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19. septembrī  Valsts  pre-
zidents  Egils  Levits,  atbalstot 
Pasaules talku, ar pirmo koku ie-
stādīšanu Valdemārpilī atklāja pa-
saulē pirmo Laimes koku parku.

„Šodien mēs esam sapulcēju-
šies Valdemārpilī, lai atklātu pirmo Laimes koku par-
ku Latvijā. Laimes koku parks ir daļa no Lielās Tal-
kas kustības, un tas ir latviešu devums pasaulei. Šī ir 
ilgtspējīga kustība, kas ir sākusies tieši Latvijā, un to 

pārņēmušas jau 180 valstis visā pasaulē,“ teica Valsts 
prezidents.

„Stādot Laimes kokus, es aicinu ikvienu padomāt 
par to, ko mums nozīmē zaļums un zaļa Latvija. Lielā 
Talka ir zaļās izpratnes sastāvdaļa. Zaļajai izpratnei 
ir vairākas dimensijas – praktiskā ir, piemēram, talkas 
kustība, bet pārnestā nozīmē zaļums apliecina to, ka mēs 
nevis uzvaram dabu, bet sadzīvojam kopā ar to. Tas no 
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Baltkrievijas pretestības kustība
Tā ir pelnījusi saņemt Saharova balvu

Balkrievu tautas cīņa par demo-
krātiju un brīvām un godīgām vēlēša-
nām ir jāatbalsta visiem iespējamiem 
līdzekļiem, sniedzot kā praktisku, tā 
morālu atbalstu, tādēļ Eiropas Tautas 
partijas grupa akadēmiķa Andreja Sa-
harova vārdā nosaukto balvu šogad 
aicina piešķirt Baltkrievijas demokrā-
tiskajai opozīcijai un tās līderiem.

Lai demonstrētu plašu starptau-
tisku atbalstu jaunai, demokrātiskai 
Baltkrievijai, Eiropas Tautas partijas 
grupa aicināja arī citas politiskās frak-
cijas Eiropas Parlamentā pievienoties 
šai nominācijai, un to lēmušas atbalstīt 
arī liberāli centriskā politiskā grupa 
Renew Europe un Sociālistu un demo-
krātu progresīvās alianses grupa.

Apvienotajā pieteikumā Saharova 
balvai tiek nominēta Baltkrievijas de-
mokrātiskā opozīcija, ko pārstāv Ko-
ordinācijas padome un tās iniciatores 

Svetlana Tiha-
novska, Svet-
lana Aļeksi-
jeviča, Marija 
Koļesņikova, 
Olga Kovaļko-
va, Veronika 
Cepkalo, un 
politiskie un 
pilsoniskās sa-
biedrības ak-
tīvisti Sergejs 
Tihanovskis, 
Aless Bjaļatskis, Sergejs Duļevskis, 
Stepans Putilo un Mikola Statkevičs.

Sandra Kalniete,  Eiropas  Parla-
menta deputāte, Eiropas Tautas par-
tijas  grupas  viceprezidente: „Akadē-
miķa Andreja Saharova balvu Eiropas 
Parlaments piešķir par domas brīvību 

Sandra Kalniete.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas pilnsapulce
Bija arī daži pārsteigumi
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Neskatoties uz 
Covid-19 pandēmiju, 
DV Adelaides nodaļas 
gadskārtējo pilnsapulci 
noturēja 2020. g. 19. sep-
tembrī  plkst. 14.00 DV 
namā, protams ar zinā-

miem ierobežojumiem. Sapulces mak-
simālais skaits būtu bijis 46; tātad labi 
vien bija, ka tikai 38 ieradās.

Sapulci atklāja, pieminot mūžī-
bā aizgājušos biedrus, kuri šogad 
bija – 6. Par sapulces vadītāju ievēlē-
ja Dr. P. Strazdu.  Sekoja iepriekšējā 
gada protokola nolasīšana un pieņem-
šana, un pēc tam Prāv. Dr. J Pried-
kalna svētvārdi. Žēl, ka vairs sapulcēs 
nedzied tautas himnu.

DV Adelaides nodaļas priekšsēde 
Ilga Vēvere sniedza īsu pārskatu par 
iepriekšējā gada darbību. Notikušas 
10 valdes sēdes. Klusuma periodā, ko 
uzspieduši pandēmijas pulcēšanās ie-
robežojumi, tomēr notikuši ievērojami 
nama uzpošanas darbi, ieskaitot solāro 
paneļu uzlikšana, bunkura (nama pa-
galmā namiņš) remonts, krēslu tīrīša-
na un citi darbiņi. 14. jūnijā, Aizvesto 
piemiņas dienā, DV rīkoja svētbrīdi ar 
vainaga nolikšanu Centennial Parka 
kapsētā pie latviešu piemiņas akmeņa. 
Klubs atsācis darbību 4. jūlijā.

Nodaļa finansiāli atbalstījusi vie-
tējo latviešu skolu un absolventus, 

AZVV un Okupācijas muzeju. Diem-
žēl palīdzības saiņu un grāmatu sū-
tīšanu uz Latviju izjauca pandēmija. 
Tilpnis izpakots, un pakas pārvietotas 
pagaidnovietnēs. Nezināms, kad tās 
varēs nosūtīt uz Latviju. Ar nožēlu, šī 
gada tilpņa sūtījums arī būs beidza-
mais.

