bodītes vaļā!

Saule tik tīkami sildīja muguru, un 
kad nu plašais piedāvājums bija apska-
tīts un naudas maks kļuvis plānāks, 
tad bija laiks doties pusdienot.

Lauku pavarda gatavoto ēdienu va-
rēja izvēlēties dažādos variantos, kas nu 
kuram vairāk tīk: kotletes, desas, svaigi 
salāti, kartupeļu salāti, cepti sīpoli vai 
skābi kāposti; tā nu katrs tika pie, vi-
ņaprāt, visgaršīgākajām pusdienām.

Kad gardā maltīte bija notiesāta, 
tad bija laiks doties pie kafi jas galda. 
Arī šeit bija jāizvēlas – kafi ju, kāda 
nu kuram tīk, bet pie kūku galda atkal 
bija jāapjūk. Kūkas tik bagātīgas un 
daudz, un vēl grozā gozējas brūni pī-
rāgi. Pārdevējas laipnas un ar mieru uz 
šķīvja salikt kaut gabaliņu no visa, bet 
vēders jau pilns. Tad nu jāizvēlas kaut 
kas viens. Bija gudrinieki, kas kūkas 
nopirka un kastītēs aizveda uz mājām.

Drīz vien sākās koncerts. Uzstājās 
talantīgi jaunieši Monīka  (Monique) 
un Džonatans (Jonathan), spēlējot kla-
siskās mūzikas skaņdarbus uz dažādiem 
mūzikas instrumentiem – klavierēm, 

marimbas un fl autas; Ivars Štubis no-
dziedāja latviešu dziesmas ģitāras pava-
dījumā. No malas raugoties, zālē sēdošie 
izskatījās plūstošas mūzikas apburti.

Saulaina, viesmīlīga un draudzīga 
izveidojās Ciemiņu diena ģimenēm un 
draugiem.

Paldies visiem, kas palīdzēja saga-
tavoties ciemiņu uzņemšanai, uzņēma 
viesus un paldies visiem, kas ieradās 
ciemoties!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“
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Div’ rociņas , div’ kājiņas
Lielu darbu nejaudāja;
Daudz rociņu, daudz kājiņu,
Tās darbiņu veicināja.
Latv.t.dz.
Nezinu, vai ir kāds, kurš varētu 

izstāstīt visus notikumus, kas notika 
sestdien, 27. maijā, rīkotajā Ciemiņu 
dienā ģimenēm un draugiem.

Sarīkojums bija plašs gan piedā-
vājumu ziņā, plaši izvietots, plašs bija 
palīgu loks un plaši apmeklēts... Darbi 
jau iepriekš bija padarīti, un Ciemiņu 
dienā katrs zināja, kur ir jāatrodas un 
kas kuram ir jādara, lai uzņemtu vie-
sus un iepirkties gribētājus.

Ieejot Ciema šķūņos, no plašā pie-
dāvājumu klāsta varēja apjukt; viss 
tik krāsains, skaists un vērtīgs. Jaukās 
pārdevējas ikvienu sagaidīja ar smaidu 
un stāstīja, ka andele sākusies jau agri 

Ciemiņu diena ģimenēm un draugiem
Melburnas Latviešu ciemā atkal rosība

Jāņa māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pašai viducītis.

Jautrā draugu pulkā pie alus kausa un siera gabaliņa 
aicinām visus 

uz MLB rīkoto Jāņu sarīkojumu
piektdien, 23. jūnijā, plkst. 14.00

Melburnas Latviešu ciema lielajā zālē.
Vietas lūdzam rezervēt pie Edgara Laķa - tālr. 98001470.

Līdzi ņemami groziņi.

Aivars ar neatlaidību un enerģiju 
ir atbalstījis šahu un ir bijis neatņema-
ma daļa no šaha attīstības Austrālijā. 
Dienvidaustrālijas mērogā viņš vēl 
vienmēr ar sekmēm piedalās komandu 
turnīros, ir patrons un turpina vadīt Li-
dums Chess Foundation. Nacionālā un 
Internacionālā laukā Aivara galvenais 
veltījums šaham ir bijis noorganizējot 
3 lielākos Austrālijas internacionālos 
turnīrus.

Aivara pievedums šaham ir ārkār-
tīgs un atzinības vērts.

Dienvidaustrālijas  Šaha  Biedrī-
bas (South Australian Chess Associ-
ation) komiteja. 

Tulkojums Ilmārs Līdums

Red.: Karalienes dzimšanas dienā Ai-
vars Līdums saņēma Austrālijas valsts 
apbalvojumu „Medal (OAM) of the 
Order of Australia“ par pakalpoju-
miem šaham, un par atbalstu jauniem 
spēlētājiem.

Aivars Līdums OAM
Turpinājums no 3. lpp.

Monīka (Monique) un Džonatans (Jo-
nathan).
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Betija Plūme tirdziņā.
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Sietlas latviešu grā-
matu lasītāju pulciņš uz-
sāka šo gadu ar diviem 
smagiem, nopietniem 
darbiem – Noras Ikstenas 
Mātes piens un Māra Bēr-
ziņa Svina garša. Abas 

šīs grāmatas ir saņēmušas godalgas un ir 
daļa no sērijas Mēs. Latvija, XX gadsimts, 
kur apraksta vēsturisku problēmu situāci-
jas. Pēc šīm smagajām grāmatām, lasītāji 
vēlējās lasīt kaut ko vieglāku, jautrāku 
un izvēle bija 1927. gada Kultūras fonda 
godalgotais Jāņa Veseļa romāns Tīrumu 
ļaudis. Šo darbu pārrunājām18. maijā, 
kā parasti, pie Vairas Kristoferes (Chris-
topher); tā bija diena, kad tieši pirms 
55 gadiem Veselis šķīrās no šīs zemes. 
Mūsu saietā tā bija pirmā skaistā, siltā pa-
vasara diena, un saulainais gaišums labi 
saskanēja ar romānā puķaini aprakstīto 
Latvijas lauku ainavu. Pārrunas bija inte-
resantas, gan par romānu, gan par Veseļa 
stilu, gan minējumi par paša autora per-
sonību. Kā jau vienmēr, atzinumi svārstī-
jās no vienas galējības līdz otrai. Un tos 
netraucēja stiprā ķiploku smarža. Ķiploki 
esot bijuši Veseļa dzīvē ļoti iecienīti, un 
tamdēļ arī parādījās mūsu launagā.

Maija saiets bija arī nozīmīgs ar atva-
dīšanos no latviešu valodas vieslektores 
Vašingtonas Universitātē Ivetas  Grīn-

bergas,  kas pēc desmit gadiem Sietlā 
dodas atpakaļ un Latviju. Sietlas latviešu 
sabiedrība cienīja un iemīlēja Ivetu, tāpat 
kā Iveta atzinās, ka bez sirsnīgās latviešu 
sabiedrības nezin vai būtu izturējusi šeit 
desmit gadus. Ivetas nākotnes plāni? Vis-
pirms būt klāt savas meitas Ievas medicī-
nas fakultātes beigšanas izlaidumā Rīgā. 
Tad 19. jūnijā piedalīties AABS (Associ-
ation for the Advancement of Baltic Stud-
ies) konferencē, kura šogad notiks Rīgā. 
Tur viņa stāstīs par savu pieredzi Baltijas 
studiju programmā Vašingtona Universi-
tātē. Pēc tam piestrādāt pie savas grāma-

tas Runā ar mani latviski, kura domāta 
jauniešiem ārpus Latvijas, kas vēlas ap-
gūt latviešu valodu, kultūru un tradīcijas. 
Saprotams, arī meklēt darbu, saistītu ar 
valodas mācīšanu. Iveta uzdāvināja grā-
matu grupiņai Paula Bankovska grāmatu 
Trakie veči, un kā dāvanu Ivetai grāmatu 
grupas dalībnieki ziedoja naudu, lai palī-
dzētu izdot viņas grāmatu. Vēlam Ivetai 
visu labāko nākotnē!

Turpretim grāmatu grupiņas plāni 
līdz šī gada beigām: rudenī Kārļa Zvej-

Melburnas Latviešu Ciems aicina!
Labdarības koncertu sniedz vīru koris „Veseris“

Svētdien,  23.  jūlijā  plkst.  14.00 
notiks labdarības koncerts ar kora Ve-
seris uzstāšanos ronīša PARO iegādei.

Programmā koris uzstāsies ar 
dziesmām no Dziesmu svētku reper-
tuāra un dziedās latviešu kopdzies-
mas. Pēc koncerta – uzkodas un at-
spirdzinājumi. Ziedojumi, sākot no 
$10. Pēc ziedotāju vēlēšanās tiks pie-
dāvātas kvītis, nodokļu atmaksai.

Latviešu Ciems vēlas iegādāties 
ronīti PARO, un tam nepieciešams 
$5000!

Par  vīru  kori Veseris. Tas ir di-
bināts 2015. gada augustā, Melburnā. 
Vairums kora dalībnieku ir draugi un 
kopā dziedājuši no jaunības dienām. 
Dziedāt korī ir pievienojusies arī jaunā 
paaudze. Koris gatavojas uzstāties nā-
kamā gada Dziesmu svētkos Latvijā.

Kas  ir  PARO? Tas ir Japānā ra-
žots mehānisks robots, kurš izskatās 
kā balts, mīksts roņa mazulis. Tas ar 
mierīgām kustībām, izteiksmīgu acu 
mirkšķināšanu un ar skaņu reaģē uz 
pieskārieniem un balsīm, tā labi iejū-

toties jebkurā klēpī.
Pāris mēnešus Latviešu Ciems 

PARO nomāja, lai pārliecinātos par tā 
pozitīvo ietekmi uz ciema ļaudīm. Re-
dzētais patīkami pārsteidza, jo iedzī-
votāji nomierinājās, un viņu oma uzla-
bojās, kad varēja paglāstīt vai paauklēt 
ronīti. Iemītnieki ātri iemīļoja ronīti un 
sāka uzskatīt to par mājas mīluli. Ronī-
tis PARO ienesa daudz pozitīvu mirkļu 
un smaidu Latviešu Ciema ikdienā! 

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Vīru koris „Veseris“.
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Ronītis PARO darbā.
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Saulainas atvadas Sietlā
Latviešu grāmatu lasītāju pulciņš

Aizmugurē otrā no kreisās Iveta Grīnberga.
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Pasaules latviešu jaunatnes seminārs 2x2 tuvojas!
Vēl var pieteikties

Vasara sākusies un pavisam drīz 
klāt būs jūlijs, kad Latvijā jau 3. reizi no-
risināsies Pasaules latviešu jaunatnes se-
minārs 2x2. Šoreiz laikā no 6. jūlija līdz 
14. jūlijam, Vidzemē, Priekuļu novadā, 
atpūtas kompleksā Mežrozes. Tā būs 
nometne latviešu jauniešiem vecumā no 
18  līdz  30  gadiem, pulcējot kopā gan 
tos, kas  dzīvo  ārzemēs,  gan  tos,  kas 
Latvijā. Viens no 2x2 svarīgākajiem 
mērķiem ir jauniešiem sagādāt emocio-
nālu pārdzīvojumu, kas veidotu ciešāku 
kontaktu un piederības sajūtu latviešu 
draugiem un Latvijai, kā arī veidotu in-
telektuālu paaudzi, jo katrs no mums ir 
potenciālais nākamais Latvijas vadītājs.

