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Latvijas Okupācijas muzejs
Sākas rekonstrukcija

Dziesmusvētku norises
Būs iespējams vērot un klausīties televīzijā, radio un pilsētvidē

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku pasākumi būs pla-
ši pieejami gan Latvijas sabiedriskajos 
medijos, gan Svētku lieldrauga LMT 
mobilajā televīzijā LMT Straume. Sa-
vukārt ikviens (pašvaldības, komersan-
ti, NVO Latvijā un ārvalstīs), kurš vēlas 
publiski rādīt Svētku pasākumus, tiek 
aicināts pieteikties sublicencei Svētku 
pasākumu publiskai demonstrācijai.

Svētku laikā Latvijas sabiedriskie 
mediji pārtaps par Dziesmusvētku tele-
vīziju un Dziesmusvētku radio. Pie Brī-
vības pieminekļa atradīsies īpaša sabied-

risko mediju Dziesmusvētku studija. 
Pa dienu no studijas raidīs seši Latvijas 
Radio kanāli, veidojot interaktīvu tieš-
raižu saturu programmām Pieci rīti, Kā 
labāk dzīvot, Kultūras rondo, Ģimenes 
studija, Monopola viesis, Pa ceļam ar 
Klasiku, Pilnīgs vakars un citiem. Kat-
ru vakaru, sākot no 30. jūnija, vakaros 
tai tiešraidē pieslēgsies LTV1. 30. jūnijā 
un 8. jūlijā studijas sāksies plkst. 19.30, 
bet no 1. līdz 7. jūlijam – plkst. 20.00. 
Studijas vadīs Eva Johansone un Jānis 
Geste, kuri kopā ar viesiem apkopos die-
nas spilgtākos notikumus un sajūtas.
Latvijas Televīzija – 
Dziesmusvētku televīzija

LTV būs klāt visos lielākajos kon-
certos, un nodrošinās to tiešraides un 
translācijas LTV1, LTV7, sabiedrisko 
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Valsts akciju sabiedrības „Valsts Nekus-
tamie īpašumi“ priekšsēdētājs Ronalds 
Neimanis un SIA „Skonto Būve“ valdes 
loceklis Juris Pētersons paraksta līgu-
mu par Nākotnes nama celtniecību. FO
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„Ar šo brīdi var uzskatīt, ka Okupācijas 
muzeja būvniecība ir sākusies. Muzejā 

Pļavas – sveķenes un gundegas.
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Man ir liels gods būt 
jūsu priekšā Latvijas 
100 gadu jubilejā.

Vārds muzejs atro-
das grieķu klasiķu sak-
nēs; pirmais bija Plato 
muzejs – Atēnās.

Muzejs ir ēka, kur 
tiek saglabātas vēsturiskas, zinātnis-
kas, mākslinieciskas un kultūras vēr-
tības un kurā tiek organizētas izstādes.

Pasaulē ir ap 55 000 muzeju, 202 
zemēs, un latviešu muzejs Austrālijā, 
kas atrodas Adelaidē, ir viens no tiem.

Pasaules visbiežāk apmeklētākais 
muzejs atrodas Parīzē – Luvra (Lour-
ve), kas dibināta 1793. gadā, un kas ir 
vēl šodien lielākais pasaulē..., bet viens 
no vecākajiem Eiropas muzejiem atro-
das Latvijā. Atvērts 20 gadus pirms 
franču muzeja. 1773. gadā Rīgas ārsts 
Nikolaus von Himsel ziedoja līdzek-
ļus, atverot Rīgas vēstures un kuģnie-
cības muzeju. Šodien tur ir pusmiljons 
mantu, sadalītas pa 80 kolekcijām.

Mūsu muzeju dibināja pirms 48 
gadiem – 1970. gadā, un tam ir bijusi 
raiba vēsture. Pirmkārt, jāsaka paldies 
visiem vadītajiem: Mieža kungam, 
Biezaišu un Zvaigznes kundzēm un 

Mārai Kolomitsevai pa ziedoto laiku 
un tālredzību, kā arī visiem brīvprātī-
gajiem līdzdarbiniekiem.

Pēc dažiem klusiem gadiem mu-
zejs sāk atdzīvoties. Mēs esam manto-
juši dilemmas ar interesantiem ieska-
tiem. Žēlums, ka pa šo nedarbošanās 
laiku daudzas mantas ir uzaudzējušas 
kājas.

Neviens sabiedrībā nevēlējās ap-
ņemties vadības lomu, bet ar laiku 
izveidojās ieskats, ka varētu darbo-
ties vienība – to iesākt un stūrēt. Tā 
piedzima Steering Committee, kurā 
2017. gadā darbojās Ilze Radziņa, 
pārstāvot Adelaides Latviešu biedrību 
(ALB), kuras paspārnē muzejs eksistē, 
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Akadēmiskās vienības „Atāls“ 59. gada svētki
Svētku runa par latviešu muzeju Adelaidē

bu. Patreiz tas sadarbojas ar Dienvid-
austrālijas vēstures sabiedrību.

Draugs Inara Strazda ar palīgiem 
bija sagatavojusi ļoti garšīgas vakari-
ņas. Vakars pagāja draudzīgā gaisotnē.

Paldies Marijai par svētku runu, 
paldies Inārai par vakariņām.

Dace Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“

2018. gada 12. mai-
jā atālieši svinēja aka-
dēmiskās vienības At-
āls 59. gadu svētkus 
ar svētku runu, kurai 
sekoja vakariņas. Aka-
dēmiskā vienība Atāls 
ir jaunākā akadēmis-

kā vienība, ko dibināja Adelaidē, 
1959. gada 3. maijā.

Akadēmiskās vienības vecākais 
Pēteris Strazds vadīja vakaru parastā 
veidā. Akadēmiskā vienība katru gadu 
iedzīvina savu darba svētku ideju – 
palīdzību tautai – un sūta grāmatas un 
citus mācību līdzekļus skolām Latvijā. 
Galvenie darba darītāji pēdējā gadā 
bija draugs Rasma Lācis un draugs 
Jānis Caune, kuriem vecākais visu 
vārdā pateicās ar puķēm. Vecākais 
pieminēja, ka draugu Margotu Puķī-
ti apbalvoja Adelaides mērs par darbu 
multikultūras laukā un viņai pasnie-
dza puķes kā Atāla apsveikumu.

Saistošu un laikmetīgu Svētku 
runu teica draugs Marija Perejma 
ar tematu Mūsu muzejs, mūsu dzīves, 
mūsu stāsti. Viņa saistoši stāstīja par 
latviešu dzīvi Adelaidē, galvenokārt 
par latviešu muzeju un rādīja bildes. 

Marija bija pielikusi daudz pūļu, pētot 
muzeja darbību pāri par 70 gadiem. 
Bija interesanti dzirdēt par muzeja vēs-
turi, par muzeja eksponātiem laika gai-
tā un par vairākiem darbiniekiem, kas 
brīvprātīgi uzņēmās muzeja kārtošanu 
visu šo laiku. Ir labi, ka tagad ir uz-
rakstīts katalogs, un ir vispārēja doma 
un virziens par muzeja turpmāko dar-
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Mūsu muzejs, mūsu dzīves, 
mūsu stāsti
Pagātne, tagadne un nākotne
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Latviešu muzejs.
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31. maijā, no-
tika Sabiedrības 
integrācijas fon-
da padomes sēde, 
kurā viens no dar-
ba kārtības jautā-
jumiem bija valsts 
budžeta program-

mas Atbalsts diasporas un Latvijas 
bērnu kopējām nometnēm rezultātu 
apstiprināšana.

Fonda padome apstiprināja 11 pro-
jektus, kuru ietvaros tiks organizētas 
diasporas un Latvijas bērnu kopējas 
nometnes.

Vasaras nometnes notiks visos 
Latvijas reģionos: Vidzemes reģionā – 
4, Rīgas – 2, Kurzemes – 3, Zemga-
les – 1, Latgales – 1.

Ar katru gadu diasporas bērni 
pārstāv arvien vairāk valstis. Šo-
gad projektos plānots iesaistīt bērnus 
no vismaz 20 valstīm – Austrālijas, 
ASV, Baltkrievijas, Beļģijas, Dānijas, 
Gruzijas, Igaunijas, Izraēlas, Īrijas, 
Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, 
Luksemburgas, Maltas, Norvēģijas, 
Polijas, Spānijas, Ukrainas, Vācijas, 

ALA vasaras prakses 
programma Latvijā
Šovasar piedalās rekordskaits dalībnieku

Šovasar, jau ceturto 
gadu pēc kārtas, Ame-
rikas latviešu apvienī-
bas (ALA) izveidotā un 
finansētā vasaras prak-
ses programmā Latvijā 
strādās latviešu izcel-
smes jaunieši no ASV 

un Austrālijas. Šogad dalībai prakses 
programmā apstiprināti 23 jaunieši, 
kas ir lielākais dalībnieku skaits kopš 
programmas izveides 2015. gada va-
sarā.

„Patiesi priecājamies redzēt ār-
zemēs dzimušu un augušu latviešu 
jauniešu interesi pa vasaru strādāt 
un iziet praksi Latvijā un iepazīt zemi, 
no kurienes nāk viņu vecāki un vec-
vecāki,“ sacīja prakses programmas 
koordinatore, ALA Kultūras nozares 
vadītāja Līga Ejupe. Viņa informēja, 
ka prakses dalībnieku skaits šovasar 
ir pieaudzis divkārtīgi salīdzinājumā 
ar pagājušo gadu. Programmas koor-
dinatore to skaidro ar jauniešu lielo 
interesi par Latvijas valsts simtgades 
atzīmēšanu Latvijā un ALA valdes lē-
mumu finansiāli atbalstīt šādu iespēju. 
„Jūtam, ka Latvijas valsts simtgades 
pasākumu programma un šovasar gai-
dāmie Dziesmu un Deju svētki ir bijis 
spēcīgs motivators jauniešiem braukt 
uz Latviju strādāt tieši šogad un ce-
rams, ka šī vienreizējā pieredze arī 
nostiprinās viņu saites un piederību 
Latvijai,“ norāda L. Ejupe.

ALA vasaras prakses programma 
Pavadi vasaru Latvijā tika izveidota 
2015. gada vasarā, sadarbībā ar Latvi-
jas Kultūras ministriju, kura apzināja 
institūcijas, kurām bija interese pie-

ņemt praksē Latvijas izcelsmes jau-
niešus no ārzemēm. Savukārt ALA no 
saviem līdzekļiem nodrošināja prakti-
kantus ar stipendijām daļējai ceļa un 
uzturēšanās izdevumu segšanai.

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras 
ministriju, izveidotās programmas 
ietvaros jauniešiem ir iespēja strādāt 
tādās institūcijās, kā Latvijas Nacio-
nālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais 
Arhīvs, Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs, Etnogrāfiskais brīvdabas mu-
zejs, Latvijas Kultūras akadēmija u.c. 
2016. gada vasarā jauniešu prakses 
iespējas tika paplašinātas arī uz privā-
tiem uzņēmumiem, kuru vidū ir jau-
no tehnoloģiju uzņēmumi Draugiem 
Grupa, Tech Hub Rīga un Funderful.

Pateicoties Kultūras ministrijas 
atbalstam internetā noskatāma doku-
mentālā īsfilma Izmēģinājums, kas 
vēsta trīs 2017. gada ALA prakses 
programmas dalībnieku pieredzi un 
sajūtām, strādājot un pirmo reizi iz-
mēģinot dzīvot Latvijā: https://www.
youtube.com/watch?v=7O73V1vnrQY. 
Šogad taps dokumentālās īsfilmas tur-
pinājums par pārcelšanās un dzīves 
pieredzi Latvijā.

Raits Eglītis
ALA Informācijas nozare

2018. gada 30. maijā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Fragmenti no uzru-

nas svinīga līguma pa-
rakstīšana par Okupācijas 
muzeja rekonstrukcijas 
būvdarbiem.
Līdz varonībai
Ies ikdiena celties,
Ies spēka apziņu
Pagātnē smelties:

Nav pagātne sveša,
Tā tava paša,
Kā saule staro
Spilgta un plaša.

Šie Raiņa vārdi no Klusās grāmatas 
raksturo visu vēstures muzeju būtību. 
Mūsu uzdevums ir nodrošināt to, ka pa-
gātne nav sveša, – ka tā ir daļa no mums 
arī šodien. Tā ir mūsu paša.

Šīs ēkas rekonstrukcija dos mums 
plašākas un efektīgākas iespējas iepa-
zīstināt pasauli ar Latvijas okupācijas 
periodu. Tas ilga, apmēram, pusi no tās 
simtgades, kuru mēs tagad svinam. (..)

Cik viegli sākās okupācija; – divas 
lielvalstis sadalīja Austrumeiropu savā 
starpā, un, kad nāca uzbrukums no aus-
trumiem un sekojošais ultimāts, tad ne-
bija neviena drauga, pie kura griezties. 
No tā noteikti esam mācījušies, vismaz 
valsts valdības līmenī – mēs esam daļa 
no stipras alianses, kas nodrošina mūsu 
aizsardzību pret militāriem draudiem. (..)

Muzeja apmeklētāji ir arī ārzemnie-
ki, to starpā citu zemju militārpersonas, 
vēstnieki, ministri, ministru prezidenti, 
prezidenti un karaļi un karalienes. Ir ļoti 
svarīgi, ka mūsu vēsturi viņi uzklausa 
no mums, nevis no mums naidīgiem 
spēkiem. Mūsu muzejs neslēpj Latvijas 
vēstures neērtās daļas, bet mēs arī tās 
nepārspīlējam. Lai iegūtu un paturētu 
patiesus draugus, mums pašiem jābūt 
patiesiem. Tas arī ir pirmais no pretso-
ļiem – iegūt saprotošus sabiedrotos.

Pagātne arī uzmundrina mūs. Lat-
vijas Okupācijas muzejs ir patiešām par 
okupācijas periodu, bet tas nav tikai par 
sāpēm un ciešanām. Tas arī ir par pretes-
tību okupācijai, par palīdzību līdzcilvē-
kiem. Tas ir par mūsu spēju sadarboties 
ļoti lielos mērogos. Tas ir par Baltijas 
ceļu, kad 2 miljoni baltiešu sadevās ro-
kās nepārtrauktā cilvēku ķēdē 600 kilo-
metru garumā no Viļņas caur Rīgu līdz 
Tallinai. Ja šo mēs varējam visu izdarīt, 
tad kas mūs tagad traucē sadarboties?

Un galu galā mūsu pagātne ir par 
uzvaru. Ar spītu, ar izturību mēs ne ti-
kai pārdzīvojām okupāciju, bet mēs arī 
uzvarējām.

Tā ir galvenā pozitīvā mācība no 
okupācijas muzeju: – mums gāja ļoti 
slikti, bet mēs uzvarējām.

Cita mācība ir par šodienas stāvokļa 
cēloņiem. Latvija nenokrita no debesīm 
1991. gadā kā tīrs, nevainīgs bērns, kā 
dažs labs cenšas mums iestāstīt. Mums 

„Atbalsts diasporas un Latvijas 
bērnu kopējām nometnēm“
Programmā apstiprināti 11 projekti
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Vienā saulainā svēt-
dienā, 20. maija pēc-
pusdienā, Brisbanes Lat-
viešu namā bija tik liela 
kņada! Apmeklētāji ar 
lielu nepacietību gaidīja 
tautas tērpu pēcpusdie-

nas sākšanos. Gandrīz visi bija atnesuši 
līdzi tautas tērpu – vai nu mantotu, dā-

vinātu, paštaisītu, vai 
pirktu; kā rezultātā 
visi krāšņie tērpi tikai 
izstādīti, lai priecētu 
ne tikai visu acis, bet 
arī sirdis!

Māra Siksna da-
lījās savās zināšanās 
par tautas tērpiem – 
to vēsturi, valkāšanu 
un īpašām detaļām. 
Prezentācijas pirmajā 
daļā ar vizuālu ekrāna 
attēlu palīdzību bija 
ļoti interesanti klau-
sīties viņas ekspertīzi 
un uzzināt tik daudz 
ko jaunu. Apmeklē-
tāji varēja pielietot 
uzkrātās zināšanas interaktīvā veidā 
prezentācijas otrajā daļā. Arī bērniem 
bija tautas tērpu krāsošanas aktivitātes. 
Pēcpusdienas norisē visi varēja ne tikai 
aplūkot dažāda veida tautas tērpus, ku-
rus katrs apmeklētājs bija atnesis, bet arī 
dalīties ar stāstiem, atmiņām un īpašiem 
momentiem šo tautas tērpu eksistences 
laikā. Brisbanieši tiešām var lepoties ar 
tik krāšņu un bagātīgu tautas tērpu krā-

jumu: kādas tikai nebija krāsas, musturi 
un rotas! Tādus rokdarbus tikai retais 
prastu darināt!

Liels paldies Tev, Māra, par zinā-
šanām, kuras ieguvām! Katrs apmek-
lētājs varēs savu tautas tērpu valkāt ar 
lielu lepnumu!

Ance Deksne
BLB komunikāciju koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu tautas tērps
Interaktīva pēcpusdiena ar Māru Siksnu

Austrālijas latvie-
šu apvienotā deju kopa 
Austrālijas Jūrmalnieki 
ir jau uzsākuši garo ceļu 
uz XXVI Vispārējiem 
Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem. Mūsu dejotāji 

šogad piedalīsies gan Pasaules Latvie-
šu dienu koncertos, gan arī deju lieluz-
vedumā Māras Zeme.

Atceļojot no Dziesmu un Deju svēt-
kiem, Austrālijas Jūrmalnieki cītīgi 
turpinās savu gatavošanos AL57 KD 
šī gada decembra beigās Adelaidē.

Austrālijas Jūrmalnieki tika dibi-
nāti 2007. gadā Tāļa Putniņa vadībā. 
Kopa piedalīsies Deju svētkos Rīgā 
jau trešo reizi. Ir paveikts liels darbs 
gan atsevišķās pilsētās, gan arī deju 
nometnes meistarklasēs Guntas Rai-
palas vadībā.

Mums būs īpašs gods dejot Skaid-
rītes Dariusas Alku deju, kas būs 
daļa no Deju svētku diasporas kolā-
žas Saved tos mājās pie Daugavas 
krastiem, kā arī Jura Ruņģa Visi 
ceļi Pasaules Latviešu dienas koncertā 
2. jūlijā.