Kā uzsver semināra vadītāja Vanda 
Dauksta: „Laikā, kad esam pārslogoti 
ar informāciju, kad cenšamies atšķirt 
būtisko no nebūtiskā, kad gan mūsu 
pašu dzīvēs, gan pasaulē virmo lieli iz-
aicinājumi, ir vērtīgi uz nedēļu pateikt 
visam STOP! Ir ne tikai vērtīgi, es pat 
teiktu, ir nepieciešami uz brīdi apstāties, 
iedziļināties sevī un savā identitātē, gūt 
zināšanas, smelties spēku. Ir vērtīgi kalt 
ne tikai rotas, bet arī plānus, kā pilnvei-
dot sevi un kā saredzēt jaunas iespējas 
Latvijā un pasaulē. Ir vērtīgi satikties 
ar saviem vienaudžiem no visas pasau-
les, izveidot draudzības ar skatu vērstu 
uz nākotni – uzņēmējdarbībā, tradīciju 
kopšanā, pilsoniskajās aktivitātēs, lai 
kur pasaulē mēs arī neatrastos. Un vēl 
kāpēc? Jo programma, kuru veido 2x2 
komanda, solās būt aizraujoša, intensī-
va, izaicinoša un arī izklaidējoša!“

Programma būs piesātināta ar da-
lībniekiem saistošām, izglītojošām, ak-
tīvām un radošām lekcijām, projektiem 
un aktivitātēm, kuras vadīs kompetenti 
lektori un nozaru speciālisti. Vakaros 
semināra dalībniekiem pašiem būs ie-
spēja parādīt savus talantus, iepazīt ci-
tus jauniešus, diskutēt, dziedāt latviešu 
dziesmas, izdejot latviešu dejas un gūt 
neaizmirstamas atmiņas.

Katram dalībniekam seminārā būs 
jādarbojas vienā ievirzē un projektā. 
Ievirze ir nodarbība, kurā nometnes 
dalībnieki interaktīvi darbosies mazās 
grupās visu nometnes laiku, klausoties 
dažādu nozaru speciālistus un uzzinot 
jaunākās aktualitātes un svarīgākos 
nozares pamatprincipus.

2x2 seminārā ir plānotas 
šādas ievirzes:

Sevis un citu vadīšana (vadīs Ha-
rijs  Rokpelnis,  Mazsalacas novada 
domes priekšsēdētājs) – sapratīsim ko 
nozīmē vadīt sevi un citus, un ko no-
zīmē labi vadīt. Aplūkosim katrs savu 
personību, savas vērtības, savas stip-
rās puses un kā tās varam izmantot sev 
vēlamo rezultātu sasniegšanai...

Politika  un  sabiedrība (vadīs 
Andris Grafs, politisko norišu pārzi-
nātājs, Baltijas Korporatīvās pārvaldī-

bas institūta Latvijas pārstāvniecības 
vadītājs) – šīs ievirzes laikā diskutēsim 
par aktuāliem izaicinājumiem Latvijā 
un Eiropā, kā arī meklēsim atbildes uz 
daudziem jautājumiem. Ievirzes laikā 
arī kopīgi strādāsim un portālā Mana-
Balss.lv iesniegsim iniciatīvu, kā arī 
iemācīsimies debatēt, izvērtēt dažā-
du cilvēku viedokļus, lai noformulētu 
savu un veiksmīgi to prezentētu.

Uzņēmīgie latvieši (vadīs Dagnija 
Lejiņa, Reputācijas vadības kompāni-
jas Lejiņa & Šleiers vadītāja, Digital 
Freedom Festival vadītāja) – meklē-
sim un atradīsim receptes, lai kļūtu 
par veiksmīgu uzņēmēju. Darbošanās 
ievirzē noteikti palielinās izredzes nā-
kotnē veiksmīgi attīstīt savu biznesu.

Kultūra  un māks  (vadīs Latvijas 
Televīzijas kultūras ziņu žurnāliste Eva 
Ikstena) – runāsim par mūziku, māks-
lu, kultūru un radīsim paši savus kul-
tūras plānotājus 2017. un 2018. gadam.

Es un Tu (vadīs jauniešu grupu lī-
dere/trenere Madara  Mazjāne-Koki-
na) – Es un Tu ir laiks un telpa, kur gan 
kopīgi, gan individuāli meklēsim un ra-
dīsim atbildes uz personību izzinošiem 
un attīstošiem jautājumiem. Diskutēsim 
par tādām tēmām kā sabiedrībā valdošie 
stereotipi un hierarhija, un kā tas ietek-
mē mūsu ikdienu, lēmumus un rīcību.

Valoda (vadīs Aiga  Veckalne, 
valodas un lietišķās saziņas eksper-
te) – dibināsim vārdu pilis un pētīsim 
to vēsturi, spēlēsimies ar valodu un ie-
pazīsim tās spēku un ietekmi.

Kritiskā domāšana un argumen-
tācija (vadīs Juris  Baltačs, digitālā 
mārketinga speciālists, SkeptiCafe 
līdzorganizators) – uzzināsim kādas 
loģikas kļūdas bieži pieļaujam, kā tās 
saskatīt citos un neuzķerties, un kā 
formulēt savu viedokli, lai tas spētu 
citus pārliecināt.

Projekts ir praktiska nodarbība, 
kurā semināra dalībniekiem būs jādar-
bojas sevis izvēlētajā grupā, attīstot 
savu radošo garu, pilnveidojot savas 
dotības un prasmes.

2x2 seminārā ir plānoti šādi 
projekti:

Mūsdienu  latviešu virtuve (vadīs 
Māris  Jansons, restorāna Bibliotēka 
No 1 šefpavārs) – 5 dienās 15 jaunieši, 
katru dienu iemācīsies taisīt 4 jaunus 
ēdienus. No katras dienas darba tiks iz-
vēlēts 1 vai 2 ēdieni, ko tad pasniegs pē-
dējā nometnes vakarā – grandiozās va-
kariņās, ko varēs baudīt visa nometne.

Aktīvā atpūta dabā (vadīs Agita 
Berga, Latvijas apceļotāja un piedzīvo-
juma organizācijas Lūzumpunkts dar-
bone) – projektā viens no galvenajiem 
mērķiem būs iedrošināt doties dabā un 
pašiem mācīties radīt piedzīvojumu.

Podniecība (vadīs Krists Ozoliņš, 
podnieks) – keramikas projekta galare-

zultāts – pašdarināti un ikdienā prak-
tiski izmantojami māla trauki. Strādā-
sim ar mālu no dažādām Latvijas māla 
atradnēm, darbus veidosim lipināšanas 
tehnikā un apdedzināsim tradicionālā 
malkas ceplī, izmantojot svēpēšanu.

Folklora,  danči  un  rotaļas (va-
dīs Imanta  Nīgale, folkloras grupas 
Laiksne dalībniece un Dārta Apsīte, 
folkloras grupas Skandinieki dalībnie-
ce) – projektā iepazīsim dažādus tradi-
cionālās kultūras aspektus – tautastēr-
pus, dziedāšanu, dancošanu un rotaļās 
iešanu, kā arī mūzikas instrumentus.

Metālkalšana (vadīs Jānis Nīma-
nis, asmeņkalis) – Gūsim ieskatu darbā 
ar metālu. Izgatavosim dažādus mājās 
noderīgus priekšmetus no metāla. Kā-
dam varbūt sanāks nagla, kādam krāsns 
kruķis, kādam varbūt durvju rokturis.

Nometnes avīze un blogosfēra (va-
dīs Arta  Balode, Īslandes medija The 
Reykjavik Grapevine darbone) – būsim 
tā darbīgā komanda, kas veidos saturu 
nometnes avīzei un blogam. 2x2 redak-
cijā kūpēs gan datori, gan kafija, jo die-
nas plānā būs kā nopietni, tā arī pavisam 
nenopietni atskati un reportāžas, novēro-
jumi un fakti, apspriedes un diskusijas.

Brunču  un  kreklu  darināšana 
(vadīs Anna Zvejniece, mūzikas sko-
lotāja, kuras hobijs ir brunču šūšana) - 
ikviena meitene vēlas, lai viņas drēbju 
skapī būtu pašas darināti brunči. Tad, 
izejot no mājas katra var lepoties ar 
tiem, jo veidojusi ir pati!

Es un vide (vadīs Santa Krastiņa, 
vides organizācijas homo ecos: vadītāja, 
neformālās izglītības apmācītāja) – ie-
dziļināsimies, kā ar savu rīcību ietek-
mējam vidi un cilvēkus savā valstī un ci-
tur pasaulē, kā arī kā vide ietekmē mūs.

Papildu ievirzēm un projektiem, 
kur dalībnieki darbojas katru dienu, va-
karos būs īpašas vakara programmas, 
kas sevī ietvers: koplekcijas ar populā-
rām personībām Latvijā, kā piemēram 
nometni apciemos Baiba Rubesa, An-
sis Bogustovs, Raimonds Graube, kā 
arī kultūras ministre  Dace Melbārde 
u.c., diskusijas, aktīvo atpūtu, dančus, 
dziesmu karu, sporta spēles, ugunsku-
ra vakaru utt. Un viena no semināra 
dienām būs veltīta ekskursijai.

2x2 semināram var pieteikties, re-
ģistrējoties mājas lapā 2x2pasaule.lv vai 
rakstot uz e-pastu info@2x2pasaule.lv. 
Dalības maksa seminārā 290 EUR, bet 
aizpildot stipendijas pieteikumu, iespē-
jams saņemt atlaidi dalības maksai līdz 
pat 50%. Noteikti iesakām jauniešiem 
arī griezties vietējās latviešu kopienās, 
lai lūgtu atbalstu dalībai nometnē, jo tas 
noteikti būs liels ieguvums un gandarī-
jums ikvienam – gan jaunietim, kas pie-
dalās, gan kopienām un organizācijām, 
kas atbalsta latvietības saglabāšanu.

Izmanto šo iespēju un piesakies 
2x2 semināram!  ■
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Kopš 21. marta, tā-
tad jau trešo mēnesi, Rī-
gas Pētera baznīcā ska-
tāma Jāzepa  Pīgožņa 
balvas  Latvijas ainavu 
glezniecībā 3. izstāde. 
To vajadzēja slēgt 4. jū-
nijā, bet acīmredzami 

popularitātes dēļ izstāde vēl skatāma 
līdz 25. jūnijam.

Vispirms jāizsaka prieks, ka tik 
negaidīti un spoži sāktais pasākums 
sekmīgi turpinās. Ja 1. izstādē bija 
skatāmi 77 autoru 107 darbi, 2. – 63 
autoru 83 darbi, tad šoreiz 98 māks-
linieku 127 gleznas un akvareļi. Tas 
liecina, ka šī balva kļūst arvien po-
pulārāka un ka ainava vismaz daļā 
mākslinieku joprojām ir uzmanības 
lokā, lai arī vairāki redzamākie glez-
notāji vēl arvien ignorē konkursu. 
Vita Merca, kuru pirms gada minēju, 
ka nepiedalās šajā notikumā, šoreiz 
atnesusi darbus, pat vēl vairāk,– viņa 
ir viena no žūrijas loceklēm, kas liedz 
kļūt par balvas ieguvēju. Tas gan žēl, 
jo tieši viņa pēc maniem ieskatiem 
ir šīs balvas potenciāla pretendente, 
kurai ainava (blakus klusajai dabai) 
vienmēr ir bijusi galvenais žanrs, kurā 
izteikties. Tik jūtīga dabas attēlojumā 
nav neviena.

Katru gadu mainās žūrijas sastāvs 
un balvas nominantu izraudzīšana. 
Šogad, kad sanestos darbus vērtēja 
septiņi žūrijas locekļi, atšķirībā no 
iepriekšējām reizēm, tika izvēlēti 
septiņi mākslinieki, kuri varētu būt 
galvenās balvas un 3000 eiro iegu-
vēji – Meldra Bula, Madara Gulbe, 
Andrejs  Ģērmanis,  Aldis  Kļaviņš, 
Nukzars  Paksadze,  Alberts  Pau-
liņš,  Pēteris  Postažs,  Agra  Ritiņa. 
Izstādes atklāšanā Rīgas dome pa-
ziņoja, ka tās simpātijas kritušas uz 
Jāni  Anmani, kam šogad piešķirta 

iespēja 2017. gadā Rīgas Sv. Pētera 
baznīcas telpās sarīkot mākslas iz-
stādi kopā ar saviem audzēkņiem no 
Latvijas Bērnu mākslinieciskās fantā-
zijas akadēmijas. Savukārt Preiļu no-
vada simpātiju balvu saņēma Pēteris 
Postažs.

Bet tagad par pašu izstādi. Tajā 
esmu iegriezies reizes trīs. Izstāde ir 
ļoti dažāda gan autoru vecuma, gan 
profesionālās izglītības, gan mākslas 
vietas un uzdevumu izpratnes ziņā, 
gan arī rokrakstu un krāsu pielieto-
juma daudzveidībā un citās profesio-
nālās lietās. Tādēļ izstādi skatīties 
nav garlaicīgi. Vienlaikus jākonstatē 
fakts, ka pastāv ļoti atšķirīgi latvie-
šu ainavu glezniecības redzējumi. To 
noteicis strauji mainīgais laiks, kādā 
dzīvojam.

Vecākā paaudze, kas augusi senā-
ko laiku iedibināto tradīciju gaisotnē, 
plenēru uzlūko kā ļoti svarīgu glez-
niecības prakses sastāvdaļu. Jurim 
un  Andrejam  Ģērmaņiem,  Ritmai 
Lagzdiņai,  Ligitai  Caunei,  Olitai 
Gulbei-Ģērmanei,  Vitai  Mercai, 
Osvaldam  Zvejsalniekam un citiem 
gleznot dabā ir tāpat kā elpot. Viņi 
darbnīcā tikai pabeidz darbu vai rada 
gūto iespaidu lielāka izmēra vispāri-
nošu kompozīciju, mākslinieki paši 
saka – uzgleznot bildi.

Tajā pat laikā, izmantojot gandrīz 
vai pāris krāstoņus, Indulis Landaus 
prot nelielā studijā atklāt procesus 
dabā tikpat pārliecinoši un dziļi kā 
lielākā darbā. Vita Merca cīnās par 
vissmalkākajām tonālajām niansēm 
un tādēļ dažbrīd zaudē nejūtīgāku, 
agresīvāku darbu priekšā. Alberts 
Pauliņš savukārt stāsta par apkārtē-
jās pasaules un kādu augstāku spēku 
vienību, kas rod izpausmi monumen-
tālos dabas procesos. Bet Osvalda 
Zvejsalnieka enerģiskie pigmentu 

uzlicieni un spožo krāsu kontras-
ti vēsta gan par gleznotāja kaislību, 
gan par iekšēju sāpi un šad un tad par 
slēptu traģiku.

Protams, ir arī krietni jaunāki 
mākslinieki, kuri dabā gūst iedvesmu 
darbam. Tādas ir, kā man šķiet, Vera 
Bondare, Alise Mediņa un citas au-
tores.

Atšķirībā no vecākajiem kolē-
ģiem jaunākas ģenerācijas cilvēki, 
īpaši tie, kuri savu izglītību nav ie-
guvuši glezniecībā, dabā gan labprāt 
iet, taču uz audekla top viņu subjektī-
vais vēstījums. Lūk, Voldemārs Ko-
karēvičs enerģiski klāj spilgtās krā-
sas vienu blakus otrai, nerūpējoties 
par precizitāti un vietas attēlojumu. 
Raitis  Junkers ar enerģiskiem otas 
vilcieniem un vietvietām ģeometris-
ki izzīmētām figūrām un štrihiem 
attēlo notikumu, cenšoties sabalansēt 
šādu mehāniski būvētu priekšplānu 
ar sacerētu Latvijas āres atspoguļo-
jumu. Turpretim Ingrīda Irbe veido 
dekoratīvi ornamentālu ainavas vēs-
tījumu. Kaspars  Bērziņš  peizāžu 
komponē no viendabīgiem, līdz mi-
nimumam reducētiem ģeometris-
kiem krāslaukumiem. Jāņa  Jēkab-
sona galvenais izteiksmes līdzeklis 
ir krāsa. Viņš ne tik daudz ataino 
kādu dabas skatu, cik ar krāsām iz-
teic, piepalīdzot no ainavas patapinā-
tām detaļām, teiksim, bērzu skupsnu, 
kādu savu emocionālu vai pat psiho-
loģisku problēmu. Madara  Gulbe 
manipulē tikai ar tonāli izsmalcinā-
tiem krāslaukumiem, teju tuvojoties 
abstraktajai glezniecībai, kā tas ir arī 
Gunas Millersones mākslā.

Jānis  Anmanis, būdams savrup-
nieks, ainavu un notikumu sacer visā 
pilnībā. Kaut arī skatītājs redz it kā 

Māra Branča skatījums
Ainava mūsdienu ātri mainīgajā pasaulē

Jānis Jēkabsons. „Bērzi“. 2016.
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Vera Bondare. „Vasara“. 2016.
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Ilze Nāgela: Vai šī bija Tava pirmā 
reize Austrālijā?

Uģis  Prauliņš: Austrālijā pirmo 
reizi un, protams, ka arī pirmo reizi 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienās. 
Dīvainā kārtā šajā puslodē es līdz šim 
nebiju nekad bijis.

IN: Kurā gadā tapa „Pagānu Ga-
dagrāmatas“ pirmais variants?

UP: Tas bija 1998. gads. Tas bija 
tāds brīnišķīgs laiks, kad bija pabeigti 
vairāki lieli darbi. Man bija laiks arī 
pašam kaut ko pateikt, un es nolēmu 
braukt uz mazu, vientuļu, gandrīz ne-
iesāktu studiju Siguldā. Katru dienu 
mēroju to ceļu. Toreiz tā bija dažus 
kvadrātmetrus neliela ierakstu telpiņa. 
Gribējās to visu, kas iepriekšējos gadu 
desmitos bija sakrājies, jau no tiem lai-
kiem, kad tikāmies, kad bija folkloras 
atmoda, jaunais folkloras vilnis. Vēl 
no tiem laikiem bija palicis daudz kas 
nepateikts, un man gribējos to vīziju 
materializēt.

IN: Kādam mūziķu sastāvam tas 
pirmais variants tika rakstīts?

UP: Nekādam. Es ilgu laiku biju 
strādājis reklāmu biznesā, un tur jau 
nevajag mūziķus; pats visu nospēlē. 
Un šajā gadījumā arī. Bet, protams, 
ka dzīvie mūziķi iedod savu dimensi-
ju, īpaši, ja viņi iekarst. Šajā gadījumā 
es esmu pateicīgs visiem, kas pieda-
lījās, – Gintam Solam, pirmkārt, un 
Iļģiem, Ilgai Reizniecei, ar kuru mēs 
esam bieži kopā muzicējuši; vēl Māris 
un Andris Saulītis no Vecajām mājām, 
kuram tā studija laikam tehniski pie-
der un joprojām eksistē tagad jau lielā-
kās telpās Siguldas kinoteātrī, un Nīls 
Īle – tās visas iesaistītās personas. Viņi 
tika pieaicināti. Vienkārši bija tā – es 
aizvedu viņus no Rīgas uz Siguldu un 
atvedu atpakaļ; cik no viņiem varēja 
izspiest dzīvo skaņu.

Vispār sākumā tas bija domāts 
kā dēmoni. Tajā laikā es daudz dzī-
voju Anglijā un gribēju ierakstīt tādu 
kā Fairport Convention vai Steeleye 
Span; Led Zeppelin – no šīm skaista-
jām grupām tās akustiskās puses. Es 
gribēju ierakstīt pa īstam ar īstiem. 
Sagadījās tā, ka braucu vilcienā no 
Getvikas uz Londonu – uz toreizējām 
mājām, ierakstu studiju, un tur bija 
Guntars Račs, kuram es iedevu šī ie-
raksta disku. Viņš bija ātrāk aizbraucis 

atpakaļ uz Latviju un iedevis Aināram 
Mielavam. Ainārs sapratis, ka ar šo 
var kaut ko iesākt. Es biju mazliet iz-
brīnījies, jo mazā studijā ar nekādiem 
aparātiem eksperimentāli ierakstīts... 
Tad es vēl pārbaudīju studijā uz lie-
liem skaļruņiem; sākumā ir fons, bet 
svarīgas bija tās piezīmes, kuras varēja 
materializēt.

Varētu teikt, ka toreiz man tas li-
kās baigi nepieciešami vispār, jo tā 
attieksme attiecībā uz tautas mūziku – 
nu bija tie entuziasti, kas bija 1980. ga-
dos, bet 1990. gados sākās tā komer-
cializācija un kaut kādā tā kā ziņģu 
virzienā. Man gribējās tomēr iemīt šo 
pēdu šajā īstenajā, senajā latviešu, bal-
tu un somu-ugru cilšu virzienā. Tā šīs 
piezīmes radās.

IN: Kā tad veidojās šī „Pagānu 
Gadagrāmata“ secība?

UP: To gan es varu pilnīgi apgal-
vot, ka katrai dziesmai man bija pilnīgi 
sava vīzija, pilnīgi sava fiziska sajūta, 
ko es vēlāk saliku kopā. Protams, kon-
certa albumam ir ļoti vienkārši uztai-
sīt šo hronoloģiju, secību. Tā tas ir, un 
tā tas bija. Ar Atkusni iesākas Pagānu 
Gadagrāmata, un tā tas arī bija. Kad 
es sāku ceļot uz Siguldu, bija atkusnis. 
Tad es reizēm vedu pa ceļam dažādus 
cilvēkus, jauniešus, kas stopēja mašī-
nu. Reizēm viņi brauca pavisam uz citu 
pusi, kur man nevajadzēja braukt, bet 
es viņus aizvedu. Un reizēm redzēju 
to vietu Augstrozes, kas mums kādreiz 
bija starp Limbažiem un Valmieru.

Tā bija vectēva zeme – vieta, kur 
es ļoti daudz dzīvoju savā bērnībā. 
Tāpēc es kādreiz ļoti labi zināju lim-
bažnieku dialektu; tagad tas drusciņ ir 
pazudis. Tā vieta arī bija tādi nereali-
zētie mērķi, gribējās... bet viss ir dār-
gi. Ir dārgi uztaisīt ceļu līdz tai vietai, 
elektrību ievilkt. Un tad bija tas mežo-
nīgais kapitālisms, kad katra tantiņa, 
kas sēdēja aiz kāda ierēdņa lodziņa, 
gaidīja šokolādi vai šampānieti, vai 
kaut ko tādu. Paldies Dievam, ka tas 
laiks, tagad ir beidzies. Tajā laikā tas 
bija diezgan grūti, bet es braucu uz to 
grūti pieejamo vietu ar tādām skum-
jām... redzēju tos saulrietus. Arī tad, 
kad biju Rīgā, es vienmēr domāju par 
tām vietām, kur mēs neesam pašlaik... 
ka tas ūdens, tā urdziņa, kas tek, tur ir 
joprojām dienu un nakti.

IN: „Pagānu Gadagrāmata“ – vai 
viss teksts ir tautas dziesmas?

UP: Tautas dziesmas un Ojārs Vā-
cietis.

IN: Kā izveidojās šī attīstība no 
nelielas mūziķu grupas, tad vīru korim 
un tagad jau līdz jauktajam korim un 
paprāvam instrumentālistu sastāvam?

UP:  Tur jāpateicas tikai Ivaram 
Cinkusam, kurš, pirmkārt, izvilka to 
ārā. Jau ilgu laiku un vēl tagad prin-
cipā ir pieņēmums, ka baroka mūziķi 
nespēj spēlēt klasicismu vai roman-
tisma mūziķi slikti spēlē baroku; un 
tāpat arī koris ir it kā nesavienojama, 
pretēja lieta tautas dziesmu īstajam 
garam. Bet, redz, patreiz notiek tāda 
kā savienošanās, viss sāk kļūt iespē-
jams. Protams, ka tam ir jānotiek savā 
kārtībā caur ar saviem kanāliem. Un ja 
tagad gribētu detalizēt, tad koris lielā 
mērā izpilda vokālos padus (tas ir tāds 
mūsdienu muzikāls termins). Atklā-
ti sakot, arī es domāju, ka ir ļoti labi 
tas, ka visu laiku mēs bijām ar tādu 
Emīla Dārziņa vīru kora heroismu sa-
stapušies, un tagad jārod kāds jauns 
heroisms. Man liekas, ka tas ir šajās 
dziesmās, kuras starp citu nav bieži 
harmonizētas pēc klasicisma vai ro-
mantisma, kā tas bija Dārziņa, Vītola 
vai viņu sekotāju laikā. Tās ir vairāk tā 
kā Jurjānu Andreja pēdējo mūža gadu, 
ievērojot tautas daudzbalsību. Tas 
mums arī tika uzsvērts studiju laikā, 
un tagad tas sāk realizēties. Es skatos, 
ka tagad daudzi jaunie ļaudis jau pie-
iet korim ar pilnīgi citi (Nu skaidrs, ka 
klasisko harmoniju jāmācās!), ar tau-
tas dziesmu kontekstu.