Vēlos pateikties LNKC deju ek-
spertei Marutai Alpai par padomu un 
ieteikumiem, jo īpaši saistībā ar tautas 
deju kopas Gatve vadītājas Guntas 
Raipalas meistarklasēm. Guntas stin-
grā nostāja, enerģijas pilnie iesildīša-

nās rituāli un, pro-
tams, lielā mīlestība 
pret deju ir mums 
visiem atstājusi ļoti 
lielu un pozitīvu ie-
spaidu.

Austrālijas Jūr-
malnieki vēlas pateikties Latvijas Kul-
tūras ministrijai un Latvijas Simtaga-
des birojam par piešķirto atbalstu, kas 
mums savukārt ļāva uzaicināt izcilu 
deju eksperti no Latvijas!

Jūrmalnieku dejotāji, – Jūs visi 
esat vienreizēji!

Vēlos izmantot iespēju un novēlēt 

visiem Dziesmu 
un Deju svētku 
dalībniekiem no 
Austrālijas – lai-
mīgu ceļu!

Lāra Brennere
Austrālijas Jūrmalnieki vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

„Austrālijas Jūrmalnieki“ pošas uz Rīgu
Piedalīties XVI Deju svētkos

„Austrālijas Jūrmalnieki“.
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Nedēļas noga-
lē – 12. un 13. maijā 
Melburnas Latviešu 
ciems bija ļaužu pilns. 
12. maijā Latviešu cie-
mu apciemoja Melbur-
nas Latviešu biedrības 

(MLB) Daugavas skolas bērni, vecāki, 
ciemiņi, kuri priecēja ar daudz un da-
žādiem priekšnesumiem, par ko varat 
lasīt Edgara Laķa sagatavotajā rakstā. 
Svētdien, 13. maijā, visi Latviešu ciema 
ļaudis bija aicināti uz Mātes dienas pus-
dienām Ciema lielajā zālē. Māmiņdie-
nā galdi bija izvietoti pa visu plašo zāli, 
klāti baltiem galdautiem, rotāti ar rozā 
prīmulām puķu podiņos, klāt izvēlētām 
skaistām ceriņkrāsas salvetēm un sarū-
pētām dāvaniņām katrai māmuliņai. 
Tas viss radīja pavasara noskaņu plaša-
jā zālē un jācer, ka arī atnākušo sirdīs.

Pusdienas bija sagatavotas īpa-
šas – varēja izvēlēties, vai nu zivi, vai 
pīli ar kartupeļiem, mērci un dažā-
diem dārzeņiem piedevās. Lielā izvēlē 
bija dzeramie – šampānietis un vīns. 
Saldajā ēdienā varēja baudīt biezpiena 

sacepumu ar ogu mērci 
un vēlāk, dzerot pupiņu 
kafiju, piekost klāt svai-
gas avenes un cepumus. 
Šoreiz dziedāšana izpa-
lika, bet fonā skanēja 
skaista, klusināta mū-
zika.

Baudot īpaši sarūpē-
tās Mātes dienas pusdie-
nas, ikviens varēja iegūt 
svētku dienas prieku un 
kliedēt vientulību, ja nu 
tāda bija piezagusies. 
Visi tika gaidīti, cienāti 
un lutināti!

Paldies visiem, kas 
palīdzēja!

Pēc šīs nedēļas nogales daudzas 
istabas rotāja apsveikumu kartītes un 
ziedi, ko māmuļām Mātes dienā bija 
dāvājuši radi.

Vienlaicīgi, priecājoties par bagā-
tīgajiem, krāsainajiem puķu pušķiem, 
skaistajām kartītēm, vēl vairākas die-
nas iedzīvotājiem raisījās vaļā atmiņu 
kamoliņš par pagājušajiem laikiem, un 

man galvā skanēja Laimoņa Vāczem-
nieka sarakstītās rindas…

Kā dziju kamols mūžs ir saritināts,
Kur dzīpari visdažādākie mirdz.
Ja spētu kāds tos atkal atšķetināt,
Tad vidū būtu vecmāmuļas sirds.
(L. Vāczemnieks)

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu 
biedrības (MLB) Dau-
gavas skola ciemojās 
Latviešu ciemā 12. mai-
jā, kas jau palikusi par 
ikgadēju tradīciju. Tas 
ir viens no retajiem sa-
rīkojumiem, kas pulcē 

bērnus, vecākus un vecvecākus vienā 
telpā, trīs paaudzēs. Varbūt vēl skolas 
sarīkojumi arī uzbur šo latvietības nā-
kotnes sapni. Citos sarīkojumos cīnā-
mies ar apmeklētāju trūkumu.

Bija pareģota lietaina un auksta 
diena. Daugavas skola ienesa sau-
li Ciemā. Lielā zāle bija pārpildīta ar 
cilvēkiem neierastā steigā un kustībā. 
Skola gatavojās mums sagādāt prieku 
un patīkamas atmiņas.

Pēc mācītāja Daiņa lūgšanas, ku-
rai pievienojās daudzi skolēni, un tā 
izskanēja skaļāk nekā baznīciņas diev-
kalpojumos, sākās priekšnesumi, sā-
kot no bērnudārza līdz 8. klasei.

Man iežēlojās sirds par mazo lat-
visko lellīti ar nelaimīgo sejiņu. Lai-
kam lielais ļaužu pulks viņu nobaidīja. 
Drīz vien savilkās lūpiņas, un sāka 
birt asaras. Vienīgi māmiņas glāsts tās 
apturēja, kā skaitītajās tautas dzies-
mās. Par māmiņu dzirdējām daudz, un 
skolotāji bija piestrādājuši, lai klases 
priekšnesums būtu interesants un at-
šķirīgs.

Skolas korītis bija ļoti atturīgs. Es 
domāju, ka korītim derētu diriģents, 

kas dotu drošības sajūtu. Skolotāja sē-
dēja tālu pie flīģeļa. Ievēroju, ka bieži 
dziedātāju skati aizklīda pie skolotājas 
nevis pie nošu grāmatas.

Patika 8. klases stāstījumi par viņu 
ģimenēm. Man liekas, ka viens, otrs 
ģimenes noslēpums tika atklāts, bet 
ceru, vecāki to neņems ļaunā. Drīzāk 
leposies, ka šie stāsti bija nevainojamā 
latviešu valodā.

Tautas dejas bija nosauktas par 
dančiem, bet vienalga, patika tik un tā. 
Ievēroju, ka tie mazākie dancotāji bija 
tie pareizākie kustībās un solī. Lielajos 
puišos varēja manīt tādu kā vienaldzī-
bu.

Patika arī Lāras vecāku dancinā-
šana. Dejotāji ik pa brīžam tika sūtīti 
uzaicināt savus vecākus uz danci. Tie 
bija jautrākie brīži visā sarīkojumā. 
Neveikli tēvi, pārāk aizrautīgas mātes 
vai vecāku stumdītāji un raustītāji – 
bērni.

Man nebija iespējams noteikt, cik 
ciema ļaužu ņēma dalību šajos svēt-
kos.

Noteikti, bez ģimenes palikušie. 
Par sevi varu teikt, jo jutos atkal jauns 
domās, bet piecelšanās no krēsla man 
atgādināja īstenību.

Edgars
Laikrakstam „Latvietis“

Ģimenes dienas svētki
Skola ciemojas Latviešu ciemā Melburnā

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolas bērnu koris.
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Ģimenes diena un Māmiņdiena Latviešu Ciemā
Īpaši sarūpētās Mātes dienas pusdienas

Puķes ar dāvanām.
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No 2018. gada 6. jūnija līdz 
30. septembrim Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10) 
būs skatāma Latvijas valsts simtgades 
izstāde Gobelēnu krāsas. Mūsdienu go-
belēni no Mobilier national kolekcijas 
Francijā. Ekspozīcija papildina 6. Rīgas 
Starptautiskās tekstilmākslas un šķied-
ras mākslas triennāles Tradicionālais 
un laikmetīgais programmu.

Izstādes atklāšana 2018. gada 
5. jūnijā plkst. 17.00.

Izstāde Gobelēnu krāsas piedāvā ie-
skatu Francijas Mobilier national (Na-
cionālā mēbeļu fonda) tekstiliju kolek-
cijā, kur Gobelēnu manufaktūra, kopš 
tās dibināšanas 17. gadsimtā, arvien 
kultivē izcilas amatniecības tradīcijas 
un uztur pastāvīgu saikni ar moderno 
mākslu, atspoguļojot katra laikmeta 
estētisko vērtību oriģinalitāti un savu 
īpašo lomu uz mākslas skatuves. Līdzās 
darbiem, kas tapuši pēc daudzu slavenu 
mākslinieku skicēm, izstādē būs eks-
ponēti arī pavisam nesen Mobilier na-
tional manufaktūrās Parīzē un Bovē iz-
austie latviešu tekstilmākslinieka Egila 
Rozenberga divi lielformāta gobelēni 
Refleksijas – pārdomas 1948.13 un Re-
fleksijas – pārdomas 1948.20.

Francija var lepoties ar gobelēnu au-
šanas tradīcijām un manufaktūrām, kurās 
gadsimtu gaitā realizējušas ievērojamu 
franču mākslinieku skices gobelēna teh-
nikā. Arī 20. un 21. gs. šī vērtīgā pieredze 

tiek rūpīgi kopta un saglabāta. Francijas 
Kultūras ministrijas paspārnē ir trīs lielas 
vēsturiskās aktīvi strādājošās gobelēnu 
aušanas manufaktūras un divas darb-
nīcas: „La Manufacture nationale des 
Gobelins“ (Parīzē, dibināta 1601. gadā, 
karaļa Anrī IV (Henri IV) valdīšanas lai-
kā), La Manufacture de Beauvais (Bovē 
pilsētā, dibināta 1664. gadā, karaļa Lui-
ja XIV (Louis XIV) valdīšanas laikā), La 
Manufacture de la Savonnerie un Les 
ateliers de dentelle d’Alençon et du Puy), 
kuras apvienotas struktūrā Mobilier na-
tional (pilnais nosaukums – Mobilier 
national et Manufactures nationales de 
tapis et tapisseries). Mobilier national ir 
valstij piederoša nacionālas nozīmes in-
stitūcija. Fonda kolekciju veido aptuveni 
200 000 priekšmeti, kas radīti laikposmā 
no 17. gs. līdz šodienai.

Izstādes kuratore ir Gobelēnu ma-
nufaktūru Parīzē, Bovē un Savornī 
tekstiliju ražošanas departamenta di-
rektore Marī-Elēna Masē-Bersanī (Ma-
rie-Hélène Massé-Bersani). Viesojoties 
Rīgā 2017. gada janvārī, pēc iepazīša-
nās ar Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzeja (DMDM) tekstilmākslas darbu 
kolekciju un novērtējot vēsturiski uni-
kālo 13. gadsimta romānikas arhitek-
tūras pērli Sv. Jura baznīcu, kas tagad 
kalpo par galveno DMDM izstāžu zāli, 
par vadošo tēmu darbu atlasei izstādei 

„Gobelēnu krāsas“
Mūsdienu gobelēni no „Mobilier national“ kolekcijas Francijā

Uldis Siliņš ir rakst-
nieks, viņš ir vairāku 
grāmatu autors, un ir ta-
lantīgs aktieris.

Šī gada 19. maijā 
viņš viesojās Kanberā, 
Kanberas Latviešu bied-

rības rīkotajā saietā, Dzintras un Kārļa 
Briežu mājā, Weetangera.

Šī bija Siliņa atvadu pēcpusdiena 
no Kanberas latviešu saimes, jo viņš 
pārceļas uz dzīvi Latvijā.

Savu stāstījumu ciklu Siliņš uzsā-
ka ar mums, domāju visiem, pazīstamo 
stāstu par stārķa lomu mazu bērnu at-
nešanā šajā saulē. Mums visiem atmi-
ņās ir mums bērnībā lielāko tiesu mūsu 
vecmāmiņu stāstījumi, kā stārķis ir at-
nesis brāli vai māsu. Atceros, ka mēs 
paši, bērni, savā starpā pārrunājam, 
cik stārķis gan ir gudrs un zina, kurā 
mājā atlidot. Bija pat daži, kas apgal-
voja, ka viņi ir stārķi redzējuši lidojam.

Jā, mēs visi zinājām par stārķi un to-
mēr mēs visi smējāmies, klausoties Sili-
ņa stāstījumu, kurā viņš, raugoties caur 
bērna acīm, skatīja stārķa lomu maza 
bērna ienākšanai šajā saulē. Jo, lūk, Si-

liņam ir tas Dieva 
dotais talants – sa-
skatīt un stāstīt.

Sekoja vēl vai-
rāki humoristiski 
stāstījumi par dažā-
diem atgadījumiem 
cilvēka dzīvē.

Savu priekšne-
sumu noslēgumā 
Siliņš stāstīja par 
saviem, toreiz vēl 
kā zēna, pārdzīvo-
jumiem Otrā pa-
saules kara beigās. 
Un telpā iestājās 
klusums. Mēs, 
klausītāji, izjutām 
tā laika traģismu, 
mūs saistīja Siliņa 
vienkāršos vārdos 
stāstītās jūtas, lē-
mumi un traģiskie 
pārdzīvojumi šajā 
laika posmā.

Saieta noslēgumā visi pakavējās 
pie kafijas un uzkodām.

Uldim Siliņam Kanberas latviešu 

saime vēl skaistu dzīves ritējumu Latvijā!
Skaidrīte Dariusa

Laikrakstam „Latvietis“

Smejies un raudi
Uldis Siliņš Kanberā

Uldis Siliņš.

FO
TO

 E
go

ns
 E

ve
rs

on
s

 
Turpinājums 8. lpp.

Žans Lirsā (Jean Lurçat, 1892–1966). 
„Koši zilais – Gailis“. Tekstilija austa uz 
vertikālajām stellēm Gobelēnu manu-
faktūrā Parīzē, 1955. Vilnas audi, vilnas 
velki. Krāsots ar augu krāsvielām. 170 
x 94 cm. Francijas „Mobilier national“ 
(Nacionālā mēbeļu fonda) kolekcija.
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Š.g. 19. maijā, 
Dienvidaustrālijas Bal-
tiešu Padomes rīkotās 
Baltiešu spēles notika 
Aneslijas (Annesley) 
pamatskolas sporta zālē. 
Atklāšanas ceremonijā, 
kura sākās plkst. 12.00, 

spēlētājus un līdzjutējus uzrunāja šo 
spēļu organizētājs Reinis Dancis. Svi-
nīgajā atklāšanas ceremonijā piedalījās 
arī Dienvidaustrālijas premjerministra 
pārstāvis David Pisoni MP (Minister 
for Industry and Skills). Viņš uzrunā-
ja Baltiešu Spēļu dalībniekus, novēlot 
spēlētājiem veiksmi un atzīmējot, cik 
svarīgs šāds pasākums ir mūsu tautām 
un visai Dienvidaustrālijas sabiedrībai.

Oficiāli Baltiešu Spēles par at-
klātām pasludināja 1956. gada un 
1960. gada Olimpisko spēļu, vīriešu 
basketbola kapteinis Inga Freidenfelds.

Pirmā spēle 
tika izspēlēta starp 
lietuviešu un igau-
ņu basketbola ko-
mandām. Pirmajā 
ceturksnī pārsvaru 
guva igauņu ko-
manda ar 16 – 5, 
otrajā ar 32 – 16 un 
trešajā ceturksnī ar 
13 – 5. Rezultātā 
spēle beidzās ar 
pārliecinošu igau-
ņu uzvaru 54 – 42.

Pēc ātras sporta zāles pārkārtoša-
nas laukumā startēja jauktā volejbola 
komanda. Saspēle notika starp igauņu 
un lietuviešu komandām. Šajā spēlē 
uzvaru guva Igauņu komanda (25 – 7), 
(25 – 5), (17 – 15).

Nākošā spēlē satikās latviešu un 
lietuviešu vīriešu basketbola koman-
das. Spēle bija ļoti sīva, taču neskato-
ties uz nelielo punktu starpību 45 – 39, 
uzvarēja lietuviešu komanda. Latviešu 
komandas labākais spēlētājs šajā spēlē 
bija Rūdis Dancis – 9 punkti.

Nākošā spēle notika starp lietu-
viešu un igauņu sieviešu basketbola 
komandām, kurā uzvaru guva igauņu 
komanda 34 – 25.

Baltiešu Spēļu pēdējā spēle notika 
starp latviešu un igauņu vīriešu basket-
bola komandām. Pirmā spēles ceturtdaļa 
beidzās ar viena punkta starpību 19 – 18 
par labu mūsu komandai. Šajā spēles 
daļā ar labu spēli izcēlās Pauls Ceplītis, 
iegūstot 14 punktus, ieskaitot četrus trij-
niekus. Spēle bija sīva, taču mums tā arī 
neizdevās uzvarēt. Igauņi burtiski izrā-

va uzvaru pēdējās minūtēs un uzvarēja 
64 – 50. Par labāko spēlētāju šajā spēlē 
ir jāatzīmē Pauls Ceplītis, kurš kopsum-
mā ieguva 26 punktus savas komandas 
labā ar sešiem trijniekiem.

Baltiešu Spēļu organizatoru vārdā vē-
los izteikt pateicību sekojošām organizā-
cijām par sniegto atbalstu un sadarbību:
• Lobethal Road Wines un Latvian 

Lunchroom par atbalstu š.g. spēļu 
programmas izdošanā;

• Adelaides Latviešu biedrībai par uz-
kodām (hotdogs), kuras tika piedā-
vātas spēļu starpbrīžos;

• Daugavas Vanagu Adelaides nodaļai 
par materiālo atbalstu un DV Vana-
džu dāmām par sarūpētajām vakari-
ņām sportistiem un līdzjutējiem, ku-
ras tika servētas vakarā DV namā.

Varu paziņot, ka 2019. gada Baltiešu 
Spēles notiks svētdien, 26. maijā Veiviles 
(Wayville) basketbola stadionā. Ceru Jūs 
visus redzēt nākošajās spēlēs. Paldies!

Reinis Dancis,
Baltiešu spēļu org. Komiteja

Laikrakstam „Latvietis“

„Baltiešu Spēles“ Adelaidē
Svinīgajā atklāšanas ceremonijā piedalījās Dienvidaustrālijas premjerministra pārstāvis

Latvieši Baltiešu spēlēs.