IN: Paldies par sarunu un uz tik-
šanos atkal Austrālijā!  ■

Uģis Prauliņš
Saruna par „Pagānu Gadagrāmatu“
Saruna notika 2017. gada 4. janvārī Melburnas lidostā stundu pirms Uģis Prauliņš un Ivars Cinkuss devās atpakaļ uz 
Latviju.

Laikraksts „Latvietis“ un mūzikas draugi Austrālijā sveic
Uģi Prauliņu jubilejā!

17.06.2017.

Ilze Nāgela un Uģis Prauliņš Melbur-
nas lidostā.
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Latviešu mūziķis, komponists un 
pianists Uldis Marhilēvičs ir dzimis 
1957. gadā, un šogad piedzīvo savu 60. 
jubileju.

Aizvadīti trīs lieliski komponista 
un pianista  Ulda Marhileviča mūzi-
kas Jubilejas autorkoncerti, kas notika 
Rīgā (31.05.), Cēsīs (1.06.) un Liepājā 
(2.06.). Tos raksturo izcils muzikāls 
sniegums, sirsnība un nemainīga klau-
sītāju sajūsma un mīlestība.

„Katrs koncerts bija vienreizējs un 
atšķirīgs,“ ar paveikto apmierināts ir 
pats jubilārs. „Rīgas koncerts bija pir-
mais, un tas bija īpaši – visi mūziķi sa-
tikāmies uz vienas skatuves. Cēsīs bija 
lielāks miers un skaista muzicēšana, 

Nevar sūdzēties, 
ka Rīgā nav izklaides 
iespējas, ja tu mīli mū-
ziku! Pēdējie mēneši ir 
bijuši pilni ar koncer-
tiem, koru skatēm, ope-
ru – brīvā dabā un tel-

pās. Nevar jau visur izskriet, it sevišķi, 
ja vēl klāt nāk darbs. Tomēr koncertu 
dažādība mani tā iespaidoja, ka nolē-
mu uzrakstīt par vienu nedēļas nogali, 
kurā bija iespēja noklausīties trīs pavi-
sam atšķirīgus koncertus.

Sākās ar pavēsu, Austrālijā to dē-
vētu par aukstu, piektdienas vakaru, 
kad devos uz Daili noklausīties Rai-
monda Paula, Zigfrīda Muktupāvela 
un Jāņa Pētera Krāsu Balādi – Vārds 
Mūzikā. Nosaukums jau izsaka kon-
certa sākuma punktu – vārdi, kuriem 
pievienota mūzika. Nebija jau šis pir-
mais tāds koncerts, jo jaunais dziesmu 
cikls parādījās 2016. gadā.

Ieņemot vietas, var redzēt, ka Daile 
ir pilna. No skatuves tumsas izceļas ap-
gaismotais flīģelis, lielais atpūtas krēsls, 
pultis un mikrofoni. Tā kā Dailei visas 
sienas ir nokrāsotas melnas, ir tumšs, 
bet viss kopā rada patīkamu sajūtu, tādu 
intīmu gaisotni. Mēģinu to salikt kopā 
ar man pazīstamo Paula mūziku un do-
māju, ka varbūt skatuves iekārta neat-
bilst tam. Bet vai, kā kļūdījos! Burvīgi 
saderēja ar vakara koncertu, kur Paula 
mūzikai bija pavisam cita noskaņa. Jo 
šajā koncertā izskanēja 15 jaunas dzies-
mas, kurām vārdi bija Jāņa Petera dze-
ja, ko viņš laika gaitā bija uzdāvinājis 
Paulam. Dabīgi, Pauls spēlēja klavieres, 
un Zigfrīds Muktupāvels spēlēja vijoli, 
dziedāja un arī runāja dzeju. Mūzika 
pati izklausās vienkārša, arī intīma, ja tā 
varētu teikt; tāda, kas apvij ap tevi mie-
ra un labklājības sajūtu. Un vārdi – „Ar 
kokli rokās ielās krauklīts pelnās, sirms 
eirozonas muzikants.“ Vakars, kas sagā-

dāja jaunus piedzīvojumus un labsajūtu.
Sestdien bija Muzeju nakts, un dau-

dzos muzejos arī skanēja mūzika. Kad 
bija apnicis ložņāt pa Cistērciešu 13. gs. 
pagrabiem vai meklēt jaunu Rīgas 
skatu no nepazīstama torņa, devos uz 
Ebreju muzeju klausīties Klezmer mū-
ziku. Tā manī rada milzīgu enerģiju, 
prieka sajūtu un velmi dejot. Tur uzstā-
jās Klezmeru un etnodžeza orķestris no 
Pēterburgas, Dobranotch, kas spēlēja 
ebreju, čigānu un Balkānu reģiona tau-
tas mūziku. Atkal pilna zāle, un mūziķi 
ar spēku, dzīvesprieku un entuziasmu 
rāva vaļā! Jābrīnās par mūziķu izturī-
bu, jo nospēlēja visu koncertu, stāvot 
kājas – līgojās līdzi pat tūbas spēlētājs! 
Atkal interesants, skanīgs vakars, bet 
pilnīgi atšķirīgs no iepriekšējā vakara.

Svētdien korim Kamēr bija koncerts 
Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā. Kon-
certa programma sastāvēja no Georga 
Pelēča un Pētera Plakida kompozīcijām. 
Koris ir izcils – piedalījies prestižos kon-
kursos un vairākas reizes ieguvis Lielo 
mūzikas balvu Latvijā. Ar pārliecību 
tika gala ar koncerta izaicinošo mūziku, 
ar polifoniskām skaņām, kas lika klausī-
tājiem dziļi un nopietni apsvērt dzirdēto.

Pēc koncerta bija iespēja parunāt ar 
Georgu Pelēci. Kad jautāju par to, kāds 
stāvoklis ir kora mūzikai Latvijā, viņš at-
bildēja, ka nekādu bažu nav, ka tā plaukst 
un dzeļ. Jauni komponisti rakstot intere-
santu mūziku, bet turpinot arī tradicio-
nālu pieeju. Tātad ir laba sintēze starp 
mūziku, kas izrāda jaunas tendences, un 
tradīcijām. Lai gan Latvijas koru mūzika 
ir diezgan klasiska un reizēm sarežģīta, 
tā ir labs izejas punkts, lai turpinātu dzie-
dāt visās jomās un žanros. Parunājam par 
Dziesmu Svētkiem, jo tie jau visur tiek 
pieminēti. Komponists izteicās, ka visla-
bākais ir tas, ka tauta dzied, bet nevar arī 
palikt uz vietas, ka jāmeklē katru reizi 
kas jauns. Un kas tad stāv priekšā pa-
šam komponistam? Lai gan viņš raksta 
diezgan daudz, tāds īpatnējāks notikums 
ir viņa mūzikas koncerts 22.  septem-
brī, kurā skanēs viņa mūzika korejiešu 
pasakai. Viņam atsūtīja pasakas tekstu, 
un komponista uzdevums bija uzrakstīt 
orķestrim un stāstniekam mūziku.

Bez šaubām, Latvijai ir daudz ta-
lantīgu un radošu komponistu, kurus 
pārejā pasaule arvien vairāk atklāj!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Mūzikas dzīve Rīgā
Latvijai ir daudz talantīgu un radošu komponistu

No kreisās: diriģents Aivis Greters, Georgs Pelēcis, diriģents Jānis Liepiņš, 
Pēteris Plakidis ar kori „Kamēr...“ Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā.
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Ulda Marhilēviča Jubilejas autorkoncerti
Tos pavada skatītāju stāvovācijas

 
Turpinājums 11. lpp.

Uldis Marhilēvičs Jubilejas autorkon-
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savukārt emocijas visaugstāko vilni 
sita Liepājā. Kopīgi muzicējot, varē-
ju būt kopā ar tik daudziem lieliskiem 
draugiem mūzikā, un pilnībā izdevās 
izdzīvot to, ko vēlējos. Tagad saku lielu 
paldies visiem koncertu dalībniekiem, 
esmu priecīgs un laimīgs!“

Plašajā, žanriski un stilistiski 
daudzveidīgajā programmā izskanēja 
gan instrumentālā mūzika, gan dzies-
mas no koru repertuāra un teātra iz-
rādēm, kā arī aizvadīto gadu rok un 
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tiem, pirmo reizi attaisīja vagona 
durvis un sāka izdalīt pārtiku. Ienesa 
maizi, ienesa spaini ar ūdeni. Vagonā 
pārrunāja, ka cilvēki zuduši jau arī ie-
priekš, bet nelielā skaitā. Tik liela akci-
ja kā šī bija negaidīts pārsteigums. Kad 
diena tika aizvadīta līdz krēslai, durvis 
atvērās otrreiz ūdens un pārtikas sa-
ņemšanai. Katram pienācās 50 gr. cu-
kura, 25 gr. sviesta un puskilograms 
baltmaizes. Bija vēl jēlas zivis.“

Arī Latvijas Okupācijas muzejs ir 
palīdzējis pētījumam, sagatavojot mu-
zeja krājumā esošo izsūtīto personu 
video liecību apkopojumu. To var brīvi 

noskatīties Youtube kanālā:
https://www.youtube.com/
watch?v=TsjnfnaVtHQ
Pilnu biedrības Kurzemes rajona 

Politiski represēto klubs pētījumu var 
lasīt:
http://www.politiskirepresetie.lv/?id=230

Tomēr atmiņu saglabāšana ir tikai 
daļa no piemiņas kultūras, svarīga ir 
arī piemiņas lietu pārmantojamība. 
Lai cilvēkiem radītu tiešu priekšstatu 
par pagātnes notikumu, Latvijas Oku-
pācijas muzejs pirms 21 gada organi-
zēja deportācijās izmantota dzelzceļa 
vagona uzstādīšanu Torņakalna staci-
jā. No pagājušā gadsimta četrdesmito 
gadu sākuma izmantotajiem vagoniem 
1996. gadā bija palikušas oriģinālas 

tikai metāla konstrukcijas, uz kurām 
tad tika atjaunotas koka daļas. Vagona 
uzstādīšanu kopīgiem spēkiem veica 
muzejs un VAS Latvijas dzelzceļš. Visu 
šos gadus muzejs rūpējās, lai vagons 
piemiņas dienās būtu atvērts apmek-
lētājiem, un veica sīkos remontdarbus. 
Diemžēl šobrīd, divus desmitus gadu 
stāvējis zem klajas debess, vagons 
atkal ir kapitāli jāremontē. Latvijas 
Okupācijas muzejs atkal aicina VAS 
Latvijas dzelzceļš un šoreiz arī Rīgas 
pilsētu uz kopīgu darba grupu, lai iz-
strādātu vagona restaurācijas projektu 
un īstenotu to kā dāvanu uz Latvijas 
valsts simtgadi.

Latvijas Okupācijas muzeja
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vagons Torņakalna stacijā
Turpinājums no 1. lpp.