FO
TO

 R
ei

ni
s D

an
ci

s

Dienvidaustrālijas premjerministra pārstāvis David Pisoni.
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Latvijas – Lietuvas basketbola spēle.
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bija gara dzīve pirms tam. Mēs šodien 
vēl ciešam no okupācijas laikā iegūta-
jām rētām, un no tām netiksim vaļā, tās 
vienkārši noklusējot. 

Mums ir ekonomiskas sekas, demo-
grāfiskas sekas un visbēdīgāk – psiholo-
ģiskas sekas. Mums šīs sekas ir jāsaprot, 

lai tās pārvarētu. (..)
Latvijas Okupācijas muzejs nevērtē 

pagātni. (..) Nāciet uz mūsu pagaidu eks-
pozīciju Raiņa bulvārī 7. Noklausieties 
ekspozīcijas otrajā zālē video liecības no 
cilvēkiem, kuri tika deportēti kā bērni 
1941. gada 14. jūnijā. Jebkāds vērtējums 
tur būtu lieks.

Latvijas valsts šogad piedzīvo savu 
simtgadi, bet ar to nebeidzas mūsu ceļš 

uz nākotni. Un arī jāatceras, ka mūsu 
ceļš ir daudz garāks par tikai pēdējiem 
simts gadiem. Lai ietu uz priekšu mums 
ir vajadzīgs stingrs pamats, kas iesakņo-
jies patiesā mūsu izcelsmes saprašanā. 
Visi Latvijas vēstures muzeji ir svarīgi, 
lai mūsu vēsturi kļūtu par mūsu pašu.

Gunārs Nāgels
Latvijas Okupācijas muzeja direktors

2018. g. 29. maijā

Redakcijā
Turpinājums no 3. lpp.
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25. maija saules 
sakarsētā pusdienlaikā 
Jūrmalas priežu mežā 
Dzintaros, Ķemeru 
ielā 23 pulcējās ļaudis ar 
ziediem. Jubileja, – tik-
pat kā, pie šī nama sienas 

tika atklāta piemiņas plāksne latviešu 
māksliniekam gleznotājam Kārlim 
Eduardam Vītolam (1877. – 1954.).

Koku paēnā stīgu trio atskaņoja brī-
num skaistus skaņdarbus. Lūgtie viesi 
pulcējās tieši uz Ķemeru ielas, pāris 
reižu palaižot garām braucošus auto. 
Pie mājas sienas piestiprinātā piemiņas 
plāksne bija nosegta ar teju simts gadu 
vecu dzimtas īpašumu – izšūtu galdau-
tu. Goda brīdi vadīja Vītolu dzimtas 
pārstāve Dace Vītola, iepazīstinot klāt-
esošos ar idejas rašanos un tās praktisko 
pusi, kas faktiski tika paveikta īsā laikā.

To protams var izdarīt, ja ir daudz 
atsaucīgu cilvēku, kas palīdz, un tie arī 
šajā godināšanas pasākumā tika piemi-
nēti ar ziediem un veselības slotiņām, jo 
Jūrmala tak ir zaļa. Tēlnieks Jānis Stru-
pulis saņēma pateicības vārdus ar savu 
šī gada pirmo Jāņu vainagu, viņš kopā ar 
Daci Vītolu atsedza piemiņas plāksni – 
lakonisks teksts un ļoti skaists cilnis.

Tālāk, kā jau tādās atklāšanas reizēs 
pieņemts, uzrunas un fotografēšanās. Es 
izmantoju iespēju un apskatīju telpas, 
kurās ir saglabātas mākslinieka Eduar-
da Vītola laika liecības. Pa to laiku viesu 
saviesīgās sarunas turpinājās dārzā pie 
lapenes, baudot dažādas un ļoti gardas ra-
barbermaizītes. Tas viss notika stīgu trio 
skaņās un kustīgās koku lapu gaismēnās. 
Tas viss man tik ļoti atgādināja filmu par 
Kārli Zāli ar viņa izsmalcinātajiem dārza 

svētkiem. Noskaņai liels spēks.
Par pašu mākslinieku Eduardu 

Vītolu oficiālajā informācijā rakstīts: 
bija latviešu mākslinieks, scenogrāfs, 
gleznotājs, pedagogs, grāmatu ilustra-
tors, veidoja metus mēbelēm, rotām 
un metālkalumiem, arī Kuzņecova un 
Jesena porcelāna fabriku traukiem. 
Mākslinieka 140. jubileja tika atzīmē-
ta viņa dzimtajā pusē Limbažos.

Izstāde muzejā tika sarīkota ar Ed-
uarda Vītola daiļrades pārzinātājas, 
mākslas zinātnieces, Latvijas Mākslas 
akadēmijas profesores Ingrīdas Burā-

nes palīdzību, tāpat kā topošā nākamā 
gada izstāde Jūrmalas muzejā. Eduarda 
Vītola 1925. gadā veidotā scenogrāfija un 
tērpi operai Madama Butterfly ir aktuāli 
arī šodien. Mākslinieka radošais darbs 
bija arī valsts novērtēts 1929. gadā – Tri-
ju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.

Man, kā jūrmalniecei, ir ļoti patī-
kami, ka Jūrmala ir ieguvusi vēl vienu 
vērtīgu mākslas darbu, tēlnieka Jāņa 
Strupuļa veidoto piemiņas cilni. Šajos 
laikos var daudz izdarīt – vajag tik rakt.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Jūrmalā godina savējo
„Madama Butterfly“ 1925. gada skatuves ietērps joprojām modē

No kreisās: Ingrīda Burāne, Aina Gailīte, Dace Vītola, Jānis Strupulis.
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Latvijā Masē-Bersanī izvēlējās tieši 
krāsu, kurai gobelēnu tehnikas specifi-
kas dēļ ir liels suģestējošais spēks.

„Ekspozīcijā iekļauto piecpadsmit 
gobelēnu izvēles pamatā ir krāsa un tās 
noteicošā loma aušanas mākslā. Izstā-
des scenogrāfija iecerēta kā krāsu dia-
logs, ko risinājuši izcili meistari no Anrī 
Matisa (Henri Matisse) līdz ORLAN, arī 
Žans Lirsā (Jean Lurçat), Huans Miro 
(Joan Miró), Lekorbizjē (Le Corbu-
sier), Raimons Enss (Raymond Hains), 
Patriks Tosani (Patrick Tosani), Filips 
Favjē (Philippe Favier), Erro (Erró), 
Fransuā Buārons (François Boisrond), 
Žerārs Šlosērs (Gérard Schlosser), Ven-
sāns Bjules (Vincent Bioulès), Žaks Mo-
norī (Jacques Monory), Kristofs Kizēns 
(Christophe Cuzin) vai Ēriks Sandijons 
(Éric Sandillon). Gobelēni kā kustīgas 
sienas veido ekspozīcijas arhitektūru, 
nenorobežojot telpu pilnībā un rosinot 
apmeklētājus aplūkot darbus no abām 

pusēm,“ stāsta kuratore Marī-Elēna 
Masē-Bersanī.

Projekta mērķis ir ļaut skatītājiem 
novērtēt Gobelēnu manufaktūras ne-
mainīgās tradīcijas un kanonus, kas tiek 
glabāti un loloti kā Francijas nacionālās 
kultūras dārgumi. Mākslinieki no pa-
audzes paaudzē turpina piedāvāt savas 
skices, kas pārtop gobelēnos. Valsts 
manufaktūru darbība balstās uz cieša 
dialoga veidošanu starp amatnieku-au-
dēju un mākslinieku. Audējs nav uz-
skatāms ne kā oriģināldarba autors, ne 
arī kā vienkāršs pasūtījuma izpildītājs. 
Viņš, piedaloties kopdarba jaunradē, ir 
interprets šī vārda viscēlākajā nozīmē. 
Noaustais gobelēns nav kopija, bet ori-
ģināls darbs, kurā citā kvalitātē izpau-
žas katras skices potenciāls. Materiāls, 
izmēri, krāsotāju veikums un audēju 
talants piešķir tekstilijai patiesu oriģi-
nalitāti un īpašu izteiksmību. Tieši Egi-
la Rozenberga darbi būs dokumentālā 
stāsta pamatā par to, kā mākslinieka 
skice pārtop monumentālā kompozīcijā.

Izstāde Gobelēnu krāsas sniegs bau-

du ikvienam ne tikai pateicoties atlasīto 
eksponātu skaistumam, kuru tapšanā 
ieguldīta vairākās paaudzēs koptā pie-
redze un daudzu cilvēku prāta un roku 
darbs. Tas ir iedvesmojošs stāsts par tra-
dīciju spēku, kas aizvien spēj pārradīt 
pasauli un laiku, kurā mēs dzīvojam.

Izstādei paredzēts bagātīgi ilus-
trēts katalogs latviešu, franču un angļu 
valodā.

Izstādi organizē: Latvijas Nacio-
nālais mākslas muzejs / Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzejs Mobilier 
national (Nacionālais mēbeļu fonds), 
Francija, Francijas institūts Latvijā.

Izstādes kuratores: Marī-Elēna Ma-
sē-Bersanī (Marie-Hélène Massé-Ber-
sani), Gobelēnu manufaktūru Parīzē, 
Bovē un Savornī tekstiliju ražošanas de-
partamenta direktore, Mobilier national 
(Nacionālais mēbeļu fonds), Francija; 
Inese Baranovska, LNMM / Dekoratī-
vās mākslas un dizaina muzeja vadītāja.

Nataļja Sujunšalijeva
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

Preses centra vadītāja

„Gobelēnu krāsas“
Turpinājums no 6. lpp.
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valda gaišs un tomēr piesardzīgs opti-
misms, jo nākamā gada laikā plānotie 
būvdarbi un muzeja iekārtošana vēl 
prasīs ne mazums saspringta darba.“

Svinīga līguma parakstīšana par 
Okupācijas muzeja rekonstrukcijas 
būvdarbiem notika Vecrīgā, Okupā-
cijas muzeja pastāvīgās ēkas zālē, no 
kuras jau ir pilnībā demontēta vecā 
ekspozīcija. Uzrunā SIA Skonto Būve 
valdes loceklis Juris Pētersons tei-
ca, ka jau šajā jūnijā ap Okupācijas 
muzeja ēku varētu būt būvlaukums, 
un nākamvasar muzejam varētu būt 
piebūve. Jaunākajā VNĪ ziņojumā par 
projekta gaitu minēts, ka būvdarbi 
beigsies 2019. gada septembrī.

Muzeja rekonstrukcijas idejas au-
tors ir slavenais arhitekts Gunārs Bir-
kerts, rekonstrukcijas tehnisko pro-
jektu izstrādāja arhitektu birojs 5. iela 
un tā arhitekte Ija Rudzīte.

Kultūras ministre Dace Melbārde 
izteica cerību, ka būvnieki spēs projektu 
īstenot noteiktajā laikā, jo tas jau pārāk 
ilgi bija iestrēdzis birokrātijas valgos.

Pēc pašreizējiem aprēķiniem, 
pēc ēkas celtniecības pabeigšanas 
būs nepieciešams apmēram gads, 
lai tajā ierīkotu ekspozīciju. Muzeja 
vēsturnieki un mākslinieki ekspozī-
cijas skiču projektu bija sagatavoju-
ši jau 2008. gadā, taču pēdējā gada 
laikā jaunā ekspozīcija ir papildināta 
un modernizēta. Pastāvīgajā māj-
vietā muzejs varētu atgriezties ap 

2020. gadu.
Līdzās Okupācijas muzejam plā-

nots arī mākslas objekts Vēstures 
taktīla, kura autori ir Kristaps Ģe-
lzis, Ilze Miķelsone un Voldemārs 
Johansons. Abi objekti veidos vienotu 
Padomju okupācijas upuru piemiņas 
memoriāla kompleksu.

Latvijas Okupācijas muzeja 
sabiedrisko attiecību nodaļa

mediju satura atskaņotājā REPLAY.lv, 
kā arī visai pasaulei brīvi pieejamajā in-
terneta televīzijas kanālā VISIEMLTV.
lv. Tādējādi tiks nodrošinātas visu sva-
rīgāko koncertu tiešraides pat tad, ja pa-
sākumi notiks paralēli. Svētku koncer-
tos un citos pasākumos klāt būs LTV 
žurnālisti Karīna Rubene, Edgars Ra-
ginskis, Uģis Joksts un Inese Vaikule.

1. jūlijā svētku dalībnieku gājienu 
būs iespējams vērot paralēli LTV1 un 
LTV7. LTV1 būs vērojami notikumi pie 
Brīvības pieminekļa, bet LTV7 vairā-
kos pieslēgumos visas dienas garumā 
sagaidīs gājiena dalībniekus pie Skonto 
stadiona, bet pilnā apjomā dalībnieku 
sagaidīšana būs vērojama REPLAY.lv. 
Savukārt 30. jūnijā LTV7 pieslēgumos 
būs iespējams vērot koru finālkonkursa 
Dziesmu kari finālu. LTV rādīs daudzus 
Svētku lielākos notikumus – Atklāšanas 
dienu, Noslēguma koncertu Zvaigžņu 
ceļā, deju lieluzvedumu Māras zeme, 
pūtēju orķestru dižkoncertu, deju liel-
koncertu Vēl simts gadu dejai, Garīgās 
mūzikas koncertu Es esmu.., Latviešu 
vokālsimfoniskās mūzikas koncertu u.c.

Savukārt LTV un LSM sociālo 
tīklu kontos būs iespējams sekot līdzi 
svētku īpašo LTV aģentu darbam. Viņi 
iekļūs tur, kur skatītājiem ielūkoties 
ir liegts – zinās, ko dalībnieki ēd, kā 
mēģina, cik daudz guļ un kur notiek 
lielākās ballītes! Aģentu darbam būs 
iespējams sekot, izmantojot mirkļbir-
kas #SvetkuAgenti un #DzSv!

Latvijas Radio – 
Dziesmusvētku radio

Latvijas Radio Dziesmu un deju 

svētku norises laikā kļūs par Dzies-
musvētku Radio, piedāvājot plašāko 
tiešraižu un oriģinālsatura klāstu par 
svētku norisi, dalībnieku pieredzi un 
aktuālajiem notikumiem.

Tāpat tiešraidēs Latvijas Radio 
klausītāji varēs sekot līdzi Dziesmu 
kari koru konkursa finālam, Dziesmu 
un deju svētku gājienam un Dziesmus-
vētku atklāšanas pasākumam no Skon-
to stadiona, Garīgās mūzikas koncer-
tam Es esmu.. Doma baznīcā, pūtēju 
orķestru konkursam un latviešu ori-
ģinālmūzikas koncertam Pieskāriens 
laikam Lielajā Ģildē, pūtēju orķestru 
Dižkoncertam Esplanādē, Latviešu 
vokālsimfoniskās mūzikas koncertam 
no Arēnas Rīga, Noslēguma koncer-
tam Zvaigžņu ceļā un sadziedāšanās 
naktij no Mežaparka Lielās estrādes.

Latvijas radio 2. un 3. kanāls ga-
tavos Dziesmu svētku dienasgrāma-
tas, vairāki kanāli nodrošinās svētku 
koncertu ierakstu translēšanu un īpa-
šu Dziesmu un deju svētkiem veidotu 
raidījumu pārraidīšanu. Kopā Latvi-
jas Radi šogad skanēs vairāk nekā 150 
Dziesmu un deju svētku tematikai vel-
tīti raidījumi un 11 pasākumu un kon-
certu tiešraides, lai nodrošinātu svētku 
atspoguļošanu un klātbūtnes izjūtu ik-
vienam Latvijas iedzīvotājam.

LMT Straume
LMT Straume arī šajos Svētkos 

veidos īpašus dokumentālus stāstus, 
rādīs Svētku koncertus un dažādus pa-
sākumus no citāda skatupunkta. LMT 
Straume būs klāt visur, arī mēģināju-
mos, lai parādītu svētku procesa tap-
šanu un aizkulises. Sekos līdzi Svētku 
gājienam, pūtēju orķestru koncertam, 
būs klāt mēģinājumos, lai ikviens visā 

Latvijā varētu sajust īpašo klātbūtnes 
sajūtu arī neesot Rīgā. LMT Straumē 
arī varēs vērot deju finālskati, Brīvda-
bas muzeja pasākumu Taisat durvis, 
kas būs īstas precības. Tāpat arī lie-
lajā Noslēguma koncertā Mežaparkā 
un deju lieluzvedumā Māras zeme 
LMT Straume dzīvos līdzi dalībnieku 
aizkulišu stāstiem, lai redzētu arī to, 
kā top Svētki.

Publiskā skatīšanās pilsētvidē
Svētku rīkotājs Latvijas Nacionā-

lais kultūras centrs sadarbībā ar Lat-
vijas Televīziju aicina ikvienu –Lat-
vijas pašvaldības, komersantus, NVO 
pārstāvjus Latvijā un ārvalstīs – pie-
teikties sublicencei Svētku pasākumu 
publiskai pārraidīšanai uz lielajiem 
ekrāniem pilsētvidē un kultūras cen-
tros. Pieteikties licencei var, aizpildot 
anketu, kas atrodama LTV mājaslapā 
https://ltv.lsm.lv/public/assets/userfi-
les/dokumenti/citi/Sublicence_LTV_
DzSv_2018.pdf Svētku lielākos pasā-
kumus bezmaksas varēs vērot arī pie 
lielajiem ekrāniem Rīgas pilsētvidē.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki, kas šoreiz notiek 
Latvijas valsts simtgades zīmē, Rīgu 
pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija 
līdz 8. jūlijam. XXVI Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētkus 
organizē Latvijas Nacionālais kultū-
ras centrs, kas ir Kultūras ministrijas 
padotībā esošā valsts iestāde, atbalsta 
lieldraugi Swedbank, Elektrum, Latvijas 
Mobilais Telefons (LMT), kā arī atbals-
tītāji Rimi, Squalio un Circle K Latvia. 

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 

un XVI Deju svētku Sabiedrisko 
attiecību vadītāja

Dziesmusvētku norises
Turpinājums no 1. lpp.

Latvijas Okupācijas muzejs
Turpinājums no 1. lpp.

Muzeja direktors Gunārs Nāgels.
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Par galerijas Mu-
seumLV pastāvēšanu 
un tās atrašanās vietu 
Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā 2, neko nezi-
nāju, pirms man nebi-
ja piezvanījusi Daina 
Dagnija un uzlūgusi uz 

savas gleznu izstādes atklāšanu. Ne-
zināju, ka šī galerija ir kultūras cen-
tra Grata JJ sastāvdaļa, kas, kā teikts 
mājas lapā: „Centrs piedāvā iespējas 
teātra izrāžu norisei, aktiermākslas 
kursiem, radošiem vakariem, dzejas 
un prozas lasījumiem, koncertiem, 
operas un citu mūzikas notikumu vi-
deotranslācijām, kā arī papildizglī-
tībai,“ un ka „Kultūras centram ir 
paredzēta plaša sadarbības program-
ma ar Latvijas Mākslas Akadēmiju – 
studentu plenēri, izstādes, stipendiju 
konkurss.“

Acīmredzami, ambīcijas ir lielas, 
taču līdz šim neko gan nebiju dzir-
dējis par šī centra un galerijas piene-
sumu Latvijas kultūrā, bet tā acīm-
redzami ir mana vaina. Mani tomēr 
padara uzmanīgu abu iestāžu nosau-
kumu dīvainie veidojumi (jaušams, 
ka valodas centram te nav nekādas 
teikšanas!). Laikam īpašnieki vēlas 
uzsvērt savu saikni ar Rietumeiropu, 
nevis ar Krieviju, tādēļ šādi starp-
tautiski vārdi izvēlēti. Jā, starp citu, 
26. aprīlī Montrē centrā, kas atrodas 
Ženēvas ezera krastā Šveicē, centrs 
atklāja savu filiāli ar latviešu māksli-
nieku izstādi. Visa sponsors ir Grata 
Eco House, kas esot „koka karkasa 
māju ražotne“ un kas eksportējot mā-
jas uz Eiropu.

Tas vispārējai izziņai, ja kāds ir 
tikpat svešs ar šo galeriju kā es.

Bet pievērsīsimies Dainas Dag-
nijas darbu izstādei Dzīve mākslai, 
māksla dzīvei no mākslinieces kolek-
cijas.

MuseumLV ir izstāžu telpas divos 

stāvos, tādēļ mākslinieks var krietni 
izvērsties un parādīt savu radošo dar-
bību krietni pilnīgāk, nekā citās galeri-
jās ierobežoto telpu dēļ. Tādējādi Dai-
na Dagnija izvēlējusies retrospektīvu 
skatījumu, ko ievada agrīnākie darbi 
no Okinavas perioda ar visai robustu 
formveidi un dekoratīvu krāsu valodu. 
Pēc tam seko Amerikas periods, kas 
iezīmējas ar to, ka krāsas veido sav-
rupus laukumus, ko apvelk pretkrāsas 
līnija un atdala vienu krāslaukumu no 
otra. Māksliniece atklāj visai rezer-
vēto attieksmi pret Amerikas dzīvi. 
Šķiet, viņa ir pārņēmusi tēva uzskatus 
par šo valsti. Kaut arī viņa tēlo svēt-
kus, pat krāsas ir gaišas un košas, taču, 
kā gleznā Rolanda dzimšanas diena, 
īsta prieka nav. Šī perioda darbu kaln-
gals ir Melnais gājiens, kas gleznots 
1975. gadā un veltīts Sigurda Vīdzirk-
stes nāvei.

Jauni impulsi un jauna tēma sais-
tās ar gleznu ciklu Sieviete un govs 
20. gs. 80. gados. Tas risina sievie-
tes saistību ar dabu, bieži izvēršot 
to mīta formātā. Tādēļ ļoti loģiska 
bija pāreja uz mitoloģisko pasaules 
apzināšanu un attēlojumu pēc tam, 
kad Daina Dagnija 2001 gadā pārcē-
lās uz dzīvi Latvijā. Gleznotāja šajos 
darbos tiecās atrast vizuālos tēlus 
mītiem par pasaules radīšanu, par 
latviešu tautas tapšanu kosmoloģiskā 
vispārinājumā.

Līdz šim Daina Dagnija Latvijā 
nav vai ļoti maz rādījusi savus por-
tretus. Viss sācies ar ukraiņu imig-
ranta Vlada ļoti reālistisko attēlojumu 
(1950), par ko māksliniece jaunībā 
saņēma stipendiju un iespēju mācī-
ties. Bieži viņa zīmējusi sevi, ar laiku 
vienkāršojot zīmējumu. Izstādē viena 
istaba atvēlēta arīdzan viņas tekstilko-
lāžām.

Māksliniece turpina ļoti aktīvi 
gleznot. Daļu no tā ieraugām arī iz-
stādē. Šiem darbiem nav doti nosau-
kumi, tos aizvieto kārtas numuri. 
Tie it kā turpina kosmoloģisko ciklu, 
taču šīs gleznas ir krāsās gaišākas, 
caurspīdīgākas, vispārinošākas. At-
tēlojums nereti pietuvināts zīmēm, 
ornamentiem. Gleznotāja it kā rezu-
mē savus pasaules izpētes attēlojumu 
vizuālos tēlos.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Pasaules izpēte vizuālos tēlos turpinās

Skats no izstādes ar gleznu „Senpurvs“. 2001.
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Pašportrets. 1976.
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„Madonna“.
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„Līvija Endzelīna 
(1927–2008) ir viena no 
zināmākajām un tajā 
pašā laikā noslēpu-
mainākajām, netvera-
mākajām personībām 
20. gadsimta Latvijas 
mākslā“, raksta Dai-

na Auziņa, izstādes Līvija Endzelī-
na. Noslēpums kuratore un grāmatas 
autore (Neputns, 2016). Šogad aprit 
desmit gadi, kopš gleznotājas nāves 
dienas, taču droši vien tā ir sakritība, 
ka Latvijas Nacionālajā mākslas mu-
zejā patlaban atklāta gleznotājai veltīta 
cikla Paaudze ceturtā izstāde, kas še 
skatāma no 6. aprīļa līdz 22. jūnijam.

Savulaik mākslinieces klusās da-
bas skatītāji vienmēr gaidīja ar neat-
slāpstošu interesi un cerībām, ka at-
kal atklātībai parādīsies kaut kas ļoti 
neparasts un skaists. Tajā pat laikā šo 
gleznu autore palika un iespējams mū-
žīgi paliks neuzminēta. Ap viņu vijas 
valodas, minējumi, taču viņa allaž pa-
glābjas aiz teikuma, aizkadrā, aizdur-
vē, noslēpumainā plīvurā ietinusies. 
No viņas uzdvesmo kāda smarža, pa-
šai aizslīdot garām kā ēnai, kādēļ atkal 
un atkal uzvirmo jautājums: „Vai viņa 
maz bija?“

Šis jautājums joprojām paliek ne-
uzminēts, kaut arī aiz viņas paliek 
gleznas un kā Pētera Savicka, tā Dai-
nas Auziņas grāmata.

Noslēpumainība un netveramība 
rodas no viņas personības, ko veido-
jusi viņas dzīve, viņas vecāki, viņu 
attiecības, viņu egoisms, kā rezultātā 
pasaulē kā māksliniece piedzima Lī-
vija Endzelīna. Viņas noslēgtība arī 
ir viņas kluso dabu (un nedaudzo por-
tretu) pamatā. Ar priekšmetiem viņa 
komunicē tāpat kā ar cilvēkiem. Tas ir 
iemesls arī tam, ka viņas darbi izstaro 
atsvešinātību, un kādēļ runā par viņas 
darbu metafiziku vai sirreālismu. Pa-
tiesībā tiem pietrūkst cilvēciskā sil-
tuma, jūtu, emociju. Īpaši tas sakāms 
par tām klusajām dabām, kas attāli-
nātas no cilvēku dzīves un kuru kom-
pozīcijas saliktas no lietām ar savu 
pagātni – Klusā daba ar medicīnas 
grāmatu (1975), Klusā daba ar senās 
Rīgas skatu (1976), Pulksteņi (1979), 
Klusā daba ar ēnu (1985), – un kuras 

spiež skatītājam 
meklēt to slēpto 
jēgu. Sevišķi pa-
slēpto kodu cen-
tās atrast padomju 
okupācijas laikā, 
kad ļaudis lasīja 
starp rindām, kā 
tolaik izteicās. Ta-
gad šiem darbiem 
zemtekstus vairs 
nemeklējam, jau-
nākās paaudzes 
pat nespētu lasīt, 
jo tās savā domā-
šanā un pasaules 
uztverē ir tiešākas. 
Savukārt vecāku 
gada gājuma ļau-
dīm tādi darbi kā 
Maize ar kļavas 
lapām (1971), Klu-
sā daba ar maizi 
un sīpoliem (1973), 
Mātes blūze (1985) 
un citi atgādinās 
par nacionālām 
vērtībām, ko val-
došā ideoloģija to-
laik visādi degra-
dēja un kas likās 
tajos proponētas.

Domāju, ka 
katra paaudze 
Līvijas Endzelī-
nas darbos izlasa 
ko savu, tikai tai tuvu un saprotamu. 
Taču tajā pat laikā izstāde Latvijas Na-
cionālajā mākslas muzejā atgādina par 
gleznotājas ārkārtīgi augsto profesio-
nālismu, māksliniecisko kultūru, inte-
liģenci un garīgumu, kas ar katru gadu 
krīt mūsu šodienas mākslā. Diemžēl 
strauji slīd lejup arī vērtību latiņa, kaut 
gan atrodas cilvēki un speciālisti, kas 
to attaisno. Attaisnot var visu ko, pat 
klaju diletantismu, neskolotību un pat 
nekaunību, taču paliek ilglaicīgas vēr-
tības, kas piemīt klasikai. Un Līvijas 
Endzelīnas glezniecība ir šāda augstas 
raudzes māksla, kas liek domāt un at-
cerēties.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Liek domāt un atcerēties

Skats no izstādes.
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Zviedrijas. Nometņu vidējais ilgums 
svārstās no 6 līdz 11 dienām.

Noteiktajā projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņā tika saņemti 20 
projektu iesniegumi.

Programmas mērķis ir saglabāt 
diasporas saikni ar Latviju un stiprināt 
tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir 
latviešu diasporas bērni vecumā no 6 
līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži 
Latvijā. Programmas ietvaros tiks at-
balstītas kopīgas nometnes un vasaras 
skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu 
saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī 
diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu 
kopīgu darbošanos.

Kopējais 2018. gadā programmas 
ietvaros pieejamais finansējums ir 

140 864,40 EUR no Kultūras ministri-
jas budžetā iekļautajiem un Sabiedrī-
bas integrācijas fondam piešķirtajiem 
valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 
Finansējums tiks sadalīts tā, lai priekš-
roka tiktu dota partnerības projektiem 
ar dažādās valstīs dzīvojošo diasporas 
bērnu iesaisti.

Dace Zariņa-Zviedre
Sabiedrības integrācijas fonda 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

„Atbalsts diasporas...“
Turpinājums no 3. lpp.



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2018. gada 4. jūnijā

11. aprīlī man sarunā-
ta tikšanās ar Egonu Pi-
ķeli. Viņu es jau pazīstu, 
jo pirms dažiem gadiem 
abi bijām Okupācijas 
Muzeja biedrības Revīzi-
jas komisijā. Bet tad, kad 
es sāku rakstīt savu grā-

matu par viesnīcu Radi un draugi, man 
darbs Okupācijas Muzeja biedrībā bija 
jāpārtrauc. Toreiz es nemaz nezināju, 
ka viņš ir viens no tiem, kurš ir dzimis 
Anglijā. Esmu priecīga, ka man beidzot 
ir izdevība parunāties ar latvieti, kurs 
dzimis, izglītojies un strādājis Anglijā.

Viņš atnāk laicīgi, jo izmanto savu 
pusdienu pārtraukumu, un mēs tūlīt 
sākam savu darbu. Kā parasti mani in-
tervējamie sāk par saviem vecākiem, 
un Egons Piķelis stāsta:

„Mana mamma bija no Vitrupes 
Vidzemē, viņas tēvs bija mežzinis, un 
viņi dzīvoja mežziņa mājā, kas viņiem 
nepiederēja, un tagad tur ir Vitrupes 
mežsaimniecības muzejs. Mamma no 
Latvijas izbrauca 1944. gadā 6 gadu 
vecumā. Caur dažādām bēgļu nomet-
nēm Vācijā viņas ģimene beigās no-
nāca Anglijā, Notingamā. Tēvs ir no 
Kurzemes, Dunikas pagasta; viņš arī 
izbrauca no Latvijas 1944. gadā, kad 
bija 15 gadus vecs.

Arī izgāja cauri vairākām Vācijas 
bēgļu nometnēm un nonāca Anglijas 
pilsētā Birmingamā. Tur es 1962. gadā 
arī piedzimu. Birmingamā nebija ne-
viens no lielajiem latviešu centriem. 
Tur bija latvieši, bet ziemeļos, kur bija 
vairāki latviešu nami – pārsvarā Dau-
gavas Vanagu nami, tādu pie mums 
nebija. Birmingamas latvieši baznīcu 
īrēja no vietējiem, un tur tad notika 
arī latviešu svētdienas skolas. Tur bija 
tautas deju kopa, kurā es arī piedalī-
jos. Nedēļas nogalēs mēs braucām uz 
visādiem latviešu sarīkojumiem uz lie-
lākiem centriem. Tā mums arī bija kā 
parastiem latviešu trimdas cilvēkiem – 
darbdienas bija starp angļiem, mājās 
visi runāja tikai latviski un brīvdienas, 
privātā dzīve, visi sarīkojumi bija starp 
latviešiem. Angļu draugi manā ģime-
nē bija maz, principā tikai mani skolas 
biedri. Patiesībā mani īstie draugi bija 
tikai latvieši. Tie bija vai nu latviešu 
jaunieši turpat Birmingamā, kas nebija 
pārāk daudz, vai arī citos latviešu cen-
tros Anglijā. Tur bija vairākas nomet-
nes vasarās, kas man ļoti patika, par 
piemēru Almēlijā. Tas bija kāds lauku 
īpašums, kas piederēja Latviešu Na-
cionālai padomei Anglijā. Tur notika 
bērnu vasaras nometnes; diemžēl, ta-
gad tas jau sen ir pārdots. Tā mana bēr-
nība, arī pagāja skolas dzīve starp an-
gļiem, privātā dzīve starp latviešiem.

Es jau 5 gadu vecumā aizgāju uz 
skolu un angliski nepratu nevienu vār-
du. Tur skolu sāk jau 5 gadu vecumā. 

Mani vecāki strā-
dāja, un mēs dzīvo-
jām vienā tādā vecā 
ārstu mājā. Mans 
vectēvs naudu bija 
aizņēmies no ci-
tiem latviešiem un 
to nopircis. Tā bija 
liela māja pilsētas 
centrā ar gandrīz 
veselu akru lielu 
dārzu. Viņi to dār-
zi bija uztaisījuši tā 
kā Kurzemes sētu. 
Mums bija vistas, 
mēs audzējām paši savus kartupeļus, 
mums bija ābeles, mums bija skābenes, 
bija arī kūts, bija 9 bišu stropi, kurām 
klāt gāja tikai abas vecāsmammas. Pie 
mums vēl dzīvoja tēva brāļa ģimene; 
tur bija man viens brālēns, kas arī bija 
vienīgais bērns. Mums vienmēr bija arī 
viens īrnieks, kuri bieži mainījās.

Kamēr es biju maziņš, es dzīvo-
ju pa māju tikai ar vecmammu, mans 
brālēns bija par mani četri gadi vecāks 
jau bija skolā. Kad es aizgāju uz skolu, 
angliski neko neprazdams, skolotāji 
bija pilnīgā šokā. Direktore aizsauca 
manu mammu uz skolu un gandrīz 
vai draudēja viņu tiesāt par cietsirdību 
pret bērnu. Tajā laikā viņi nezināja, ko 
ar tādiem darīt, bet nu jau tas vairs nav 
tik briesmīgi. Tagad tas jau gandrīz ir 
normāli. Bet es gandrīz jau mēneša lai-
kā sapratu man vajadzīgo angļu valodu 
pietiekoši labi, lai tiktu klasei līdzi.

Ar manu vārdu gan viņiem gāja ļoti 
grūti, jo es, to teikdams, nekad nemēģi-
nāju kaut kā angliski padarīt vieglāku. 
Vienmēr teicu latviski – esmu Egons 
Piķelis. Bērnībā mans vārds man ļoti 
nepatika, bet ap 17 gadiem man tas 
pēkšņi iepatikās, un es biju lepns uz to. 
Vēlāk es konstatēju, ka visas sarunas 
ar angļiem, kurus es pirmo reizi satie-
ku, vienmēr noritēja vienā un tādā pašā 
veidā. Kad es pateicu savu vārdu, tam 
vienmēr sekoja jautājums, kā tu teici? 
Uz to es vienmēr savu vārdu atkārto-
ju uz mata tāpat: Egons Piķelis. Tā tas 
gāja vairākas reizes, kamēr viņam ap-
nika. Bet es jau biju sapratis, vai viņš 
būs ar mieru klausīties garo vai īso 
vēsturi. Tā tas gāja vienmēr. Tajā laikā 
vairums angļu nezināja, kas tā Latvija 
ir un kur tā atrodas. Krievu propagan-
da bija ļoti efektīvi nostrādājusi. Ja tu 
pateici, kas Latvija ir un kur viņa ir, 
viņi bija pārliecināti, ka tu esi krievs.

17 gadu vecumā mans draugs Kār-
lis Pētersons, kurš vidusskolu jau bija 
pabeidzis, kamēr man vēl gads bija pa-
licis, vienā ballē bija pierunājis manu 
mammu, lai viņa piekrīt, ka es vienu 
gadu pavadu Minsteres Latviešu ģim-
nāzijā. Man tas bija īsti pa prātam, un 
tā es uz abitūrijas klasi aizbraucu uz 
Minsteri. Pēc gada aizbraucu atpakaļ 

un vidusskolas pēdējo klasi pabeidzu 
Anglijā. Tad es īsti nezināju, ko darīt, 
jo es jau biju sapratis, ka studēt kaut 
ko, kas tev īsti nepatīk, ir ļoti liela kļū-
da, un es vēl nebiju izšķīries, ko es gri-
bēju darīt dzīvē.

Tie bija interesanti laiki, bija 
1981. gads, un tajā laikā Anglijā bija 
lielais ekonomiskais atslābums, bija 
recesija, un pie varas bija nākusi Mar-
gareta Tačere. Tur bija liels bezdarbs, 
un tāds 19 gadu vecs puišelis nevienam 
nebija vajadzīgs. Tur bija liels konflikts 
starp valdību un arodbiedrībām, tie 
bija grūti, bet interesanti laiki. Es aiz-
braucu dzīvot uz Londonu, kamēr iz-
domāšu, ko mācīties. Mani vecāki bija 
diezgan norūpējušies, bet es saku strā-
dāt Lloydu apdrošināšanas firmā. Viņi 
apdrošināja lidmašīnu pilotu licenses.