Vagons Torņakalna stacijā.
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Vagons Torņakalna stacijā.
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Seminārs diasporas skolotājiem
Gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības

Īrijas Latviešu nacionālā padome 
šā gada  augustā  no  15.  līdz  18.  da-
tumam rīko semināru tiem diasporas 
skolotājiem, kas nedēļas nogales sko-
lās, nometnēs un ārpusskolas nodar-
bībās strādā ar pusaudžiem vecuma 
grupā no 13 līdz 18 gadiem. Semināra 
mērķis ir stiprināt diasporas latviešu 
skolotāju kapacitāti un profesionālo 
līmeni, papildināt skolotāju prasmes 
darbam ar pusaudžiem diasporā, lai 
iegūtās zināšanas un metodes izman-
totu praksē.

„Ja jaunāka vecuma bērnu nedēļas 
nogales skolu apmeklēšana ir atkarīga 
no vecāku apzinīguma un vēlmes, tad 
pusaudžu iesaistīšana latviskās aktivi-
tātēs un valodas mācībās prasa daudz 
lielākas pūles, citas metodes un īpašu 
pieeju tam, kā ieinteresēt, piesaistīt 
un padarīt pievilcīgas mācību stundas 
jauniešiem. Te ir svarīgi akcentēt ne 
tikai latviešu kultūrvēsturiskās vērtī-

bas un folkloru, bet arī to, kā, piemē-
ram, mācību procesā izmantot jaunās 
tehnoloģijas; paralēli latviešu tautas-
dziesmām un klasikai klausīties jaunā-
ko latviešu dzeju, prozu, mūziku; ana-
lizēt, kas šodienas Latvijas situācijā ir 
līdzīgs un kas atšķirīgs, salīdzinot ar 
mītnes zemi; iesaistīt jauniešus izziņas 
procesā, ļaut viņiem radoši izpausties, 
rosināt salīdzināt, vērtēt un diskutēt.“

Semināra laikā būs gan teorētis-
kās, gan praktiskās nodarbības. Prak-
tiskajās nodarbībās skolotājiem tiks 
demonstrētas paraugstundas un dota 
iespēja pašiem strādāt ar pusaudžiem. 
Šajās stundās tiks iesaistīti seši līdz 
septiņi jaunieši vecumā no 13 līdz 18 
gadiem.

Semināra noslēgumā skolotājiem 
izsniegs apliecības par profesionālo 
pilnveidi.

Seminārs notiks Īrijā, Castlebar, 
Co Mayo, akurāt blakus Īrijas 3×3 no-

metnei. Brīvajā laikā visiem semināra 
dalībniekiem būs iespēja ne tikai ieska-
tīties, kā šī nometne noris, bet būsiet 
laipni aicināti tajā arī aktīvi piedalīties.

Skolotāju semināru vadīs Latviešu 
valodas aģentūras speciālisti. Dalī-
ba seminārā ir bez maksas. Semināra 
dalībniekiem tiek nodrošināta arī bez-
maksas apmešanās un ēdināšana un 
pat daļēja ceļojuma izmaksu kompen-
sācija. Visus jūs interesējošos jautāju-
mus lūdzu sūtiet uz epastu irijaslnp@
gmail.com.

Ja esat ieinteresēti, tad aizpildiet 
pieteikuma anketu un sūtiet uz ie-
priekš norādīto e-pastu. Par cik semi-
nārā vietu skaits ir ierobežots, lūdzu 
piesakieties laicīgi un noteikti ne vēlāk 
kā līdz 30. jūnijam.

Līdz semināram laika palicis maz, 
tāpēc ļoti lūdzu izplatīt šo aicinājumu!

Sandra Bondarevska, 
projekta vadītāja

popmūzikas zelta fonds. Koncertos 
piedalījās ilggadēji komponista līdz-
gaitnieki un Marhila draugi – Ivo Fo-
mins, Ance Krauze, IGO, Miks Du-
kurs, Andris Ērglis, Ainars Mielavs, 
Antra Stafecka, Sergejs Jēgers, Aija 
Andrejeva, Laimis Rācenājs, Ainars 

Virga,  Zintis  Žvarts,  Aivars  Her-
manis, Raimonds Macats, Dzintars 
Beitāns un daudzi citi. Pie klavierēm 
un taustiņiem Uldis Marhilevičs.

Liepājas koncerts tika veidots sa-
darbībā ar Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolu, un tajā pieda-
lījās skolas audzēkņi – Liepājas Mū-
zikas, mākslas un dizaina vidussko-
las simfoniskā orķestra stīgu grupa, 

Liepājas Melngaiļskolas bigbends un 
skolas zēnu koris. Tāpat arī koncer-
tos piedalījās Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas zēnu koris, Liepājas 
Tautas mākslas  un  kultūras  centra 
jauktais  koris  LAIKS  un  Cēsu  Pils 
koris.
Koncertus organizēja Marhils music 
company.

Maija Tālberga

Ulda Marhilēviča ... autorkoncerti
Turpinājums no 10. lpp.
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Meistarsacīkstes 13. un 14. maijā Sid-
nejas Daugavas Vanagu namā.

Rezultāti:
Vienspēles: 1. P. Mežaks, 2. J. Grīn-

bergs, 3. R. Puisēns.
Dubultspēles: 1. R. Puisēns / E. Ne-

mme, 2. P. Mežaks / J. Grīnbergs, 
3. A. Lazdiņš / I. Graudiņš.

A. Drēziņa piemiņas balva: 
1. A. Lazdiņš, 2. R. Nemme, 
3./5. J. Brakovskis, J. Grīnbergs, 
P. Dancis, 6. E. Nemme.
Vienspēlēs piedalījās 22 dalībnie-

ki, dubultspēlēs 11 pāri.  ■

Ivars Mirovics savās 
pārdomās pareizi kon-
statē, ka „Šodien latviešu 
augstākā prioritāte ir cīnī-
ties par latviešu tautas un 
viņas valodas izdzīvoša-
nu – tas ir kam jāpiegriež 
visa uzmanība, griba un 

spēja. Lai to panāktu, Latvijas valdībai 
jāizkārto ne tikai to, lai diasporas bēr-
ni apmeklētu latviešu skolas, bet lai visi 
bērni arī Latvijā ietu latviešu skolās.“

Mums nav jābūt tik pārmērīgi poli-
tiski korektiem, ka izvairāmies prasīt lat-
viešu valodas kā obligātas mācībvalodas 
ieviešanu visās Latvijas valsts finansētās 
skolās. Eiropas Savienība atzīst pamat-
tautu valodu prioritāras tiesības katras 
valsts izglītības iestādēs. Jābrīnās tādēļ, 
ka, gatavojoties mūsu valsts simtgades 
svinībām, Latvijas Kultūras ministre 
savā nesenajā vizīte Austrālijā pat nepie-

minēja „latviešu tautu“, bet runāja par 
kādas iedomātas „Latvijas tautas“ iden-
titātes stiprināšanu. Lai latviešu kultūra 
varētu bagātināt pasaules garīgo vērtību 
mozaīku, mums jāsaglabā vispirms tās 
centrālā vērtība – latviešu valoda.

Pareizs ir arī autora secinājums, ka 
1990. g. 4. maijs ir nozīmīga Latvijas 
vēstures diena, bet ka tā tomēr nav sa-
līdzināma ar Latvijas valsts dibināšanu 
1918. g. 18. novembrī, kas ir mūsu tautas 
svēts mantojums. Šodien, plaši rekla-
mētos svinību aicinājumos, „t.s. 4. mai-
ja Latvija“ daudzkārt tiek pielīdzināta 
„18. novembra Latvijai“. Bet divas Lat-
vijas mums nevajaga. Plaši svinot „4.V 
Latviju“, aizmirstam pēctecības tiesī-
bas, ko mantojam no „18.XI Latvijas“, 
to skaitā priekškara Latvijas pilsonības 
tiesības un īpašumtiesības, kā arī valsts 
de iure tiesību turpināšanos okupā-
cijas gados. Daudzi Latvijas politiķi 

nezināja, ka Latvijas de iure tiesības, 
kas noliedza okupācijas leģitimitāti, 
turpinājās viscaur okupācijas gadiem. 
Šo tiesību turpināšanos apstiprināja 
arī AL redaktors E. Dēliņš, apmeklējot 
Rietumu pasaules lielāko valstu Ārlietu 
ministrijas ceļojumā ar Austrālijas Mi-
nistru prezidentu M. Fraseru. Šīs tiesī-
bas bija arī pamats Latvijā iedzīvotāju 
„nulles varianta“ noraidīšanai, kas būtu 
devis balsstiesības lielam skaitam Lat-
vijai nedraudzīgu iebraucēju.

Latvijas tiesiskā pastāvēšana oku-
pācijas gados nebija pārtraukta, bet gan 
tās faktiskā neatkarība, tādēļ neskaidrs, 
kādas neatkarības atjaunošana 4. maijā 
tiek svinēta. Ja „Baltie galdauti“ vispār 
jāsvin, tad gan pieminot 1991. g. 21. au-
gustu – de facto neatkarības atjaunoša-
nu, nevis 1990. g. 4. maiju.

Jānis Priedkalns (Adelaidē)
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
Atbalsts Ivara Mirovica viedoklim (LL Nr.462 Lasītāja vēstule. Pārdomas)

Gājputni
Jancis par putniem

Dzīve ir raiba, un tā 
sastāv tikai no gadīju-
miem. Šis rakstiņš ir labs 
piemērs. Man rokās gadī-
jās viena bildīte, kas rāda 
veselu čupu putnus, kaut 
kur lidojam. Uz bildes 

gan nebija rakstīts, ka tie būtu gājputni, 
bet kādi citi putni tad tādā biezā čupā li-
dos tik mērķtiecīgi visi vienā virzienā?

Cik man ir gadījies ar putniem 
satikties, tad neesmu gan redzējis, ka 
zvirbuļi vai kraukļi tā darītu. Pīles 
peld pa ūdeni. Baloži dzīvo pa jum-
tiem un tos izdaiļo. Ērgļi maisās pa 
kalnu galotnēm, un bezdelīgas ķepē 
sev mājokļus zem jumtu pārkārieniem 
(tas ir tur, kur jumts ar sienu satiekas).

Jā, un tad vēl ir zosis. Un man lie-
kas, ka tieši zosis ir gadījušās uz tās 

bildītes, kas gadījās man rokā. Pilnīgi 
drošs neesmu, jo ar zosīm man nav iz-
nākušas nekādas darīšanas kopš bēr-
nības. Un arī tad tās nebija darīšanas 
vārda pilnā nozīmē, bet tikai tāda satik-
šanās. Eju pa lauku celiņu, – pretīm nāk 
bariņš milzīgi lieli putni. Garām ejot, 
staipa galvas uz manu pusi un baigi 
kvēkšķ. Man milzīgi bail. Paejam viens 
otram garām bez starpgadījumiem, un 
viss kārtībā. Dabūju zināt, ka tās biju-
šas zosis. Bet tagad izrādās, ka tieši šim 
gadījumam bijusi liela nozīme manā 
dzīvē. Tikai šī gadījuma dēļ es uz bildī-
tes pazinu zosis. Tikai šī gadījuma dēļ 
dabūju saprašanu, ka zosis ir gājputni, 
un tādā secībā – arī ka gājputni ir zosis.

Bet kad tā dziļāk padomā, tas jau nu 
kaut kā nesaskan ar īstenību. Ja tāpēc, 
ka zosis baros pārlido no vienas zemes 

uz citu zemi, tos sauc par gājputniem, 
tad šodien mums letiņi arī būtu jāsauc 
par gājputniem. Kas tad vēl vairāk 
laižas uz citām zemēm? Sākot jau ar 
senčiem, kas laidās uz Brazīliju. Vēlāk 
iznāca laišanās uz Gotlandi – Zviedri-
ju, tad Vāciju... Vēl vēlāk uz Ameriku, 
Austrāliju... tad Īriju, Angliju un nezin 
kur vēl. Vai pasaulē ir zeme, kur leti-
ņi – gājputni nav aizlaidušies?