Es kādus trīs gadus nodzīvoju 
Londonā pēc vecās receptes – darba 
dienās ar angļiem, brīvā laikā ar lat-
viešu jauniešiem. Ar tiem es arī kopā 
dzīvoju. Bija kāds dzīvoklis rietumu 
Londonā, kur vairākus gadus jau bija 
dzīvojuši latviešu jaunieši, un sastāva 
bieži mainījās. Parasti tur bija 4 iedzī-
votāji, kamēr es beidzot sapratu, ko 
gribu mācīties. Diemžēl maniem vecā-
kiem mana izvēle kļūt par sovjetologu 
nepavisam nebija pa prātam. Arī lat-
viešu sabiedrībā tas likās ne tikai ne-
parasti, bet arī nesaprotami. Bet man 
bija jāzina, kāpēc tas ir tā, kā tas ir.

Tā es aizgāju uz Velsas Universitāti 
un tur mācījos 4 gadus. Es pieņēmu klāt 
vēl krievu valodu, kas man deva iespē-
ju trīs mēnešus pavadīt Krievijā. Mūs 
kopā kādus 50 šādus studentus aizsū-
tīja uz pilsētu vārdā Krasnodara. Tā ir 
Krievijas dienvidos netālu no Sočiem. 
Pēc Savienības nojukšanas tā kļuva par 
Krievijas mafijas galvas pilsētu. Mums 
bija paredzēts braukt uz Kijevu, bet ie-
priekšējā gadā bija notikusi Černobiļas 
katastrofa, un mūs aizsūtīja uz Kra-
snodaru. Lai gan tur ir ap miljons ie-
dzīvotājiem, patiesībā tas ir viens liels 
miests. Mums tā bija interesanta vieta, 
un mēs tur satikām Kadafī dēlu. Viņu 
krievi apmācīja lidot ar iznīcinātājiem. 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (33)
Trimdas bērnu bērns – Egons Piķelis

Egons Piķelis.
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Labas dienas, labi 
ļaudis!
Tā mīlība, kad paņem 

sirdi,
Tad nenāk miegs vairs 

vakaros,
Tad naktī peles skraidot 

dzirdi,
Vai gribi, lai es pakaros?

Nopietnākā aizraušanās Ādažu pa-
matskolā man bija ar Vilmu. Viņa bija 
saimniekmeita. Uzvārdu neatceros. Mī-
lestība bija abpusēji platoniska. Rotaļās 
centāmies viens otru uzlūgt, sūtījām uz 
svētkiem apsveikuma kartītes, bet tas 
arī bija viss. Vienreiz biju ar Vilmu uz 
kaut ko līdzīgu randiņam. Pat nobučojis 
viņu netiku, lai gan tur man bija zināma 
prakse no internāta pastnieka spēlēm.

Ārpus skolas viens otrs skuķis bija 
seksuāli itin aktīvs, tāpat daži no vecā-
kiem puikām. Karalaikā morāles ka-
rogs netika augstu turēts. Var jau būt, ka 
morāles trūkums bija normāls pretsolis 
iznīcībai. Turklāt trīspadsmit, četrpad-
smit gadus veciem pusaudžiem par 
seksuālām lietām vienmēr būs interese. 
Dažiem šī interese bija itin perversa, un 
skuķi tika iztaustīti pamatīgi. Pārziņa 
Berga nostāja bija īpatnēja. Ja viņš iz-
dzirda, ka skuķis tādās reizēs bļauj, so-
dīja abas partijas. Bet tas bija vienīgais 
veids, kā skuķis varēja aizstāvēties.

Pa internāta laiku meitās iešana 
notika pavisam reti. Internāta guļam-
istabas atradās augšstāvā. Skuķi gulēja 
vienā, puikas otrā starptelpas galā. At-
sevišķi grīdas dēļi čīkstēja. Skolas pār-
zinis zināja visas čīkstošās vietas un 
mācēja staigāt tā, ka viņu nedzirdēja 
nākam. Nejauki, ja nevar paļauties uz 
skolotāja godaprātu! Bet mēs savukārt 
zinājām laiku, kad Bergs parādīsies 
un izsargājāmies tualetē pīpēt. Sodīt 
Bergs nesodīja, bet ņēmās pieķertos 
kaunināt. Tas bija kā pīlei ūdens! Tikai 
stulbeņi gāja pīpēt Berga inspekcijas 
laikā. Tas bija jādara pēc inspekcijas.

* * *
18. novembris. Skolā apspļaudīta 

f īrera bilde! Vainīgais bija Lūkins; 
vai nu huļigānisku vai patriotisku jūtu 
dzīts. Bergs mūs visus paņēma priekšā 
un nolasīja morāli.

* * *
Mazpulku un skautu vietā dzimst 

jauna jaunatnes organizācija – LJO 
(Latvju Jaunatnes organizācija). Va-
dītājs ir kapt. Mateass. Milzīga piekri-
šana: no puikām mēs trīs Uldi (trešais 
ir Āpsis-Terjers) un Gunārs Finvers no 
Ādažiem. Pārējos nepazīstu. Skuķi uz 
bildes ir pieci. Saņemam arī formas 
kreklus. Skuķu bija vairāk, bet cik, – 

vairs neatceros. Nodaļas vadītājs ir 
K Deķis. Kad mūsu rindas kā negribē-
ja, tā negribēja augt, Deķis teica: Jāpa-
plašina militārā apmācība! Labais! Tā 
es katru svētdienu ar tēva šauteni plecā 
un maskēšanās tīkliņu uz galvas soļoju 
uz Carnikavas pamatskolu. Lee-Enfeld 
šautenēm stobrā varēja ielikt mazu cau-
rulīti, kas derēja attiecīgā lieluma maz-
kalibra patronai. Tomēr LJO populari-
tāti nepalielināja arī militārās mācības.

Mēs ar Krūmiņa Uldi nolēmām 
izdot pulciņa žurnālu. Kā tas saucās, 
neatceros. Uldis ilustrēja un ar roku 
drukāja tekstu. No manas spalvas nāca 
saturs. Iesāku ar garāku romānu Pēdē-
jā mohikāņa stilā, bet pēc otrā turpinā-
juma man apnika.

Mani nozīmē braukt uz LJO va-
dītāju kursiem, bet es saslimstu, un 
manā vietā aizbrauc Āpsis-Terjers. 
Šis, pārbraucis mājās, jūsmīgi stāsta, 
kādas muļķības strādājuši. Man, kas 
šīm lietām piegāja ar lielu nopietnību, 
tas likās pavisam nepieņemami.

* * *
Radio programmā reizi nedēļā bija 

vācu karavīru stunda. Ļoti populāra bija 
zviedrietes Zaras Leanderes dziedātā 
Unter die rote Laterne von St. Pauli.

Latviešu kanakiem ētera viļņos 
bija atvēlēta tikai pusstunda. Ļoti po-
pulāra bija dziesma Vēl jau nav viss 
pagalam, melodija ņemta no vācu 
šlāgera Es geht alles forueber. Minēšu 
tikai vienu pantu ar piedziedājumu.

Reiz večiņa vecītim teic:
Vai mani tu mīlēt jau beidz?
Nu jau otru naksniņu
Nedod man vairs bučiņu.
Bet vecītis atcērt tai pikts:
Man kaulus lauž išias, ģikts!
Bet ja iztikt nevari,
Sameklē sev štuceri!
Tā visjaukākie brīži
Bieži garām mums iet,
Teic vecītis un austiņā dzied:
Vēl jau nav viss pa galam,
Mūsu mīlai vēl laiks,
Drīz decembris beigsies,
Nāks ziedonis maijs.
Tāpat ļoti populāra bija no vā-

ciešiem patapinātā Mazā kaija, Ro-
zenštrauha Zilais lakatiņš tika skandi-
nāts pa labi un pa kreisi, tāpat Paliec 
sveiks, mans mazais draugs.

Tik uz priekšu, uz priekšu mēs 
traucam,

Mūsu naidnieks uzvarēts reiz būs.
Mūsu meitas neuzsmaidīs citam,
Gaidīs mājās pārnākam reiz mūs.

Piedziedājums:
Paliec sveiks, mans mazais 

draugs,
Mūsu mīlas laiks bij jauks.

Gaidi mani atkal mājās,
Tad, kad ievas ziedos plauks.

Piedziedājums dažkārt tika pa-
pildināts ar ja nenošaus. Vēl karavīru 
pusstundās bija dzirdamas Tur tālu 
kaujas laukā, stāv drosmīgs latvju zēns.

Papus raksta vēstuli:
Mīļais dēliņ, turies
Visās kaujās dūšīgi,
Šaujies vai pat duries.
Atbildi viņš drīzi dos,
Kurā skaidri teikts:
Mīļais papu, nebēdā,
Kas nāk priekšā-beigts!

Piedziedājums:
Tur tālu kaujas laukā 
Mīt drosmīgs latvju zēns,
Un tur, kur nāve braukā,
Viņš nestāv domīgs, lēns.
Jo no dzimtenes pie viņa,
Kā šodien, tā ar rīt
Nāk vienmēr jauna ziņa,
Ko steidz tam piesūtīt.

Papirosi, pastpapīrs,
Dūraiņi, kas silda.
Neaizmirsti rakstīt, vīrs,
Tos tev sūta Milda.
Mīļā Mildiņ, liels paldies,
Atbild Ansis Krūms,
Arī deguns sildīsies,
Kad zem viņa dūms.

Brūte raksta vēstuli:
Vai tu, Jancīt, zini?
Mājās atkal jaunumi,
Bet kas ir, to mini.
Jancis kasa pakausi,
Paliek domīgs lēns:
Ej tad, velns, tu sazini –
Meitene vai zēns?

Mīļais, karo dūšīgi,
Un tad mājās steidzies,
Tava būšu mūžīgi
Tad, kad karš būs beidzies.
Bet viņš atkal vārdos īss:
Kādēļ kavēties?
Brīvs, kad būšu dienas trīs,
Iesim laulāties.
Kur tad vēl Mazais pasta balodītis, 

Dzimtenes meitenes dziesma, Atceries, 
meitenīt, birztalu kluso, Divi bija, divi 
bija, divi kāva tos, Neskumsti, meitenīt, 
Dzintra, Lai nu paliek šoruden, Es katru 
sestdien’s vakaru pie Trīnes gāju klētiņā, 
Jūlai par to nieks, Jūlai par to prieks. 
No vāciešiem pārņemta un starp karavī-
riem ļoti populāra, maršēšanai piemēro-
ta dziesma bija Augstienē pie Madonas. 
Melodija bija vācu, bet ne vārdi. Ļoti 
populāra bija arī no poļiem aizgūtā Bal-
ta roze. Bija vēl citas dziesmas, bet tās 
parasti ienāk prātā, kad jau ir par vēlu.

Mums bija arī savs frontes teātris, 
kas apciemoja mūsu karavīrus. Teātr-
nieku vidū bija arī karikatūrists Edu-

Šis un tas no manas dzīves (20)
Vācu laiks
Deviņpadsmitais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478, LL480, LL481, LL483, LL484, 
LL487, LL488, LL490, 492, 495, 496, 497, 502, 503.
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Ilze Franka, Māra Pīrsone (Pear-
son) un Marija Perejma.

Māra Pearson nāca ar lielu piere-
dzi, brīvprātīgi darbojoties pie Hold-
fast Bay History Centre. Gada vidū 
viņai Holdfast Bay pašvaldība piešķī-
ra apbalvojumu pa viņas darbu. Ilzei 
Frank ir dāvanas uzrakstīt un izpildīt 
valdības dokumentācijas pieteiku-
mus. Māra ar Ilzi Frank veica lielāko 
daļu no darba, izstrādājot muzeju do-
kumentāciju, kas šajos laikos tiek pie-
prasīta; ir pabeigušas doto uzdevumu 
un pašlaik aktīvi neiesaistās muzeja 
darba grupā, bet paliek konsultatīvā 
lomā.

Pagājušā gada sākumā muzejs sa-
ņēma valdības dotāciju un ar nominēto 
summu deva cilvēka spēku – Paulīni 
Krokrili (Pauline Cockrill Com-
munity History Officer no SA History 
Trust), kurai ir gara, gara vēsture mu-
zeju darbībā. Pauline nosauca mūs 
Team Latvija, sakot, ka ar tik profe-
sionālu brīvprātīgu sabiedrības vienī-
bu neesot iepriekš strādājusi. Visām 
četrām darbiniecēm, bijušajām skolo-
tājām / vadītājām, kas nebija iepriekš 
sadarbojušās kā vienība, bija viens ko-
pīgs mērķis un pieeja.

Intensīvais darbs sākās ar inventā-
ru un katalogu. Inventāra uzskaitīšana 
nebija viegla, jo iepriekšējie muzeja 
vadītāji bija katrs lietojis citu sistēmu; 
kopsummā 3 atsevišķas sistēmas. Ie-
mācījāmies, ka pareizā kataloga meto-
de ir pielietot muzeja iniciāli, kam seko 
gads un tad numurs: piemēram – LM 
2018/1, un ar katru gadu numuri sākās 
no jauna; nākamgad būtu LM2019/1 ... 
utt. Šo sistēmu var arī pielietot perso-
nīgiem krājumiem.

Zinām, ka Biezaišu kundze pārcē-
lās uz dzīvi Rīgā; viņa aizveda vienu 
lielu daļu muzeja eksponētus ar tā lai-
ka ALB priekšnieka zināšanu. Līdz 
šim nevaram atrast aizvesto mantu 
sarakstu. Zinām, ka krājums atrodas 
Rīgas Raiņa rakstniecības muzejā – 

pagrabā. Tas pašlaik nav pieejams, 
jo to renovē. Mēs ceram, ka paspē-
sim noskaidrot, kuras mantas un kādi 
papīra darbi tika pārrakstīti un vai ir 
iespēja eksponātus atgūt, vai daļu no 
tiem.

Kā piemēru inventarizācijas lai-
kā atradām Rīgā VEF ražotu Minox 
fotoaparātu, savā oriģinālajā kastītē. 
Pēteris Strazds Atālam ir pa Minox 
sniedzis stāstījumu. Zinām, ka to lieto-
ja spiegošanā gan CIA, gan KGB. Zi-
nām, ka vēlāk to pielietoja trijās James 
Bond filmās un nesen SBS sērijā, kas 
ir pamatota uz Agats Kristī (Agatha 
Christie) rakstiem.

Muzeja papīri, kas atradās blakus 
aparātam, citēja, ka to esot ziedojis 
Bogena kungs. Stājamies sakaros ar 
viņa meitu Vitu Melburnā, un viņa 
bija priecīga uzzināt, ka muzejā at-
radās tēva manta. Nedēļu vēlāk sē-
des laikā ienāca Ivars Ozols meklējot 
skautu vēsturiskās mantas un nejauši 
runa iznāca par Minox aparātu. Ivars 
teica, ka tas noteikti bija viņa tēva zie-
dots. Apskatot mantu, Ivars zvērēja, 
ka tas ir bijis Ozolu ģimenes īpašums. 
Jautājums... kas notika ar Bogena kun-
ga Minox?

Ar Paulines ieteikumiem mēs sā-
kām ievest muzeju šajā gadsimtā, lai 
līdzinātos Austrālijas muzeju standar-
tiem. Tas nozīmēja papīru notācijas 
par ziedotām mantām, brīvprātīgo 
darbinieku pieteikšanās lapas un do-
kumentu krātuvēm. Tas arī nozīmēja 
nopietnu pārskatu par mūsu tēmām, 
kolekcijas pamatiem, mērķiem un 
turpmāko darbību. Blakus tam bija va-
jadzīgs saucamais Mission Statement – 
kāpēc mēs eksistējam kā muzejs. Kas 
mēs esam, kāpēc mēs pastāvam un uz 
kādiem pamatiem mēs ceram izstādīt 
eksponātus.

Pēc dokumentācijas varējām no tā 
vadīties un aicināt citus palīgā. Piem., 
Ilze Tomasa (Thomas) palīdz revidēt 
grāmatas, lai tās, kas tiek paturētas, 
iederas muzeja vīzijā.

Tikušas pavadītas daudzas stun-
das, satiekoties katru nedēļu uz divām 
stundām. Sēdēs bija jautras un raitas 
diskusijas, lēmumi, kā arī praktiskais, 
pēc vadlīnijām savest visu kārtībā.

Blakus tam mums bija jāpiemācās 
klāt. Apmeklējām kursus Art Lab Ade-
laides Universitātē – kā saglabāt Pīr-
somantas nelaimes gadījumos. ArtLab 
ir unikāls Austrālijā, jo ir viena ēka, 
kur notiek visas renovācijas, laboju-
mi, kas apvieno visas nodaļas, muze-
ju, mākslas galeriju, bibliotēku... utt.; 
droši vien, jo visas atrodas viena otrai 
tuvu. Citām pavalstīm ir mazas noda-
ļas katrā ēkā un bieži uzlūdz Adelaides 
restauratorus braukt viņiem izpalīdzēt 
vai atrisināt problēmas.

Bija teorija un praktiskais. Teorijas 
daļā iemācījāmies, ko darīt ar stūrgal-
vīgām foto bildēm aiz plastmasas la-
pām. Tās var viegli atšķirt no lipīgām 
lapām, lietojot Dental floss. – demo – 
vai foto.

Gan domājām, ka uguns būtu lie-
lākais ienaidnieks, bet izrādās, ka tas 
ir ūdens. Arī ja izceļas ugunsgrēks, 
tad ēka/istaba tiks mērcēta ūdenī. 
Būvējām grāmatām vēja tuneļus zem 
galdiem ar faniem, iemācījāmies 
nelietot pirmo instinktu – matu žā-
vētāju! Izžāvējām grāmatām lapas 
dabīgākā procesā, drēbēm sabāzām 
papīrus, no ūdens baseina izvilkām 
izmirkušas grāmatas un lielās lapas, 
afišas žāvējām kā slapjas drēbes uz 
veļas šņores.

Galvenais bija nodibināt, kas ir 
mūsu vērīgākās mantas un kur tās at-
rodas, lai varētu tās nelaimes gadījumā 
paķert vispirms un izglābt. Mums lai-
mējās, jo muzejam jau bija uzrakstīts 
nelaimes gadījuma rīcības plāns. Pal-
dies Mārai Kolomitsevai!

ArtLab notur kursus samērā bieži, 
un, ja kādam ir liekas grāmatas, tad 
variet tās noziedot nākamām darbnī-
cas sesijām.

Mēs visas piedalījāmies Vēstures 
nedēļas kursos – kā atrast materiālus 
un izmantot datu bāzes un veidus kā 
organizēt interesantus eksponātus un 
piesaistīt publiku.

(Vēsture ir mums visapkārt – bla-
kus stāsts). Vienā dienā pirms sēdes 
Ilze Radziņa dzirdēja klauvējienu pie 
ALB nama slēgtām durvīm. Kundze, 
kas dzīvoja kaimiņos, bija ievēroju-

Mūsu muzejs, mūsu dzīves,,,,
Turpinājums no 2. lpp.
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„Team Latvija“ – muzeja komanda. No kreisās: Ilze Franka, Māra Pīrsone (Pe-
arson), ALB priekšniece Ilze Radziņa un Marija Perejma.
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si, ka kāds ap namu grozās, un lūdza 
padomu. Viņa strādājot Prospekta 
apriņķī un savedot mājas mantojuma 
sarakstu. Vienu māja Art Deco stilā ar 
stikla logiem, kas kā mēnesis apkam-
pj mūra sienu, esot būvējis tāds Jānis 
Strazdiņš un vai kādam par viņu būtu 
kāda informācija. Ilze tūlīt sazinājās 
ar nelaiķa Jāņa sievu Saulcerīti, kam 
sekoja satikšanās, kur tika parādīti ori-
ģinālie mājas plāni.)

Pēc struktūras apguvuma Pauline 
mums sniedza izaicinājumu, kā muze-
ju izveidot pēc mūsu mērķiem un mi-
sijas tvēruma.

Muzejā ir 4 istabas, un bija ļoti 
intensīvas diskusijas, kā visu varētu 
pasniegt. Pauline mūsu domas noklau-
sījās un tad pacēla savu perspektīvu. 
Pašreiz ieejot mūsu muzejā kā sve-
šiniekam, sniegums ved domas, ka 
varbūt Latvijā visi diendienā staigāja 
tautas tērpos, spēlē kokli, valkā daudz 
dzintarus un dzied. Jautājums..., bet 
vai tā ir īstā dzīve?

Nolēmām istabas sadalīt pa laika 
posmiem. Pirmā rādītu dzīvi Latvijā 
pirms Otrā pasaules kara. Kāda bija 
Rīga? Kāda dzīve laukos? Mīļākās 
grāmatas vai draudzības, nodarbības. 
Kādu dzīves veidu cilvēki atstāja, bē-
got svešumā?

Otrā istaba būs par kara posmu, 
bēgļu gaitām, DP nometnēm un izce-
ļošanu uz Austrāliju.

Trešā istaba būs šodienas dzīve, ko 
mēs esam atstājuši. Kādas ir mūsu sai-
tes ar Latviju, mūsu sabiedrība, mūsu 
darbi un panākumi. Šī istaba būs ar 
maināmām izstādēm – laikmetīga ar 
tēmām – vai tie ir Ziemassvētki, vai 
ēdiens, vai cits.

Ceturtā istaba būs pētniecības vie-
ta ar tehnoloģiju, piem., vietnes, kur 
var atrast informāciju, sakrāti folderi 
par katru cilvēku, kas muzejam ir zie-
dojuši mantas un to stāsti; arī, ja tas 
nav izstādē izlikts, tad kā arī nolikta-
va, uzglabājot mantas. Tērpu un audu-
mu kastes ir jau iegādātas.

Decembrī no valdības muzejs sa-
ņēma $5 000, izveidot plānus īstenībā. 
Pirmajai istabai ir konkrēti plāni; tiks 
izvietots, kas muzejā jau atrodas, bet 
samazināt to, kas atkārtojās, piem., 
manekeni, dzintari utt. Domas ir 
pasniegt vienu pāri manekenus tautas 
tērpā un to rotācijas veidā apmainīt ar 
citu novadu tautas tērpiem. Tehnolo-
ģija un vizuālais ir ārkārtīgi svarīgi, 
un ceram uz loga apažūras rādīt vi-
deo lentas, ilustrējot kāda Latvija bija 
pirms kara. Zviedru valsts arhīvos at-
radām interesantu 12 minūšu video ar 
nosaukumu Rīga 1929. gadā, parādot 
ikdienas Rīgas un lauku dzīvi. Pauline 
ir uzsākusi saraksti ar lūgumu to lietot 
mūsu muzejā. Nupat to zviedru biblio-
tēka noņēma no savas vietnes, bet tas 
ir pieejams YouTube.

iPadā varētu savīt sižetus no 

filmām, piem., 
Dream Team 
1935. gadā/Sap -
ņu Komanda par 
basketbola vienī-
bu, kam ir angļu 
subtitri un šīgada 
filma Nameja Gre-
dzens / The Pagan 
King – Latvijas 
sadarbība ar An-
gliju, kas ir angļu 
valodā ar latviešu 
subtitriem, ko nu-
pat pasaules tirgū 
iegādājās arī Aus-
trālija, un Homo 
Novus – bāzēta 
uz Anšlava Eglīša 
romānu par 1938. gada mākslinieku 
dzīvi Rīgā, kas septembrī tiks izrādī-
ta Latvijas ķinīšos, bet līdz šim nav ar 
angļu subtitriem.

Es saku mūsu muzejs, jo tas pie-
der mums visiem; to nevada viens cil-
vēks, bet grupa un indivīdi ar kopīgu 
domu uz īsāku vai garāku laiku.

Viens muzeja spārns ir mutiskas 
intervijas – oral history. Zinām, ka tā-
das bija veiktas iepriekš, bet šoreiz tās 
ir veidotas pēc laika gājuma, saliedējot 
ar 3 istabu struktūru, un jautājumi at-
spoguļo vēsturisko secību. Paldies Pē-
terim Strazdam, kas pēc muzeja darbī-
bas uzzināšanas, pieteicās pie tehniskā 
darba. Pēterim ir lielas zināšanas, dar-
bojoties 10 gadus etniskajā raidstacijā.

Apmeklējām mutiskās vēstures 
kursus pavalsts bibliotēkā, kur teh-
niskās darbības pasniedzējs bija Mā-
ras Kolomitsevas dēls Peter. Viņš ir 
bijis ļoti pretimnākošs un izpalīdzīgs. 
Lai izveidotu kvalitatīvu interviju, 
tad pavalsts bibliotēka ir vienīgā ar 7 
aparātiem, kurus var aizņemties, jo tie 
maksātu vairāk nekā mūsu budžets va-
rētu atļauties. Ar to pavalsts bibliotēka 
pieprasa intervētāja parakstītus doku-
mentus ar oriģinālo ieskaņojumu. Sa-
biedrības vadītājam un intervētai per-
sonai piesūta interviju Mp3 formātā. 
Pēteris ar Peter ir pavadījuši mācību 
stundas lai pārvaldītu aparātu.

Mans darbs kā mutiskās intervi-
jas vadītājai ir interviju pārrakstīt un 
tad tulkot, aizsūtot to bibliotēkai, pie-
vienojot ieskaņojumam. Ja intervijas 
būtu angļu valodā, tad ir brīvas datora 
transcription programmas, bet latvie-
šiem tādas vēl nav.

Pirmā intervija notika 1. februārī 
ar Tamāru Stadoliukas, kura nosvinēja 
100 gadus 25. janvārī – Latvijas jubile-
jas gadā. Tā lai būtu Tamārai ērti, tad 
viņu intervēja Ilze Radziņa, ko pazi-
na ar Laimas darbību. Pēteris ne tikai 
ieskaņoja mutisko, bet uzņēma video 
un fotogrāfijas. Pēc intervijas Tamārai 
nobira asaras. Intervijas ir ļoti perso-
nīgas un aizkustinošas, un pēc tam ir 
jāpavada laiku ar intervētājiem, lai tie 
atgrieztos atkal šodienā.

Intervijas sarakstam nav nekādas 
secības, atskaitot gada gājums. Visu 

cilvēku stāsti ir līdzvērtīgi. Tie, kas 
piedalās, un tie, kas ir izvēlējušies ne-
piedalīties mūsu sabiedrībā. Katram 
savi iemesli un savi stāsti. Tos variet 
pieteikt man pēc uzrunas. 

Kad visi satikāmies pēc pirmās in-
tervijas to analizēt, tad Pēteris teica... 
vajadzēja šo projektu iesākt pirms 40 
gadiem.

Kas ir mainījies muzeja pieejai?
Galvenais degpunkts ir stāsts. Ja 

ziedotai mantai, tērpam, audumam 
nav savs stāsts, tad tas turpmāk netiks 
pieņemts.

Viens no Latvijas 100 gadu projek-
ta, kas pašlaik ceļo pa Latviju, ir Stās-
tu Sega Latvijai (patchwork quilt), kur 
varēja piedalīties ikviens, kas dzīvo 
ārpus Latvijas robežām. Stāstu segas 
vadlīnijas bija, izveidojot uzdoto au-
duma kvadrātiņu un pievienojot savu 
stāstu.

Šis ir virziens visiem pasaules mu-
zejiem, gan katrs to izveido un iztul-
ko savā izpratnē. Tas līdzinājās mūsu 
Migrācijas muzeja Settlement Squa-
re – tās pašas vadlīnijas, atskaitot, ka 
ir ķieģeļu veidā un informācija atrodas 
datu bāzē iestādes ieejas telpā.

Tā kā no muzeja nevar mantas 
tik aizņemties, tad lietošu personīgu 
piemēru muzeja izstādīšanas veidā – 
veco un jauno... kas ir šī manta? Va-
rētu to izstādīt ar mazo informācijas 
plakātu, kas tā ir un kas to ziedoja... 
punkts. Šīs dienas versija ir dot atslē-
gai savu stāstījumu... Pirmais stāsts. 
Ar šo dzelzceļa vagona atslēgu mans 
tēvs, Jānis Tumuls, pret likumu, Bal-
vu dzelzceļa stacijā Latgalē ar pēdējo 
vilcienu uz Rīgu, kara laikā izglāba 
Skrīveru ģimeni – vecākus ar bērniem 
Imantu un Skaidrīti, jo skolā bija gājis 
ar Skaidrīti. Ģimeni viņš paslēpa, at-
slēdzot preču vagonu. Skaidrīte mums 
labāk pazīstama kā Dariusa, un vien-
mēr piemin, ka ja tēva darbība nebūtu 
notikusi, tad arī nebūtu ne Sprigulītis, 
ne Saules Josta.

Otrais stāsts. Dažas dienas vēlāk 
viņš dzirdēja, ka Matīsa tirgū varot 
nopirkt svaigu maizīti un no norīta, vēl 
noguris uzvilka zābakus bez zeķēm, 

Mūsu muzejs, mūsu dzīves,...
Turpinājums no 14. lpp.

Ilze Franka un Māra Pīrsone (Pearson) pie dokumentāci-
jas krātuves.
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Gunārs piedzima Rīgā un uz-
auga Ziemeļvidzemē, Gulbenes un 
Alūksnes apkārtnē. Tikko pabeidzis 
Litenes pamatskolu, viņš 1944. gadā, 
kopā ar vecākiem Pauli un Olgu un 
jaunāko brāli Uldi, uzsāka bēgļu ceļu 
rietumu virzienā. Kara beigas Šternu 
ģimene sagaidīja Angļu okupācijas 
zonā Vācijā. Gunārs vidusskolas iz-
glītību iesāka un pabeidza latviešu 
(Rūdolfa Blaumaņa) ģimnāzijā Ol-
denburgas bēgļu nometnē pašos Vā-
cijas ziemeļos netālu no Holandes 
robežas.

1940. gadu beigās Vācijas UN-
RRA/IRO bēgļu nometnes sāka lik-
vidēties un sākās izceļošana uz tālā-
kām zemēm. Gunārs, atkal kopā ar 
vecākiem un brāli, emigrēja uz Aus-
trāliju.

Kad Arturs Kolvels (Arthur 
Calwell) 1947. gadā kļuva par Austrā-
lijas pirmo imigrācijas ministru, viņa 
pirmais darbs bija slēgt līgumu ar 
IRO (International Refugee Organi-

zation – Starptau-
tisko bēgļu orga-
nizāciju), atļaujot 
Austrālijā ieceļot 
Eiropas bēgļiem 
no neangļu tau-
tām. Šis līgums 
veidoja vienu no 
demogrāfiski lie-
lākajām maiņām 
Austrālijas vēstu-
rē.

Kolvela akci-
jas ietvaros, darba 
spējīgajiem imig-
rantiem Austrālijā 
bija jāslēdz līgums 
(kontrakts) di-
vus gadus strādāt 
valsts nozīmētā 
darbā. Brīvais ceļš 
bija jāatmaksā, 
strādājot līguma 
gadus, kur valstij vajadzēja darba-
spēku; pēckara gados tādu vietu bija 

Ir brīži, kad raugāmies debesīs, – 
tad, kad gribas Piena Ceļu, mūžīgo 
mājupvedēju saskatīt, kad Auseklīti, 
Dieva dēlu un Saules meitu precinie-
ku, atkal un atkal ieraudzīt, kad ar 
tuvajiem un mīļajiem, kas Aizsaulē 
zvaigžņu ceļos devušies, mīļi jo mīļi 
parunāties. Bet ir reizes, kad skats pats 
no sevis veras tur, augšup, jo citādi 
vienkārši nav iespējams – tik vienrei-
zēji cēls, tik dižs kāda cilvēka Lielums 
ir tepat uz šīs zemes sastapts, ka tam 
līdzināties var tikai Visuma bezgalī-
gums, debesu plašums un zvaigžņu 
mūžīgums.

Kad izdodas satikt šādu patiesu 
Lielumu, aizraujas elpa – aiz sajūsmas, 
aiz prieka un pārsteiguma, un varbūt 
mazliet arī aiz neticības – vai tiešām ir 
iespējama tik neaptverami liela cilvēk-
mīlestība? Vai tiešām iespējams savu 
zemi mīlēt tik ļoti, tik nesavtīgi, ka 
ieguldījums tās nākotnē ir kļuvis par 
pašu svarīgāko uzdevumu, Šaisaulē 
dzīvojot? Un tad debesis un zvaigznes, 
un pati Saule apliecina – jā, tā var būt 
gan, ja cilvēks dzīvi vadījis, būdams 
vairāk Saulei nekā Zemei rada.

Tāda diena Vītolu fondā ir 

2018. gada 17. maijs, kad tika sa-
ņemts Gunāra Šterna testamentārais 
ziedojums; visus dzīves laikā uzkrātos 
līdzekļus viņš ir novēlējis Latvijas jau-
niešu izglītošanai. Vispārsteidzošākā 
ir testamentā ziedotā summa – 5 mil-
joni Austrālijas dolāru, tas ir vairāk 
nekā 3 miljoni eiro. Tas ir pats lielākais 
ziedojums fonda vēsturē, kurš aplieci-
na ne tikai kāda cilvēka neizmērojamo 
dāsnumu, bet arī atbalstu Vītolu fonda 
izvirzītajam mērķim – dāvāt Latvijai 
jaunus, izglītotus jauniešus, kuri spēs 
veidot veiksmīgu un panākumiem ba-
gātu savas zemes nākotni.

Jau pirms vairākiem gadiem 
Šternu ģimene dibināja Gunāra dzī-
vesbiedres Metas tēva, docenta Jāņa 
Fridrichsona piemiņas stipendiju, kura 
tiek piešķirta Latvijas Universitātē 
studējošajiem jauniešiem. Taču šobrīd 
saņemtais testamentārais ziedojums – 
neaprakstāms prieks un pārsteigums, 
jo šis novēlējums ne vien dāvā cerību 
tik daudziem talantīgiem, bet mazturī-
giem Latvijas jauniešiem iegūt augstā-
ko izglītību, bet arī apliecina ziedotāja 
uzticību Vītolu fonda darbam.

Vistuvākais Gunāra draugs visa 
mūža garumā bija dzīvesbiedre Meta. 
Viņus saistīja savstarpēja uzticēšanās 
un nesavtīgas rūpes vienam par otru, 
bet galvenokārt – dziļa un patiesa mī-
lestība.

Gunārs Šterns aizgāja Mūžībā 

2016. gada 26. jūnijā, un viņa dzīves-
biedrei šobrīd ir nepieciešams ļoti, ļoti 
daudz spēka, jo Metas dzīvē Gunārs 
bija pats svarīgākais cilvēks – viņas 
datora un kafijas guru, viņas mīļā 
sirds un ceļa gaisma...

Tur – Visumā ir Saule un Mēness, 
miljoniem zvaigžņu un neskaitāmas 
planētas, no kurām viena nes arī Latvi-
jas vārdu. Un tas nozīmē, ka ikvienam 
no mums reizēm tomēr vajadzētu pa-
vērties debesīs, kaut vai tāpēc vien, lai 
iemācītos raudzīties augšup un pārlie-
cinātos, ka pastāv tāda mīlestība, kura 
nav vārdos izstāstāma un kuras mūžī-
gumu apliecinājis patiesi liels Cilvēks.

Vītolu fonds
Valdes priekšsēdētāja Vita Diķe

Laikrakstam „Latvietis“

Lielākais ziedojums „Vītolu fonda“ vēsturē
Gunāra Šterna testamentārais novēlējums 5 miljoni AUD
„Debesis nav nedz vieta, nedz laiks. Debesis nozīmē pilnību. Un pilnība nepazīst robežu...“ (Ričards Bahs)

Gunārs Šterns.

Gunārs Šterns
17.1.1930. – 26.6.2016.

Gunārs Šterns un Meta Šterna.
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daudz.
Šternu ģimene iebrauca Sidnejas 

ostā 1950. gada ziemā, un pēc īsas 
uzturēšanās imigrantu nometnē Grētā 
nonāca galvas pilsētā Kanberā, kur jau 
dzīvoja un strādāja radi.