Nepārprotami – letiņi ir jāsauc par 
gājputniem un tas vecais Letiņš titulis 
ir jāatmet. Protams, tā var gadīties ne-
patīkami pārpratumi, kad kāds mazāk 
izglītots cilvēks gājputnu vietā var 
sākt saukāt mūs par zosīm, bet diem-
žēl tur mēs nekā nevaram darīt – katri 
lietai jau ir sava ēnas puse.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

JDV novusa meistarsacīkstes
Rezultāti

No kreisās: P. Mežaks, J. Grīnbergs, E. Nemme, G. Vagars (rezultāti), A. Laz-
diņš, I. Graudiņš, R. Puisēns.
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dības. Tā Latvija kļuva par Padomju Sa-
vienības republiku. Okupanti drīzi vien 
ķērās pie darba, lai sastādītu sarakstus 
ar tā sauktajām nevēlamām personām. 
Komunistu Partijas Centrālā Komite-
ja (KPCK) pieņēma speciālu aktu par 
Sociāli nevēlamu personu deportāciju 
no Baltijas valstīm, Rietumu Ukrainas, 
Rietumu Baltkrievijas un Moldavas. 
Iekšlietu ministrijas (NKVD) komi-
sārs Lavrentijs Beria bija nozīmēts kā 
atbildīgā persona par minētajām depor-
tācijām. Deportētie pie apsūdzības bija 
iedalāmi divās daļās. Tie, kas izvesti 
izmeklēšanai un tiesāšanai labošanas 
kolonijās un sociāli bīstamie elementi 
ar ģimenes locekļiem, kurus izsūtīja uz 
mūža nometinājumu attālos PSRS no-
vados, kur tad viņiem PSRS Iekšlietu 
ministrijas speckomandu uzraudzībā 
bija jāstrādā lauksaimniecības vai mež-
kopības uzņēmumos.

1941. gadā es biju vidusskolas skol-
nieks, un mana ģimene dzīvoja Urieks-
tes stacijā (Uriekstes stacija ir starp 
Rankas un Lizuma stacijām), kur mans 
tēvs tanī laikā bija stacijas priekšnieks.

14.  jūnija  rītā bija dzirdama liela 
automašīnu dunoņa, un caur dzīvokļa 
logu varēja redzēt lielu putekļu māko-
ni, ko domāju, bija izraisījušas lielās 
automašīnas, pielādētas ar cilvēku kra-
vu, drāzdamās lielā ātrumā uz dzelz-
ceļa staciju. Tēvs ģimenei paziņoja, ka 
šorīt stacijā pieturēs speciālvilciens. 
Tā arī notika. Ziņkārības dzīts, aizgāju 
stacijas priekšā skatīties. Redzēju ļoti 
garu vilciena sastāvu ar sarkanajiem 
preču vagoniem ienākam un apstāja-
mies uz galvenās sliežu līnijas. Redzē-
ju apbruņotus sargus izlecam no vil-
ciena, atraujot vaļa durvis vairākiem 
vagoniem. Redzēju garu cilvēku rin-
du, jaunus, vecus un bērnus ejam lēnā 
gaitā pa rūpīgi kopto stacijas grants 
klāto celiņu. Visi virzījās uz vilcienu. 
Dzirdēju mazu meitenīti, pieķērušos 
pie mātes rokas, pilnā balsī kliedzam: 
Mamma, es negribu braukt! Redzē-
ju arī, ka kāda veca māmiņa ar varu 
tika iegrūsta vagonā. Kad lokomotīve 
bija uzņēmusi ūdeni, un visu vagonu 
durvis bija aiztaisītas, garais vilciena 
sastāvs sāka kustēties; man ausīs pa-
lika skanot vagonu riteņu klaboņa un 
mazās meitenītes izmisuma kliedzie-
ni: Mamma, es negribu braukt!

Gulbenes stacijā vilcienam pievie-
nojās Litenes nometnē sagūstītie Lat-
vijas Armijas virsnieki deportēšanai 
uz Noriļsku. Kāds no viņiem ir atstā-
jis īsu stāstu: „Gulbenes stacijā sliežu 
ceļi bija pilni ar vilcienu sastāviem. 
Visi ar tā saucamiem lopu vagoniem 
ar „ķepliškām“, ar iebūvētām dēļu 
nārām un aizrestotiem lodziņiem. Pēc 
saraksta mūs izvietoja pa vagoniem, 
katrā ap 40 cilvēku. Visi apgulties uz 
nāriņām nevarējām, tamdēļ daži pa 
nakti ierīkojās uz grīdas. Nakti nostā-
vējām Gulbenē un tikai otrās dienas 

vidū izbraucām. Atstājām Daugavpili. 
Braucām pāri robežai, ardievu Lat-
vija, ardievu mīļā Dzimtene! Kad at-
griezīšos pie tevis, Dievs to zin’?“

Mums visiem pazīstamais latviešu 
dzejnieks Fricis  Bārda ir veltījis iz-
justu dzejoli aizvesto piemiņai:

...Nekad vēl izmisuma šķēps
Nav tik daudz strauju siržu ķēris,
Nekad vēl lielceļš Latvijā
Nav tik daudz rūgtu as’ru dzēris.
Nekad vēl tik daudz nopūtu
Nav klusās pusnakts zvaigznēs rai-

dīts,
Nekad tik sāpīgi nav smaidīts.
Nekad, nekad no nākotnes,
Ko mūžība vēl klēpī nes,
Nav tika daudz cerēts, lūgts un 

gaidīts...
Brauciens uz Sibīriju bija trauma-

tisks piedzīvojums visiem braucējiem, 
bet jo sevišķi bērniem un sievietēm 
grūtniecības stāvoklī. Ēdiena trūkums 
un antisanitārie apstākļi vagonā bija 
neciešami. Braucienā nomira daudz 
bērnu un gados vecākie. Pārdrošos, 
kuri mēģināja bēgt, nošāva.

Daudzas soda nometnes bija Krie-
vijas ziemeļu apgabalā – Uchtā, Intā, 
Abesā, Vorkutā, Pečorā un Arhangeļs-
kā, kur sodītie raka ogles, rūdas, būvē-
ja ostas un fabrikas. Lielākais vairums 
nometņu bija Sibīrijā. Noriļskā nonāca 
1940./41. gadā deportētie latviešu un arī 
igauņu un lietuviešu armijas virsnieki. 
Uz Krasnojarskas apgabalu nosūtīja 
daudzus 1941. gada jūnijā deportētos 
baltiešus. Visbriesmīgākās nometnes 
tomēr bija Tālo Austrumu Kolimas – 
Magadanas apgabalā. Izsūtīto apstākļi 
nometnēs bija nežēlīgi un necilvēcīgi. 
Purvainos apgabalos jau tā smago dzī-
vi apgrūtināja asinskārie odi un mušas. 
Visās nometnēs bija utis un blaktis. 
Ziemeļu apgabalos temperatūra ziemā 
nokrita līdz -60°C. Tomēr darbus šā-
dos apstākļos nepārtrauca. Pārtika bija 
slikta un nepietiekama, īpaši strādājot 
tik smagu darbu. Visu šo apstākļu dēļ 
cilvēku mirstība bija ārkārtīgi liela. Iz-
sūtītie slimoja ar asinssērgu (dizentēri-
ju), tuberkulozi, skorbutu, reimatismu, 
locekļu apsaldēšanu un citām smagām 
slimībām. Minētos baigos apstākļus 
vēl pasliktināja, tā sauktie, blatnoji 
kriminālnoziedznieki, kas pārtika no 
politiski ieslodzīto aplaupīšanas. Daļa 
1941. g. deportēto latviešu nonāca ap-
gabalos, kur bija vajadzīgi meža un 
lauku strādnieki. Arī viņu kustības 
brīvība bija stingri ierobežota.

1949. gadā izsūtītie latviešu zem-
nieki nonāca Krasnojarskas apgabala 
sovhozos. To sauca par brīvu izsūtīju-
mu. Šeit varbūt var piezīmēt, ka cara 
valdība Ļeņinu un Staļinu arī izsū-
tīja uz Krasnojarsku, kur tie dzīvoja 
daudz labākos apstākļos nekā viņu 
vēlākie upuri. Masu deportācijas bei-
dzās 1954. gadā. Pārtautošanas nolūkā 
1950. gados lielu skaitu latviešu jau-
niešu nosūtīja uz Kazahstānu plēst lī-
dumus lauksaimniecības pasākumiem. 
Daudziem cilvēkiem nedeva darbu 

Latvijā, un tiem bija jādodas darbā uz 
citām republikām. Deportācijas un tā 
sauktā brīvā izsūtīšana, dažādās masu 
slepkavības un masīvā nelatviešu ieve-
šana Latvijā, bija tīšs Padomju valdības 
pasākums latviešu tautas iznīcināša-
nai, ko ar svešvārdu sauc par genocīdu.

Pēc Staļina nāves  1953.  g. līdz 
Padomju Savienības sabrukumam 
Latvijā atgriezās ap 50 000 izsūtīto. 
Daudzi no viņiem bija fiziski un garīgi 
salauzti, kropli vai slimi. Tie atgriezās 
ar mēmām mutēm, jo valstī, kurā viņi 
atgriezās bija 700 000 jauniebraucēju 
no Padomju Savienības, bija vēl Sar-
kanā armija un slepenpolicija.

Atgriezušos izsūtītos sauc par re-
presētiem – tie ir personas, kas cietuši 
no komunisma un nacionālsociālisma 
režīmiem. Attiecībā uz represētiem 
Latvijā, ir valdības, 1995. gadā pa-
rakstīts likums, kur ir definēta repre-
sētā persona un kādas šai personai ir 
tiesības uz medicīnas, sociālām un 
transporta atlaidēm. Represētām per-
sonām ir izdots speciāls identifikācijas 
dokuments un represētā statusu nosa-
ka pašvaldību iestādes, kur represētais 
dzīvo. Represētiem ir sava apvienība, 
ar mērķi informēt presi, radio un te-
levīziju par represēto likteni, kā arī ir 
izvirzītas konkrētas prasības Padomju 
Savienībai, tagadējai Krievijas Federā-
lai Republikai, atzīt noziegumus, kas 
izdarīti pret latviešu tautu un, jo seviš-
ķi, izsūtījumos cietušajām personām.

Tagadējā Krievija, bijušās Padom-
ju Savienības mantiniece, atsakās atzīt 
okupāciju Baltijas valstīs, – to ir nolie-
guši Krievijas prezidenti, kā Boriss Jeļ-
cins, tā arī Vladimirs Putins, norādot, 
uz brīvprātīgu Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas iestāšanos Padomju Savienī-
bā. Savukārt, Latvijas valdības norāde 
uz Padomju Savienības un Latvijas 
1921. gadā noslēgto mieru un neuz-
brukšanas līgumu, nav atradusi atbalsi 
pie krievu valdības. Te nu ir Krievijas 
atbilde kompensācijas maksāšanai.

Kā Rietumu, tā arī Krievijas prese 
un publikācijas nav palīdzējušas Latvi-
jai izvērst prasību pret Padomju Savie-
nību par nodarīto postu un genocīdu. 
Prese un publikācijas ir bijušas vien-
pusīgas, izceļot nacionālsociālisma 
režīma nodarīto un nepieminot komu-
nisma upurus. Tā, piemēram, slavenā 
angļu vēsturnieka, Lorda Alana Bulo-
ka (Lord Alan Bullock) 1100 lappušu 
grāmatā Hitler and Stalin – Parallel 
Lives ir ļoti gara uzskaite par Holo-
kaustā cietušajiem, bet nekas nav mi-
nēts par Padomju Savienības deportā-
cijām, moku kambariem un genocīdu.