Gunārs, toreiz slaids divdesmit-
gadīgs jauneklis, sāka savu līguma 
darbu, šķūrējot akmeņogles torei-
zējā Kanberas spēkstacijā. Viņš ie-
stājās Melburnas Universitātes Kan-
beras koledžā, kur lekcijas varēja 
apmeklēt vakaros pēc darba. Kurss 
bija galvenokārt piemērots valsts 
ierēdņiem, un nebija Gunāra iecerē-
tās inženierzinātņu fakultātes. Bija 
jāizvēlas tautsaimniecība, kas tā 
arī noteica viņa turpmāko karjeru. 
Valdība reizēm skatījās labvēlīgi uz 
imigrantu centieniem mācīties, da-
žās Austrālijas pavalstīs pat studen-
tus un vidusskolniekus atbrīvojot no 
līguma pavisam, bet ne Galvaspil-
sētas Teritorijā – Australian Capi-
tal Territory, ACT. Studijas koledžā 
Gunāram tomēr palīdzēja pāriet no 
smagā darba spēkstacijā uz ierēd-
ņa/mācekļa vietu valsts statistikas 
departamentā, kur viņš pirmo reizi 
iepazinās ar perforētām skaitļošanas 
kartītēm.

Gunārs toreiz dzīvoja Kapitola 
kalna (Capitol Hill) imigrantu hoste-
lī, vietā, kur vēlāk uzcēla Austrālijas 
grandiozo parlamenta ēku. Nedēļas 
nogales parasti pagāja augstu virs 
pilsētas Stromlo kalnā pie valsts as-
tronomijas observatorijas, kur tēvam 
bija dārznieka darbs un māte strādā-
ja observatorijas direktora saimnie-
cībā.

Stromlo kalns paceļas ap 190 m 
pāri apkārtnei (gandrīz divreiz augs-
tāk nekā Gaiziņkalns pāri savējai). 
Reizēm Gunārs izmantoja diezgan 
retos satiksmes autobusus, bet bieži 
brauca pie ģimenes ar jauniegādāto 
divriteni, kas kalnā bija jāuzstumj; 
jaunībā to varēja.

Pēc vairākiem gadiem Stromlo 
kalnā, Šternu ģimene pārgāja uz stabi-
lāku dzīvi Kanberas pilsētā.

Valdība toreiz, lai veicinātu 
galvaspilsētas augšanu, samērā iz-
devīgi izīrēja mājas vai dzīvokļus 
jaunienācējiem no ārzemēm vai no 
citām vietām Austrālijā. Šternu jau-
nā valsts māja Jarralumlas (Yarra-
lumla) priekšpilsētā atradās tikai 
dažu ielu attālumā no vietas, kur 
pēc daudz gadiem Gunārs dzīvoja 
mūža pēdējā posmā. Māte pie jau-
nās mājas ierīkoja skaistu, ražīgu 
dārzu un turēja pulciņu vistu; tēvs 
strādāja vecā parlamenta rožu dār-
zos, brālis ar izcilām sekmēm spor-
tā un mācībās apmeklēja Kanberas 
vidusskolu (Canberra High) un Gu-
nārs, strādājot birojā, turpināja stu-
dēt koledžā.

1954. gadā Gunārs pārcēlās uz 

Melburnu, lai pabeigtu tautsaimnie-
cības studijas Melburnas universitā-
tē, ko beidza ar B.Comm. (Bachelor 
of Commerce) grādu 1956. gadā. 
Vēlāk, jau strādājot, viņš beidza arī 
Humanitāro Zinātņu (Arts) fakultāti 
ar BA (Bachelor of Arts) grādu, spe-
cializējoties matemātikā. Kā izvēles 
priekšmets matemātikas kursā toreiz 
ietilpa jaunā datoru zinātne, kas pie-
saistīja Gunāra interesi uz mūžu. Tie 
bija laiki, kad kompjūteri bija milzī-
gas mašīnas, ko baroja ar kartītēm 
vai papīra lentām ar iespiestām pavē-
lēm un formulām Fortrana, Algola, 
Cobola u.c. valodās, un reizēm bija 
jāstrādā naktī, lai tiktu pie mašīnām 
klāt.

Mūsu ceļi pirmo reizi krus-
tojās Melburnas Universitātē, un 
1957. gada 13. aprīlī mūs uz mūžu 
savienoja latviešu draudzes mācītājs 
Arnolds Grosbachs. Gunārs toreiz 
strādāja pirmā darba vietā pēc studi-
jām pie Gas and Fuel Corporation, 
un es – universitātē kā asistente (tu-
tor) ķīmijā.

1962. gadā Gunārs sekmīgi pie-
teicās darbā Austrālijas Nacionālā 
Universitātē (Australian National 
University, ANU), kas starplaikā 
bija izaugusi no koledžas, kur viņš 
sāka studijas. Darbs bija adminis-
trācijā ar uzdevumu datorizēt uni-
versitātes preču iegādi un nolikta-
vas.

Tā mēs pārcēlāmies uz Kanberu; 
es – uz svešu vietu un darbu diezgan 
nedroši un bez lielas sajūsmas, bet 
Gunāram tā bija atgriešanās jaunības 
tekās.

Šeit, viņu izvadot, starp bēri-
niekiem ir vismaz divi, kas toreiz 
strādāja viņa nelielajā komandā – 
arī Kanberas latviešu sabiedriskā 
darbiniece, žurnāliste un tautas 
deju dvēsele Skaidrīte Dariusa. Un 
Gunāra labākais draugs turpmākos 
piecdesmit četros gados, angļu Nor-
mandijas desanta veterāns (tagad 
Francijas Goda Leģiona kavalieris) 
94 gadu vecumā no kara veterāņu 
pansionāta Sidnejā ieradās atvadī-
ties no drauga. No sirds pateicos, 
mīļais Klif!

No ANU Gunārs pārgāja valsts 
darbā, eventuāli kā datoru program-
mētājs Aizsardzības Ministrijā (De-
partment of Defence), kur strādāja līdz 
pensijai. Pensijas laikā viņš atgrie-
zās pie grāmatvedības – galvenokārt 
nodokļu nozarē. Viņš bija ilggadīgs 
biedrs (60 gadus) grāmatvežu biedrī-
bā Certified Practicing Accountants – 
FCPA, (Fellow of Certified Practicing 
Accountants). 

Pensijā kādu laiku strādāja 
starptautiskās nodokļu konsultantu 
firmas H&R Block Kanberas biro-
jā un pēc tam vairākus gadus bija 
brīvprātīgs valdības nodokļu kon-
sultants (Tax Help) mazturīgiem 
pilsoņiem.

Vienmēr, kā pensijā, tā strādā-

jot, Gunārs aktīvi piedalījās mūsu 
mazā latviešu pulciņa dzīvē. Vairā-
kus gadu desmitus bija Kanberas lat-
viešu Luterāņu draudzes kasieris un 
Kanberas Latviešu Biedrības (KLB) 
revidents, līdz pēdējā slimība pie-
spieda dalību pārtraukt. Un vienmēr 
priecīgi bija gatavs dalīties ar drau-
giem, radiem un visiem latviešiem 
savās nodokļu un citās finanšu zinā-
šanās.

Mūsu dzīves vietā Jarralumlā 
Gunārs bija apzinīgs vietējās kaimi-
ņu sardzes (Neighbourhood Watch) 
biedrs.

Mūsu Kanberas dzīves laikā šeit 
pat, Norwood Parka krematorijā, 
mums bija jāizvada mūžībā visi četri 
vecāki – vispirms, 1974. gadā Gunā-
ra tēvs Paulis Šterns, tad mans tētis 
Jānis Fridrichsons un 12 gadus pēc 
Pauļa 97 gadu vecumā Gunāra māmi-
ņa Olga, kurai viņš bija neparasti gā-
dīgs un apzinīgs dēls. Kad 1996. gadā 
mana mammīte Marta, tāpat kā Gu-
nārs tieši divdesmit gadus vēlāk, lēni 
izdzisa Kanberas slimnīcā, palikām 
divi vien.

Pašu ikdienā Gunārs bija mans 
datoru guru, kas vienmēr gādāja par 
mājas datoriem un finansēm. Mūsu 
darba laikos viņš pat man reizēm iz-
līdzēja Fortrana jautājumos viņam 
svešajā kristalogrāfijas pasaulē, pie 
problēmām, ko nesu mājās, kautrējo-
ties griezties pie kolēģiem pēc pado-
ma.

Viņš arī bija lielisks un vispu-
sīgs mājas amatnieks, pie visiem 
darbiem un darbiņiem kā iekšā, tā 
laukā, kaut arī nebija tik jūsmīgs 
dārznieks kā māte. Tomēr, viss, ko 
Gunārs stādīja vai pārstādīja, vien-
mēr labi auga, tagad man visapkārt 
kā piemiņa.

Latvijā Gunārs pirmo reizi atgrie-
zās vēl padomju laikā, 1970. gadu bei-
gās, pēc tam vairākas reizes; pēdējo – 
2001. gadā. Apceļoja arī pārējo Eiropu 
un iegriezās vecajā skolas vietā Olden-
burgā.

Piecus gadus līdz 2015. gada sep-
tembrim, kad viņam veselība vairs 
neatļāva, Gunārs apmēram reizi mē-
nesī ceļoja no mūsu mājām Kanberā 
uz acu klīniku Sidnejā kā mans obli-
gātais pavadonis, kādu vajadzēja pēc 
injekcijām acī. Acu kaites sākumā 
viņš mani pie rokas veda pāri ielām, 
mans drošais balsts. Nekad vairs ne-
gribēsies nopirkt kafiju Fazāna Ligz-
das (Pheasant’s Nest) benzīna pildīta-
vas kafejnīcā, kur pa šiem gadiem ceļā 
uz Sidneju izdzērām tik daudz labus 
kapučīno.

Paldies par visu un ardievu, mīļā 
sirds, mans datoru un kafijas guru. 
Mana ceļa gaisma nodzisa, un ceļš ir 
bezgala vientuļš un tumšs...

Meta Šterna 
2016. g. 5. jūlijā

Gunārs Šterns
Turpinājums no 16. lpp.
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Viņš bija liels ballētājs un pa vakariem 
nedzēra gan, bet ballējās. Es tur 3 mē-
nešus nodzīvoju, un kopš tai pilsētā 
nebija ko darīt, es gandrīz visiem 50 
iemācīju spēlēt zolīti. Mums bija daudz 
brīvā laika, pie kam vairāki no viņiem 
to spēlēja labāk par mani, jo es neesmu 
pārāk labs. 1988. gadā es pabeidzu savu 
fakultāti un ieguvu bakalaura grādu.

Gadu vēlāk krita Berlīnes mūris, 
un visas manas zināšanas kļuva neva-
jadzīgas, jo divus gadus vēlāk sabru-
ka arī Padomju Savienība. Man atkal 
bija jāsāk domāt, ko darīt. Man uznāca 
otrais apgaismības moments, un es sa-
pratu, ka gribu mācīties par advokātu. 
Lielie advokātu biroji bija ar mieru pa-
līdzēt par advokātiem kļūt cilvēkiem, 
kam viens grāds jau bija un kuriem 
bija pasaules pieredze. Man divi gadi 
bija jābūt par mācekli firmā, kas mani 
sponsorēja. Es biju padots vienam no 
partneriem, kas strādāja finanšu gru-
pā, un mēs abi braucām uz Rīgu.

Tas bija 1993. vai 1994. gadā, un tur 
mēs tikāmies ar cilvēkiem no ministri-
jām un cilvēkiem no Latvijas Bankas. 
Mēs palīdzējām viņiem sastādīt pirmo 
vērtspapīru likumu, kas salīdzināju-
mā ar likumiem, kas ir šodien, liekas 
smieklīgs, jo bija tikai uz dažām lapas 
pusēm. Bet tas vismaz uzstādīja to sā-
kotnējo rāmi, lai Latvijā būtu kaut kāds 
kapitāltirgus. Es biju nostrādājis nepil-
nus trīs gadus Londonas firmā, kad man 

piezvanīja Raimonds Slaidiņš. Viņš jau 
te dzīvoja un kopā ar Filipu Kļaviņu 
bija savā birojā. Raimondu es pazinu no 
laika, kad viņš bija iegriezies Londonā 
Daugavas Vanagos. Viņa tēvs strādāja 
kaut kur Emirātos, un tas Raimondam 
bija pa ceļam. Viņš jau bija zinājis, ka 
piektdienas vakaros tur latvieši satie-
kas. To vakaru Raimonds man piedāvā-
ja darbu savā firma, un ilgi es nedomāju.

Jau 1995. gada janvārī es no Lon-
donas pārcēlos uz Rīgu un sāku strādāt 
kopā ar Filipu un Raimondu. Manā dzī-
vē Latvijai ir vienmēr bijusi liela loma, 
un vēsture ir bijusi nozīmīga manā sa-
prašanā. Piemēram, mani vecāki nekad 
nav pieņēmuši Angliju kā savas mājas, 
un arī man tas vienmēr ir bijis apziņā. 
Man vienmēr tas jautājums ir bijis gal-
vā, kāpēc es esmu tur, kur es esmu. Es 
vienmēr esmu izjutis, ka Anglijai tā īsti 
neesmu piederīgs un Anglijas vēlēša-
nās nekad neesmu piedalījies. Vēlēša-
nās balsojis es esmu tikai Latvijā. Kad 
Raimonds man piezvanīja toreiz, es 
konstatēju, ka atgriežos mājās, kaut gan 
te nekad nebiju dzīvojis. Uz Latviju es 
biju braucis jau vairākas reizes; arī tajā 
laikā, kad dzīvoju Krasnodarā. Es to 
tiešām uzskatīju kā atgriešanos mājās.

Es te ātri iedzīvojos un arī iesaistī-
jos Latvijai svarīgās lietās. Okupācijas 
Muzejam es kārtoju visas juridiskās 
lietas un daru to bez atlīdzības. Kad 
Valters Nollendorfs griezās pie mūsu 
biroja pēc padoma, es gāju no mūsu 
biroja un daru to vēl šodien. Uz vienu 
vai diviem gadiem es pat biju padomes 

priekšsēdis. Man te patīk tā piederības 
sajūta, tas ir manas mājas, un Latvija 
ir skaista. Ar visu to, ka te notiek diez-
gan daudz kas, kas nevar patikt, Lat-
vijā ir noticis ārkārtīgi liels progress.

Man žēl, ka mums ļoti patīk sū-
dzēties un saskatīt to sliktāko, mēs 
bieži vien aizmirstam, ka tomēr, sa-
līdzinot ar to, kāda Latvija bija 1989. 
un 1991. gados ir gandrīz vai neticams 
progress noticis Latvijā, un mums va-
jadzētu lepoties nevis sūdzēties.

Mums ir jāatceras, ka nav neviens 
latvietis pasaulē, kuru neietekmēja tie 
okupācijas gadi. Arī tos, kas dzīvoja 
trimdā, tāpat kā tos, kas palika Latvijā, 
okupācijas gadi vienā vai otrā veidā ie-
tekmēja. Tam bija divi galvenie iemes-
li, ka cilvēki baidās domāt par to, kā 
viņus personīgi tas ir ietekmējis. Tas 
aizskar cilvēku pašlepnumu, un cilvē-
kiem labāk patīk neņemties ar tādiem 
procesiem. Par to, kas notika okupā-
cijas laikā mums nepatīk runāt, jo tas 
varētu kādam likt justies vainīgam.“

Te mēs arī pārtraucam savu oficiālo 
interviju, un tikai mazliet vēl parunāja-
mies par mūsu kopīgo darbu Okupāci-
jas muzejā. Un tad jau arī Egona pus-
dienu laiks ir beidzies, un viņš dodas 
atpakaļ uz savu darba vietu, kurā tagad 
strādā 4 trimdas bērnu bērni. Bet es at-
kal priecājos, ka man gadījusies izdevī-
ba tuvāk iepazīt vienu no Anglijā dzi-
mušajiem, kurš tagad strādā Latvijai, 
kas viņam, tāpat kā man, tas ir mājas.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

ards Keišs, kurš spēja uzzīmēt šaržu 10 
sekundēs. Mēs ar Eduardo (kā es viņu 
dēvēju) ilgus gadus strādājām pie hu-
mora un satīras žurnāla Rūgtais Apīnis.

* * *
1943. gada Jāņi. Mēs esam ar bo-

papu mājās vieni paši; Dievs zin, kur 
pārējie bija noklīduši. Eju ar spaini uz 
Ozolaini, kur bija traktieris, pēc alus. 
Kamēr es, rokas pūtinādams, tiku at-
pakaļ mājās, alus bija krietni atšālē-
jies. Bet vai tāpēc nedzers? Līgo!

Tajā pašā gadā Mēnesdēlos kāzas. 
Laimonis (Laimonds) precas ar Jaun-
zemnieku Ritu. Kāzas Carnikavā pa-
rasti dzēra vēlā rudenī un trīs dienas, 
kas ievilkās turpat sešu dienu garumā. 
Un kāpēc nē? Lašu zveja bija pabeigta, 
lauki nokopti.

Jaunā pāra izvadīšana pēc īsiem 
dievvārdiem notika līgavas mājā, kur 
deva arī ko iekost un iedzert. Pulcē-
šanās vieta gājienam uz baznīcu bija 
Carnikavas pamatskola. Arī es tiku pie 
partneres, gan vecākas par mani, kura 
man piesprauda pie svārku atloka mir-
šu pušķīti. Uz brūtgāna māju Mēnes-
dēlos braucām ar smago mašīnu. Lat 
tiktu garām ceļā saceltajiem aizspros-
tiem, vedējiem bija jāatpērkas ar cim-

du pāri, smalkmaizītēm vai žuļikiem 
(šo mazo šņabja pudeli dēvēja arī par 
kurzemnieku, kočiņu u.c.) Pie līgavai-
ņa mājām bija uzcelti lieli goda vārti.

Ar katru minūti kļuvu grūtsirdī-
gāks, jo paraža prasīja, lai es ar savu 
jaunkundzi dejotu pirmo valsi. Biju lū-
dzis māti pamācīt, bet man ātri kļuva 
skaidrs, ka mamma deju skolā nekad 
darbu nedabūs.

Tika uzdzertas augstas laimes. Pir-
mais riņķis piederēja jaunajam pārim, 
tad piebiedrojās pārējie. Par laimi situā-
ciju glāba kāds vācu unteroficieris un 
uzlūdza skuķi manā vietā. Par dejas mū-
ziku gādāja pūtēju orķestris, bet mielas-
ta telpā spēlēja akordeonists. Saimnieki, 
pasūtot spēlējamos gabalus, uzspļāva uz 
papīra naudas zīmēm un pielīmēja tās 
akordeonistam vai kapelmeistaram uz 
pieres. Neviens negribēja dot mazāk par 
iepriekšējo devēju. Bagātās lauku kāzās 
orķestris trīs dienās varēja piepūst sev 
pārtiku visam gadam. Katru alus mucu 
no pagraba ceļā uz istabu pavadīja pūtē-
jorķestris, soļojot mucai pa priekšu. Mie-
lasts bija pilns runām un rūgts saucie-
niem. Vakarā ieradās budēļi, arī mēs ar 
Krūmiņa Uldi, bet par to jau es minēju.