Daudz grāmatu ir publicēts par oku-
pācijas kriminālo vardarbību. Galvenie 
publicētāji ir Nacionālais Fonds Zvied-
rijā, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienī-
ba un Daugavas Vanagi. Ļoti pamatīgs 
ir Latvijas Valsts Arhīva izdevums – 
Okupācijas varu politika Latvijā no 
1939.-1991. gadam. Minētajā izdevumā 
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Līdzjūtība
Gribam izteikt visdziļāko līdzjūtību un dziļās sērās esam kopā ar mūsu draugiem, Ilzi un Gunāru Nāge-
liem, viņu lielajās bēdas, izvadot Gunāru mammu Helēnu pēdējās gaitās

Domās esam ar Jums 
Silvija Andernovics un Uve Zosars

ir ļoti iespaidīga dokumentu atlase. At-
zīmējot 60 gadus kopš 1941. gada masu 
deportācijas, ir iznācis dokumentu krā-
jums Aizvestie, kur precizēti un papil-
dināti izvesto ļaužu saraksti, pētījumi 
par deportācijas iemesliem, apstākļiem 
un sekām. Par saviem piedzīvojumiem 
ir rakstījuši tie, kas atgriezušies un kad 
bija droši to darīt. Tā, piemēram, pirmā 
Latvijas komisāre Eiropas Savienībā, 
Sandra Kalniete, dzimusi Sibīrijas sā-
džā 1957.g., ir sarakstījusi grāmatu Ar 
balles kurpēm Sibīrijas sniegos. Šī grā-
mata ir pārtulkota 11 Eiropas valodās. 
Sandra Kalniete ar vecākiem atgriezās 
Latvijā 1957. gadā. Rīgā, Strēlnieku 
laukumā, apjozta ar greznām ēkām, 
stāv pelēka ēka – Okupācijas muzejs, 
dibināts 1993. gadā un veltīts Taisnī-
bai un Patiesībai. Okupācijas muzeja 
pamatā ir likta doma, ko izteicis Ame-
rikas filozofs un rakstnieks Džordžs 
Santajana – Ja mēs aizmirstam savu 
vēsturi vai ļaujam to citiem nolaupīt, 
mūsu lāsts būs to atkārtot. Muzejs 
pastāv, lai pēc iespējas patiesi, parei-
zi, objektīvi parādītu Latvijas vēsturē 
okupācijas režīmu, okupācijas priekš-
vēsturi un sekas.

Muzejs galvenokārt ir domāts: 
ārzemniekiem, kas ļoti maz zina par 
Latviju; ārzemniekiem, kuriem ir sa-
grozīti uzskati par Latviju; Latvijas 
iedzīvotājiem, kuru galvenais infor-
mācijas avots agrāk ir bijusi padom-
ju propaganda; jaunajiem latviešiem. 
Muzeju uztur ārzemju latviešu ziedo-
tāji (75%) un Latvijas valsts (25%).

Mēs ticam un ceram, ka Gunāra 
Birkerta projektētais baltais Nākotnes 
nams, pēc ilgām un sūrām debatēm ar 
Rīgas pilsētas birokrātiju, pacelsies un 
ieņems savu vietu Strēlnieku laukumā.

Torņakalna preču stacijā, pie lie-
lā pelēkā akmens, uz blakus sliedēm, 
stāv viens sarkans preču vagons, kā at-
gādinājums tam, kas notika 1941. gada 
14. jūnijā, – šeit sākās daudzu latviešu 
Golgātas ceļi. Turpat netālu, sēru bēr-
zu apņemts, ir uzcelts piemineklis – 
piemiņas ansamblis represētajiem. 
Šo pieminekli atklāja Latvijas valsts 
prezidente, aizvesto 60 gadu atceres 
gadījumā. Aizvesto piemineklis bija 
daudz kritizēts un nesaprasts – veidots 
no lauku akmeņiem, abstraktā māksla. 
Pieminekļa tēlnieks Pauls  Jaunzems 
aizstāvoties saka: Akmeņos es negri-
bēju parādīt cilvēkus, bet gan viņu lik-
teņus un pārdzīvojumus. Bet izsūtītā 
Inta Prauliņa saka: Tādi mēs bijām, 

drūmi, nesaprotami, novīstīti lupatu 
ietvaros.

Latvijas vēsturē iezīmējas četras 
asiņainas vagas, – Jānis Briesmīgais ar 
Livonijas sirojumiem, kas ilga 23 ga-
dus; Lielais Ziemeļu karš, kas beidzās 
ar mēri (1700.-1721.g.); Pirmais Pasau-
les karš un beidzot 1941.-1949. gada 
notikumi, kam brūces vēl šodien nav 
aizdzijušas. Katrā no tiem latviešu tau-
ta zaudēja vairāk nekā trešo daļu sava 
dzīvā spēka un zeme palika izpostīta.

Šodien, pieminot visus tos, kurus 
deportēja 1941. gada 14. jūnijā, kā arī 
visus tos, kuri okupācijas režīma re-
zultātā gāja ciešanu ceļu, mira nomo-
cīti cietumos un tos, kuri no izsūtījuma 
neatgriezās, lai paturam viņus piemiņā 
un noliecam galvas viņus godinot.

Mēs viņus atceramies!
Mēs viņus atcerēsimies!
Mēs viņus neaizmirsīsim!

Bruno Krūmiņš
Adelaidē, Sv. Pētera baznīcā 

2017. g.11. jūnijā

Izmantotā literatūra:
1. Visjaunāko laiku Latvijas vēstu-

re – Laimonis Streips.
2. Daugavas Vanagu Mēnešraksti.
3. Latvijas Okupācijas muzeja publi-

kācijas.
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audzes: bērni, vecāki un vecvecāki, un 
tik daudz latviešu vienkopus tik tālu no 
mājām es noteikti necerēju satikt.

Interesanti likās tas, ka dalībnieki šeit 
bija ieradušies ne tikai no Austrālijas, bet 
arī no Latvijas, Vācijas, ASV un citām 
valstīm, un daudziem dalībniekiem šī jau 
otrā vai trešā reize 3x3 saietā. Bija dalīb-
nieki, kuri apmeklē šo saietu katru gadu 
jau no pirmā saieta un turpina to darīt 
kopā ar saviem bērniem un mazbērniem. 
Tas viss parāda to, cik svarīgs un vērtīgs 
ir 3x3 saiets visiem šiem cilvēkiem.

Saiets ilga 6 dienas, kuru laikā es 
ieguvu daudz pozitīvu emociju, jaunus 
draugus, jaunu pieredzi un to latvis-
kumu, par kuru šeit, Latvijā, cilvēki 
savā ikdienas steigā aizmirst. Mani 

nepameta sajūta, ka šajā saietā starp 
šiem visiem cilvēkiem latviskās tradī-
cijas ir iesakņojušās daudz dziļāk nekā 
daudziem latviešiem šeit – mājās. Šo 
6 dienu laikā par garlaicību nevarēja 
sūdzēties, jo katra diena bija piesāti-
nāta ar dažādām nodarbībām un lekci-
jām gan lieliem, gan maziem. Kamēr 
citi dalībnieki apmeklēja dziedāšanas, 
dejošanas, mākslas, rokdarbu un citas 
nodarbības, mani personīgi ļoti saistīja 
lekcijas par politiku, kurās bija intere-
santi uzzināt politisko redzējumu no 
cilvēkiem, kuri nedzīvo Latvijā, un pa-
klausīties daudzu pieredzējušu cilvēku 
viedokli par politisko situāciju Latvijā.

Interesantas arī bija āra nodarbības, 
kuru laikā devāmies pārgājienos pa Fols-
krīka apkārtni. Baudījām šīs burvīgās 
vietas dabu un labo laiku, bet manu prātu 
tomēr nodarbināja domas par visām čūs-

kām, kuras varētu atrasties man apkārt. 
Pastaigu takas veda gan uz tuvējo kalnu 
upīti, kurā gājām peldēties, gan uz kalnu 
virsotnēm, no kurām pavērās vienreizējs 
skats uz tuvējo pilsētiņu, gan gar skaista-
jiem kalnu ezeriem ar dzidro ūdeni.

Pēc katras garās un emocijām ba-
gātās dienas bija ļoti patīkami vakarā 
visiem sanākt kopā, lai vienkārši paru-
nātos vai uzspēlētu kādu galda spēli. Es 
uzskatu, ka šo dienu laikā ikviens saieta 
dalībnieks – liels vai mazs nostiprināja 
savu latvisko garu, ieguva daudz jaunu 
draugu, daudz jaunu atziņu par Latvi-
ju un uz brīdi varēja justies kā Latvijā. 
Liels prieks, ka šādi saieti notiek un 
notiks joprojām, jo šis ir veids, kā mēs 
kopā varam stiprināt mūsu latviskumu 
arī tik tālu prom no dzimtenes.

Kristaps Mednis
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
Turpinājums no 4. lpp.

nieka Baltā pils un pirms tam, vasaras 
beigās, dzeju saiets Apceļo Latviju ar 

dzejām. Šī būs trešā reize veltīta šai 
tēmai. Pārsteidzoši ir cik daudz dzejās 
pieminētas Latvijas pilsētas, mazi pa-
gasti, upes, ezeri, kalni, un citas vie-
tas. Mēs tās atzīmējam ar karodziņiem 

uz Latvijas kartes un ceram, ka līdz 
Latvijas simtgadei visa teritorija būs 
vienos sarkanbaltsarkanos karodziņos.

Vaira Pelēķe
Laikrakstam „Latvietis“

Saulainas atvadas Sietlā
Turpinājums no 6. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  15.  jūn., plkst. 10.30 no 
ALB nama izbraukums uz sēņoša-
nu (autobuss ar 24 vietām) uz Kuitpo 
mežu. Līdzi ņemami lieli grozi sēnēm, 
kabatas naži, saliekamie krēsli un pus-
dienām salāti vai kūka. LAIMA gādās 
par tēju, kafiju un desiņām. Maksa $10 
no personas. Atgriezīsimies Adelaidē 
ap plkst.16.00. Pieteikties LAIMAS bi-
rojā līdz 10. jūn. 
Sestdien,  17.  jūn., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi; Skaidrīte 
Aguļēviča demonstrēs skābu kāpostu 
zupas recepti. Ieejas maksa $4.
Sestdien,  17.  jūn., plkst. 14.00 svi-
nēsim Jāņus Daugavas Vanagu sētā; 
baudīsim pīrāgus, kāpostus un desi-
ņas, Jāņu sieru un Jāņu alu un līgosim, 
līgosim, līgosim!
Svētdien, 18. jūn., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-

tājus.
Trešdien,  21.  jūn., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Goolwa, 
lai sēžot Marijas (Murray) upes krastā 
paēstu pusdienas kafejnīcā Aquacaf. 
Pusdienu cenas senioriem, sākot ar 
$17.50. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
19. jūn.
Sestdien, 24. jūn., brauciet uz Dzin-
tariem Wilson Drive, Normanville 
SA 5204 svinēt kārtīgus latviešu Jā-
ņus. Plkst.15.00 Ierašanās, vainagu 
vīšana, Jāņu ieskandināšana (ziedus, 
zāles jāņem līdz); plkst.18.00 kopīgās 
vakariņas un noslēgumā loterija. Par 
vakariņām: pieaugušiem (no 15 gadu 
vecuma) $20, bērniem (no 5 gadu 
vecuma) $10. Par pārnakšņošanu un 
brokastīm (bērniem bez maksas) $15. 
Kopā – par vakariņām, pārnakšņo-
šanu un brokastīm $30. Pārdošanā 
būs arī Jāņu alus, karstvīns, baltais 
un sarkanais vīns! Pēc tam uguns-
kurs, mūzika, apdziedāšanās, sa-

viesīgā sadzīve. Vecāki ir atbildīgi 
par savu bērnu (līdz 18 gadu vecu-
mam!!!) uzraudzību. Svētdien no rīta 
plkst.8.30 – 9.30 pankūku brokastis; 
plkst.9.30 –11.30 Koptelpu un pagal-
ma satīrīšana. Lūdzu, ņemiet līdzi – 
guļam piederumus pārnakšņošanai, 
kabatas baterijas, glowsticks bērniem, 
lai viņus var redzēt tumsā, loterijas 
mantas. Organizē Adelaides Latviešu 
skola, kontaktpersona Reinis Dancis 
0405 771 459 adelaidesskola@gmail.
com Līgošanas atlikums tiks ziedots 
Adelaides Latviešu skolai.
Svētdien, 25. jūn., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
Svētdien,  2.  jūl., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. jūnijs
Alberts, Madis
Medicīnas darbinieku diena (2017)
1837. Pēterburgas Avīžu līdzstrād-
nieks Jānis Frīdmanis.