Pirms pusnakts jauno pāri mičoja.
Nu mani mičos, nu mani mičos,
Vedīs tumšā kambarī.
Tumšais kambaris parasti bija klē-

tiņa, kur jauno pāri nolika gulēt un no 

rīta ar pūtējorķestra atskaņoto No salda 
miega mosties modināja atkal augšā.

Trešajā dienā pagalmā tika dejota 
kadriļļa. Saucējs bija bopaps.

Kungi uz ziemeļiem,
Dāmas uz dienvidiem!
Tā bija pirmā un beidzamā reize, 

kad redzēju viņu dejojam.
Carnikavā bija paraža, ka trešās 

dienas pēcpusdienā viesiem pasniedza 
skābu kāpostu zupu. Tas bija signāls, 
ka ciemiņiem jāiet mājās. Paražā arī 
prasīja, lai šāds signāls tiktu kavēts.

Es biju šī sabotēšanas akta lieci-
nieks. Kāpostu zupu vārīja pirts nami-
ņā. Pēkšņi pie skursteņa parādījās plats, 
smaidīgs ģīmis, kas piederēja kaimiņam 
Mārtiņam Reisonam; rokā lupata, ko 
viņš iebāza skurstenī. Ar to stāsts vēl ne-
beidzas. Skurstenī bija mājojis sikspārnis 
un, no dūmiem bēgdams, ieskrējis zupā. 
Pavāres izzvejojušas to ārā, nospriedu-
šas, ka vainīgais ir Reisons un aizbāzu-
šas viņam sikspārni aiz apkakles.

Mājās gājējus līdz kupicai pavadīja 
pūtējorķestris. Un ne jau visi gāja vie-
nā reizē.

Pēc nedēļas sākās atkāzas, kas atkal 
ilga trīs dienas, šoreiz gan bez pūtējor-
ķestra. Jā, tās bija dienas, ko atcerēties.

Uldis Siliņš 
Laikrakstam „Latvietis“ 

Turpmāk vēl

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 12. lpp.

Šis un tas no manas dzīves (20)
Turpinājums no 13. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Otrdien, 5. jūn., plkst. 11.30 ALB 
namā Rosmes saiets ar Jāņu tēmu. Da-
lības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Ceturtdien, 7. jūn., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble un ēdīsim 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 10. jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē. Vēl joprojām dzī-
vojam cerībā uz papildus spēlētājiem.
Ceturtdien, 14. jūn., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama (autobuss 

ar 24 vietām) uz Kuitpo mežu. Līdzi 
ņemami lieli grozi sēnēm, kabatas 
naži, saliekamie krēsli un pusdienām 
salāti vai kūka. LAIMA gādās par 
tēju, kafiju un desiņām. Cena $10 no 
personas. Atgriezīsimies Adelaidē ap 
plkst. 16.00. Pieteikties LAIMAS bi-
rojā līdz 12. jūnijam.
Sestdien, 16. jūn., plkst. 14.00 vaina-
ga nolikšana Migrācijas muzejā. Īsu 
uzrunu teiks baltiešu padomes priekš-
sēde, kam sekos Migrācijas muzeja di-
rektores Mandy Paul uzruna. Vainaga 
nolikšanā piedalīsies latviešu skolas 

bērni ar dziesmām un citiem muzikā-
liem priekšnesumiem. Lūdzu ievērot: 
būs iespējama auto novietošana Tor-
rens Parade Ground ar norādījumu, ka 
elektroniskie vārti būs atvērti iebrauk-
šanai tikai no plkst. 12.30 – 13.30.
Sestdien, 16. jūn., plkst. 15.00 pēc 
vainaga nolikšanas pie Migrācijas mu-
zeja, Daugavas Vanagu namā varēs 
skatīties filmu par kādas izsūtītās lat-
vietes dzīvi Sibīrijā. Pēc filmas kafija 
un cepumi bez maksas.

 
Turpinājums 20. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
4. jūnijs
Elfrīda, Sindija, Sintija
1938. ALT režisore un aktrise, radio-
žurnāliste Valda Rube.

5. jūnijs
Igors, Ingvars, Margots
Pasaules vides aizsardzības diena
1919. dibināta Cēsu skolnieku rota.

6. jūnijs
Ardis, Ingrīda
1928. literatūras zinātniece Dzidra 
Vārdaune.
1978. Latvijas vingrotājs, Olimpis-
kais čempions Igors Vihrovs. Sidne-

jas 2000. gada Vasaras Olimpisko 
spēļu čempions vingrošanā brīvajās 
kustībās. Ieguvis pirmo olimpisko 
zelta medaļu Latvijai kā neatkarīgai 
valstij.

7. jūnijs
Arnis, Gaida, Arno
1940. ķīmijas profesore, latviešu izglī-
tības darbiniece, Latvijas Okupācijas 
muzeja dibinātāja un ilggadējā direk-
tore Gundega Michele.

8. jūnijs
Frīda, Frīdis, Mundra
1883. literāts Ansis Leitis.

1988. PSRS pieņemts likums Par ko-
operāciju PSRS, kas legalizēja privāto 
uzņēmējdarbību.

9. jūnijs
Gita, Ligita
1921. gaidu vadītāja Austrālijā Elfrīda 
Rimšane.
1938. gleznotājs Jānis Aistars.
1943. dzejniece Laima (Laimdota) Lī-
vena.

10. jūnijs
Anatols, Anatolijs, Malva
1923. sabiedrisks darbinieks, DV CV 
pr. Jānis Frišvalds. ■

bet pilnā uniformā un, atstājot Vaļņu 
ielas Nr. 37., gāja uz tirgu. Ceļā viņu 
apcietināja un vācieši viņu ar kuģi aiz-
veda uz gūstekņu nometni. Kabatā bija 
atslēga.

Trešais stāsts. Kad meita Marija 
jaunībā sāka spēlēt kokli, tad tēvs vi-
ņai to pielāgoja kā kokļu uzskaņotāju, 
ko viņa vēl šodien lieto.

Kas dod mantai dzīvību/ziņkārību 
pameklēt tālāk?

Otrais punkts ir providence: jāpie-
rāda, no kurienes manta ir nākusi, kam 
tā piederēja, kas un kad to ziedoja.

Mums ir jāsavāc savi stāsti, pirms 
tie pazūd..., un muzeja mantām jāpie-
raksta stāstījumus. Kuri bez stāstiem, 
bet kam klāt ir ziedotāja vārds, tiks ai-
cināti pakuplināt ar stāstījumu. Ja zie-
dotājs ir aizsaulē, tad ceram, ka pēcte-
či to varēs apgaismot.

Žēlums ir tie daudzie foto albu-
mi, kas ir muzejam ziedoti: bez vār-
diem, notikumiem, datumiem. Tas 
arī atteicās uz ALB mūzikas balvu 
piešķīrējas Benitas Vembris. Kā vie-
na no viņas bijušajām skolniecēm, 
es apņēmos divas foto bildes atšifrēt. 
Tas mani aizveda uz saraksti ar biju-
šo Māru Zaķi, vijolniece, kādreizējo 

Sidrabas Stīgas ansambļa dalībnieci, 
ko atradu sabiedriskos medijos, un 
pēc 44 gadiem satikāmies tirgū Lat-
vian Lunchroom. Viņai projekts iepa-
tikās, un par abām atrisinājām visus 
Benitas Vembris tā laika audzēkņus, 
bet pārējām bildēm nav cerības – no 
Rīgas un konservatorijas Pēterburgā. 
Viņas kastītē ir pielikti daži koncerta 
apraksti krievu valodā; tos ar laiku 
ceram tulkot.

Skatoties daļu muzeja krājumu, 
varētu secināt, ka daži ziedotāji, ne-
zinot ko citu darīt, nodomājuši, ka 
vecāku mantas muzejam noderētu – 
mantas bez informācijas – un no mu-
zeja perspektīvas – totāli nelietojamas. 
Mums ir vēl jānoskaidro, kā labāk ar 
tām tālāk rīkoties.

Kādā valodā mēs darbojamies?
Pauline klātbūtnē viss ir ritējis an-

gliski. Dokumentiem ir jābūt angliski, 
lai būtu daļa no plašākā pasaules mu-
zeju tīkla. Skatāmies uz nākotni un 
muzeja lomu. Skatāmies uz potenciā-
liem apmeklētājiem. Zinām, ka mūsu 
valoda retāk skan pat mūsu sestdienas 
skolā, un zinām, ka arvien vairāk un 
vairāk latviski nerunātāji interesējās 
pa savām saknēm. Nolēmām abas va-
lodas visās izstādēs, bet papīra darbus, 
pētījumus – angliski.

Mērķis šajā gadā ir izveidot pirmo 

istabu līdz decembrim – Kultūras die-
nām, bet ja tas paņems ilgāku laiku, – 
tad būs, kad būs.

Starplaikā muzeja paspārnē būs 
vairāki notikumi. Viens no tiem ir 
Open Door – Atvērto durvju dienas 
kas notika 28. un 29. aprīlī. Tur ar lielu 
sparu darbojās Ivars Ozols, un baznī-
cas durvis bija atvērtas visiem plaša-
jā sabiedrībā to apmeklēt. Ir daži, kas 
baznīcai iet garām ik dienu un bijuši 
ziņkārīgi par tās iekšpusi. Tie ļoti vēr-
tēja to iespēju apskatīties, baudīt un 
uzdot jautājumus.

Maijā ir Dienvidaustrālijas vēstu-
res festivāls – South Australia’s Histo-
ry Festival, būsim ziņkārīgi, prasīsim 
jautājumus.

Mūsu dzīves ir viens liels stāsts. 
Stāsti mūs vieno – saprast citus un 
tos izjust vārdos un bildēs, nekustīgās 
un kustošās. Ceram, ka dalīšanās būs 
mūsu kopīgā muzeja sabiedriskā saite. 
Būs izaicinājumi, bet būs interesanti. 
Progresu varēsiet vērot ALB tīmekļa 
lapās, kam ir atsevišķa muzeja saite.

Strādāsim kopā tagad, lai mūsu 
stāsti nepazūd nākotnes paaudzēm; 
lai tām būtu skaidrāks ieskats mūsu 
pagātnē.

Paldies par uzmanību!
Marija Perejma

Laikrakstam „Latvietis“

Mūsu muzejs, mūsu dzīves,...
Turpinājums no 15. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 1. jūnijā.
€1 = 1,54940 AUD
€1 = 0,87680 GBP

€1 = 1,67370 NZD
€1 = 1,16690 USD

Svētdien, 17. jūn., plkst. 10.00 Vaina-
ga nolikšana Centennial kapsētā rožu 
dārzā pie latviešu piemiņas akmens.
Svētdien, 17. jūn., plkst. 13.00 Tālavā, 
atzīmējot Latvijas simtgadi, koncerts 
un referāts. Artūrs Butāns, students 
no Latvijas, Nacionālās Apvienības 
biedrs ar referātu PAR LATVIJU! 
Koncertu sniegs ģitāras virtuozs no 
Sidnejas PETER PIK (Pēteris Ikau-
nieks).
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 17. jūn., plkst. 11.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas dievkalpojums. 
Ir iecerēts, ka piedalīsies arī katoļu 
garīdznieks, prāv. Agnis Rozītis. Gai-
dām kuplu apmeklētāju skaitu.

Brisbanē
Svētdien, 10. jūn., plkst. 14.00 Latvie-
šu namā – Atskatīties, pasmaidīt un tad 
soļot lēnām – Uldis Siliņš Brisbanē! 
Ieeja $10 (cenā ietvertas uzkodas). Pa-
sākuma apmeklētājiem lūdzu pieteik-
ties Adolfam Lācim (0417 902 102) 
līdz 6. jūnijam.
Ceturtdien, 14. jūn., plkst. 16.00 ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas 
akts Latviešu namā.
Sestdien, 16. jūn., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 9. jūn., plkst. 14.00 Baltijas 
tautu kopīgā Aizvesto piemiņas atcere 
Yowani Country Club, 455 Northbour-
ne Ave., Lyneham. Atceres runu teiks 
Regina Share. Grāmatas Only Eleven 
Came Back tulkotāja angļu valodā. At-
ceri šogad rīko Kanberas Lietuviešu 
biedrība, sadarbībā ar Kanberas lat-
viešu un igauņu biedrībām. Atceri ar 
muzikāliem priekšnesumiem kuplinās 
vijolnieks Doug Macnikol. Noslēgumā 
pakavēšanās pie glāzes vīna un kafijas. 
Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 17. jūn., plkst. 13.00 Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums Sv. Pē-
tera baznīcā, Reid. Kalpos mācītājs 
Dainis Markovskis no Melburnas. 
Pēc dievkalpojuma mūsu parastais 
draudzības saiets baznīcas zālē. Pie 
pašu sarūpētiem groziņiem, siltiem 
un vēsiem padzērieniem pakavēsimies 
draudzīgās pārrunās.

Melburnā
Otrdien, 12. jūn., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 16. jūn., plkst. 15.30 gaidu 
un skautu nodarbības Latviešu namā.
 

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 10. jūn., plkst. 11.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā. Pēc dievkalpoju-
ma baznīcas zālē tiks rādīta režisores 
Dzintras Gekas dokumentālā videofil-
ma Piemini Sibīriju.
Svētdien, 17. jūn., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. jūn., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. 4. svētdiena pēc Sv. Gara 
svētkiem; 14. jūnija atcere.

Sidnejā
Trešdien, 6. jūn., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
Trešdien, 6. jūn., plkst. 18.00 
Jaundienvidvelsas parlamenta nama 
Fountain Court izstādes telpā NSW 
Parliament House, 6 Macquarie Street, 
Sydney retrospektīvās grupas izstādes 
Baltiešu mākslinieki Austrālijā oficiālā 
atklāšana ar atspirdzinājumiem un 
uzkodām. Atklāšanas sarīkojumam 
ieeja ir $10; biļetes var iegādāties: 
h t t p s:/ / w w w.e ve n t b r i t e . c o m /e /
opening-night-balt ic-ar t ists- in-
australia-celebrating-100-years-
tickets-45856400729 Tuvāka 
informācija: Ojārs Greste, ojars.
greste@gmail.com, vai 0434 295 871.
Piektdien, 8. jūn., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā. Iepazīsimies 
ar mazāk zināmiem faktiem par Lat-
viju, par citām zemēm. Otrā daļā – 
Latvijas simtgade un tās svinības; 
2017. gada Koru olimpiāde.
Svētdien, 17. jūn., plkst. 14.00 Aiz-
vesto piemiņas akts Latviešu namā. 
Atceres runu teiks lietuviešu rakstnie-
ce Eve Podžiunaite-Wicks. Koncerta 
daļā Igauņu koris, Sidnejas lietuviešu 
koris un Sidnejas Latviešu vokālais 
ansamblis.
Līdz 28. jūnijam no pirmdienas līdz 
piektdienai plkst.9.00 – 17.00, Jaun-
dienvidvelsas parlamenta nama Fou-
ntain Court izstādes telpā NSW Par-
liament House, 6 Macquarie Street, 
Sydney retrospektīva grupas izstāde 
Baltiešu mākslinieki Austrālijā, kurā 
būs redzami igauņu, latviešu un lie-
tuviešu izcelsmes mākslinieku darbi 
no māksliniekiem, kuri ir dzīvojuši un 
strādājuši Austrālijā kopš 1950. gada. 
Ieeja brīva.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 10. jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. jūn., plkst. 10.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Svētdien, 10. jūn., plkst. 9.30 Tautas 
sēru dienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda.
Svētdien, 17. jūn., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 7. jūn., plkst. 13.00 kārtē-
jā baltiešu mēneša tikšanās Broadbea-
ch Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A. Mēs ceram dzirdēt no 
mūsu pašu Ulda par to, ko viņš ir darī-
jis / dara / darīs.

Latvijā
Piektdien, 8. jūn., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 9. jūn. – 20. jūn., VSIA Lat-
vijas Koncertu organizētais Rīgas fes-
tivāls. Festivāla programmā šogad gan 
gaismas un mīlestības pielieta mūzika, 
kas apliecina lūgšanu spēku, gan mu-
zikālas sapņu ainas; skanēs arī 20. gs. 
mūzika un provokatīva jaunrade.
Svētdien, 10. jūn., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma fotogrāfa 
Gunāra Janaiša personālizstāde BI-
JUMS. Izstāde bez maksas būs apska-
tāma stundu pirms katras Dailes teātra 
izrādes, kā arī izrāžu laikā.
Līdz 10. jūnijam izstāde Kalpotājs. 
Blumbergs. Kamēr… apmeklētājiem 
būs pieejama Rīgas mākslas telpas 
(Kungu ielā 3) Lielajā zālē, savukārt 
Intro zālē būs apskatāma īpaša māks-
linieka sadarbībai ar jauniešu kori Ka-
mēr… veltīta ekspozīcija.
Sestdien, 16. jūn., plkst. 15.00 Lie-
lā Skolas ielā 6, Cēsīs (ieeja no Baz-
nīcas laukuma) izstādes MĀKSLA 
NEŠĶIR, MĀKSLA VIENO! atklā-
šana. Nodibinājums Pasaules latvie-
šu mākslas centrs Cēsīs, atzīmē savu 
piekto darbības gadu un simto Latvi-
jas neatkarības gadadienu ar vērienīgu 
projektu, kurā 35 diasporas latviešu 
mākslinieki no Kanādas, ASV, Aus-
trālijas un Eiropas kopīgi piedalās iz-
stādē Latvijā.
Līdz 17. jūnijam VEF kultūras pilī iz-
stāde Elles ķēķis. Tā ir iespēja iepazī-
ties ar Elles ķēķa (Ņujorkā) dzejnieku 
un mākslinieku grupas spilgtākajiem 
pārstāvjiem un viņu radošo darbību, 
atklāt interesantus faktus un liecības. 
Izstādē eksponēti mākslas darbi un da-
žādi priekšmeti no mākslinieku ģime-
ņu personīgajiem arhīviem, arī vairāki 
darbi no PLMC kolekcijas.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 19. lpp.