19. jūnijs
Nils, Viktors
1902. literāts, žurnālists Žanis Unāms 
(arī Žanis Unams).
1939. SLT aktrise Valda Līce (dz. 
Tomsone).
2007. no Irākas atgriežas 121 Latvijas 
kontingenta karavīrs. Līdz ar to latvie-
šu bīstama misija Irākā bija noslēgu-
sies.

20. jūnijs
Maira, Rasa, Rasma
1927. aktieris Vaironis Jakāns.
1956. juriste, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Anita Andersone.
2007. notika gadsimta zādzība Rīgas 

lidostā – divi lidostas krāvēji dažu 
minūšu laika no lidmašīnas bagāžas 
telpas nozaga 22 kg Parex bankas uz 
Austriju sūtīto naudu jeb 1,2 miljonus 
eiro. Abus atmaskoja pēc nepilnas ne-
dēļas.
2007. nekustamo īpašumu uzņēmējs 
Ivo Zonne par 1,15 miljoniem latu no-
pērk Ēdoles pili. Darījumam liela re-
zonanse.

21. jūnijs
Egita, Emīls, Monvīds
1917. operetes mākslinieks, aktieris 
Harijs Misiņš. (1984. uz Ļeņina (Brī-
vības) ielas pie Operetes viņu sabrauca 
padomju armijas mašīna).
1967. jurists, politiķis, LR tieslietu mi-
nistrs (2012.g. 5.jūl. – 2014.g. 22.janv.) 
Jānis Bordāns.

22. jūnijs
Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Varoņu piemiņas diena. Cēsu kaujas 
atceres diena.
1897. dzejniece Marta Mende.
1907. dzejnieks, rakstnieks Ēriks 
Ādamsons.
1919. beidzas Cēsu kaujas – Igaunijas 
armija kopā ar Ziemeļlatvijas brigādi 
Cēsu kaujās sakāva vācu spēkus; vācu 
Landesvērs atstāj Cēsis, atkāpjas uz 
Inčukalnu.

23. jūnijs
Līga
Līgo diena
1932. mākslinieks, grafiķis Gunārs 
Krollis.
1957. rakstnieks Aivars Tarvids.

24. jūnijs
Jānis
Jāņu diena
1593. vācu izcelsmes latviešu literāts, 
valodnieks Georgs Mancelis.  ■

reālu dabas skatu, taču tur nav nekā 
saistīta ar realitāti. Viņš visu izfan-
tazē, radot pasakas atmosfēru iekrā-
sotu īstenību, kas patiesībā ir fikcija. 
Tajā viegli sapņot un aiziet no pasau-
līgām lietām.

Jaunāku ģenerāciju cilvēki bieži 
vien uzskata, ka attēlot dabu, kāda tā 
ir, ir veltīga nodarbību. To veic fotog-
rāfija. Tad gan iznirst jautājums, vai 
tikai viņi spēj atainot dabas norišu 
daudzveidību to tonālajā izteiksmē? 

Viņiem daba ir tikai iegansts, lai attē-
lotu savu subjektīvo pasaules redzēju-
mu vai ir tikai iemesls gleznošanai, iz-
ceļot it kā savas personības nozīmību 
pāri citiem? Bet varbūt šajā tehnoloģi-
ju laikmetā viņiem daba nepaiet garām 
nepamanīta? Ja kādreiz kā brīnums 
parādījās atsevišķi īpatņi, kuri ejot pa 
ielu lasīja avīzi vai romānu, tad tagad 
teju vai katrs jaunāks cilvēks pat šķēr-
so ielu, iebāzis degunu mobilajā tele-
fonā. Tā gan arī dzīve paies virtuālajā 
realitātē...

Pasaule patlaban ir ārkārtīgi mai-
nīga, tādēļ var pat teikt, ka ainavu 

glezniecība šobrīd atrodas krustcelēs. 
Vai tā dosies pa dabas pētniecības un 
atainošanas ceļu? Vai iegrims savu 
izjūtu atspoguļojumā? Varbūt ir vēl 
kādi citi ceļi, kurus vēl īsti nepama-
nām. To rādīs laiks. Tuvojas Latvijas 
jubilejas gads, kad varbūt arī Jāzepa 
Pīgožņa balvas 4. Latvijas ainavas 
izstādē, cerams, izcentrēsies patrio-
tiskā stīga. Vēl gan jāuzzina šīgada 
balvas laureāts, ko paziņos septem-
brī, Jāzepa Pīgožņa dzimšanas dienā, 
Preiļos.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 15. jūnijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. jūnijā.
€1 = 1,48800 AUD
€1 = 0,88075 GBP

€1 = 1,55280 NZD
€1 = 1,12170 USD

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 2.  jūl., plkst. 11.00 4. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Kafijas galds pēc 
dievkalpojuma.

Brisbanē
Sestdien,  17.  jūn., plkst. 16.00 Jāņi 
Latviešu namā – Dziedāsim, dejosim 
un iesim rotaļās! IEVĒROT LAIKA 
MAIŅU!
Svētdien, 18. jūn., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku 
informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Piektdien,  23.  jūn., plkst. 19.00 
Wesley Uniting Church, Canberra 
koncerts Forward & Bach. The Song 
Company programmā arī Ellas Ma-
čēnas skaņdarbs Stāvi, stāvi, ozoli-
ņi. Informācija: http://song.company/
forward-bach/
Sestdien, 24. jūn., plkst. 13.00 Dauga-
vas vanagu/vanadžu rīkotas Jāņu svi-
nības Immanuel baznīcas zālē, Lyons. 
Vanadzes gādās par pusdienām un ba-
gātīgu loterijas klāstu. Ikviens laipni 
lūgts un gaidīts.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  18.  jūn., plkst. 13.00 Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums Sv. Pē-
tera baznīcā, Reid. Kalpos prāv. Dr. 
Jānis Priedkalns no Adelaides. Pēc 
dievkalpojuma draudzīgs saiets baz-
nīcas zālē. Pie pašu gādātiem gardu-
miem un dāmu piedāvātiem vēsiem/
siltiem dzērieniem pakavēsimies kopī-
gās pārrunās ar mūsu ciemiņu un viņa 
kundzi. Visi aicināti un gaidīti!

Melburnā
Sestdien, 17.  jūn., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 17. jūn., plkst. 12.00 Zettas 
Kantas izstādes Sajust ar sirdi atklāša-
na Latviešu namā. Izstāde atvērta līdz 
plkst. 17.00.
Svētdien, 18. jūn., plkst. 12.00 – 18.00 
Zettas Kantas izstāde Sajust ar sirdi 
Latviešu namā,
Svētdien, 18. jūn., plkst. 14.30 Latvie-
šu namā, 3 Dickens St., Elwood, Bal-
tijas valstu Aizvesto piemiņas atcere. 
Nama kafejnīca būs atvērta no plkst. 
13.00. Piedalīsies Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas Republiku goda konsuli 
Melburnā. Sabiedrību pārstāvji sniegs 
baltu tautu likteņstāstus. Priekšnesu-
mus sniegs Melburnas jauktais koris 
Daina un vīru koris Veseris, lietuvie-
šu jauktais koris Dainos Samburis un 
Melburnas igauņu biedrības jauktais 
koris Kodu. Rīko MLOA sadarbībā ar 

lietuviešu un igauņu biedrībām Mel-
burnā.
Piektdien, 23. jūn., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības Jāņu sarīko-
jums Melburnas Latviešu ciemā. Tuvā-
ka informācija mob. Tālr. 0421018063. 
IEVĒROT LAIKA MAIŅU!
Sestdien,  24.  jūn., plkst. 11.30 Jāņu 
svinības Tērvetē.
Piektdien, 30. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Piektdien, 30. jūn. – 2. jūl., gaidu un 
skautu slēpošana.
Sestdien, 1. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  18.  jūn., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  25.  jūn., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 25. jūn., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 2. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Ņūkaslē
Ceturtdien,  15.  jūn., plkst. 19.00 
Christ Church Cathedral, Newcastle 
koncerts Forward & Bach. The Song 
Company programmā arī Ellas Ma-
čēnas skaņdarbs Stāvi, stāvi, ozoli-
ņi. Informācija: http://song.company/
forward-bach/

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

Sidnejā
Ceturtdien,  15.  jūn., plkst. 11.00 
Sidnejas DV namā JĀŅI! Kopējs 
pasākums DV ar veco ļaužu aprūpi 
 YACAH.
Ceturtdien, 15. jūn., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien,  17.  jūn., plkst. 19.30 In-
dependent Theatre, North Sydney 
koncerts Forward & Bach. The Song 
Company programmā arī Ellas Ma-
čēnas skaņdarbs Stāvi, stāvi, ozoli-
ņi. Informācija: http://song.company/
forward-bach/
Svētdien,  18.  jūn., plkst. 14.00 Lat-
viešu namā Apvienotās Baltiešu komi-
tejas rīkotais 14. jūnijā Aizvesto pie-
miņas akts. Piemiņas runu teiks Juris 
Greste OAM. Sarīkojumu kuplinās 
igauņu vokālais ansamblis, lietuviešu 
jauktais koris, Sidnejas latviešu vīru 
koris un čellu kvartets Jāņa Laura va-
dībā.
Ceturtdien, 22. jūn., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Ceturtdien,  22.  jūn., plkst. 19.30 
St James Church, King St, Sydney 
koncerts Forward & Bach. The Song 
Company programmā arī Ellas Ma-
čēnas skaņdarbs Stāvi, stāvi, ozoli-
ņi. Informācija: http://song.company/
forward-bach/
Sestdien,  24.  jūn., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Jāņu sarīkojums. Pusdie-

nas / priekšnesumi / loterija. Ieeja bez 
maksas. Ienākumi 35. Jaunatnes Dienu 
labad.
Ceturtdien, 29. jūn., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  18.  jūn., plkst. 10.00 Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums ar Svē-
to Vakarēdienu.
Svētdien,  25.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 2. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 18. jūn., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 25. jūn., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Svētdien,  25.  jūn., plkst. 12.00 Jāņu 
svinības Juri un Margaretas mājā – 
56 Tradewinds Ave., Paradise Point. 
Groziņi. Informācija – Juri – 5577 
5570.

Latvijā
Piektdien,  16.  jūnijā, plkst. 18.00 
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 
(LNMM) galvenās ēkas Lielā izstāžu 
zāle (-1. stāvā) ar izrādi Stiprās rokas 
vieglais pieskāriens viesosies etīžu te-
ātris NERTEN, sniedzot oriģinālu ko-
mentāru izstādei Romans Suta – 120. 
Universālā mākslas formula. Vietu 
skaits ierobežots.
Svētdien, 25. jūn., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas sko-
las).
Otrdien,  27.  jūn., plkst. 20.00 Rī-
gas Reformātu baznīcā 16. Introver-
tās mākslas festivālu AD LUCEM 
ieskandinās izcilā beļģu kamermū-
zikas grupa Musiques Nouvelles ar 
savu jauno programmu Skaņas Me-
ditācija.
Trešdien,  28.  jūn., plkst. 20.00 Rī-
gas Reformātu baznīcā 16. Introvertās 
mākslas festivāls AD LUCEM – Dien-
vidindijas senie garīgie dziedājumi.
Piektdien,  30.  jūn., plkst. 22.00 – 
06.00 16. Introvertās mākslas festivāla 
AD LUCEM ietvaros – leģendārā as-
toņu stundu nakts meditācija ar izcilo 
britu čellistu Metjū Bārliju Kristiana 
Karla fon Stricka villā, Rīgā, Aristīda 
Briāna ielā 9.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