Nodaļā pastāv tikai divas nozares: 
vīru koris Daugava un Vanadžu kopa. 
Diemžēl Vanadžu ansamblis vairs ne-
eksistē, bet vīru korī dzied 16 vīri un 
diriģenti ir divi.

Kasiere Daina  Ezeriņa sniedza 
ļoti izsmeļošu pārskatu par nodaļas 
finansēm.

Nākamais darbības punkts bija 
priekšnieka un jaunās valdes ievēlēša-
na. Par jauno priekšnieci ievēlēja Ilgu 
Vēveri.

Mazliet sajukumu izraisīja priekš-
nieces pēkšņs ziņojums, ka uzradušies 
jauni pavalsts noteikumi no 80iem 
gadiem, nosakot, ka valdē vajag tikai 
4 cilvēkus. Sapulces vadītājs arī likās 
mazliet pārsteigts, un, pārlasot notei-
kumus visiem klātesošiem, secināja, 
ka jābūt četriem balsstiesīgiem un trīs 
jāievēl rezervistos. Iepriekšējai valdei 
derēja pirms sapulces rūpīgāk sagata-
voties balsošanai, kas bija paredzēta 
dienas kārtībā. Nebija padomāts par 
tāfeli, uz kuras uzrakstīt kandidātu 
vārdus, ne par balsošanas zīmītēm un 
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rakstāmiem. Notika at-
klāta balsošana.

Priekšniece vēl 
nolasīja īsu statistiku 
par DVAV atbalstu le-
ģionāriem un vispārējo 
DVAV darbību, bet diemžēl daudz aiz-
gāja secen. Būtu bijis vērtīgāk to dzir-
dēt kā atsevišķu darbības punktu, lai 
arī biedri būtu lietas kursā par jumta 
organizācijas darbību.

Sapulci slēdza, nodziedot Vanagu 
himnu.

Daugavas Vanagi sasauksimies!
Astra Kronīte

Laikrakstam „Latvietis“

Pilnsapulces dalībnieki.
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Pilnsapulces vadība.
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Jaunā valde. Pirmajā rindā no kreisās: Ilze Mūsiņa, Ilze Ostrovska, priekšsēde 
Ilga Vēvere, Daina Ezeriņa, Imants Kronītis. Otrajā rindā no kreisās: Valdis 
Jaudzems, Ivars Dukāts, Andris Jaudzems, Jānis Lindbergs, Juris Jaudzems.
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Pasaules brīvo 
latviešu apvienība 
(PBLA), sadarbī-
bā ar Latvijas Na-
cionālo kultūras 
centru (LNKC), 
šoruden turpinās 
attālinātās sarunas 
ciklā #Kultūrane-
padodas diasporas 
latviešu organi-
zāciju vadītājiem, 
kultūras darbinie-
kiem, deju kopu 
un koru dalībnie-
kiem, kā arī inte-
resentiem Latvijā 
un visā pasaulē.

PBLA vieno-
jusies ar Latvijas 
Etnogrāfiskā Brīv-
dabas muzeja pār-
stāvjiem un vadību 
veidot triju semināru ciklu par mūsu 
tautas etnogrāfiskajiem materiāliem 
Brīvdabas muzeja kolekcijā.

Pirmais seminārs šogad oktobrī 
būs par etnogrāfiskajām pūra lādēm 
un iespaidīgo šo lāžu kolekciju ne-
sen restaurētajā Ostas noliktavas ēkā 
Brīvdabas muzejā, otrais novembrī – 
par novadu tautas tērpiem, savukārt 
trešais decembrī – par latviskajiem 
rakstiem un ornamentiem. Seminā-
rus vadīs Brīvdabas muzeja attiecīgo 
nozaru eksperti, un ikvienam neklā-
tienē būs iespēja iepazīties plašāk ar 
Brīvdabas muzeja apjomīgo etnogrā-
fisko materiālu kolekciju. Detalizēta 
informācija par precīzu semināru 
norises laiku un lektoriem drīzumā 
sekos.

Šoruden arī sadarbībā ar LNKC 
notiks seminārs par tautas tradīciju 
konceptu, lomu un nozīmi mūsu dzī-
vē, ko vadīs filozofe un folkloriste 
Māra Mellēna, savukārt 27. septem-
brī plkst. 16 pēc Latvijas laika notiks 
seminārs par 2x2 kustību un tās akti-
vitātēm pasaulē un Latvijā.

Semināri noritēs PBLA izkārto-
jumā ZOOM platformā un jauni in-
teresenti tiem var pieteikties, rakstot 
e-pastu uz adresi pbla@pbla.lv, tema-
ta lodziņā ierakstot Pieteikums dalībai 
#Kultūranepadodas. Iepriekšējo semi-
nāru dalībniekiem pieejas informācija 
tiks nosūtīta automātiski.

„Laikā, kad ceļošanas iespējas ir 
ierobežotas un mums ir iespēja apzi-
nāt Latvijas unikālo kultūrvēstures 
mantojumu, mēs vēlamies dot tautie-
šiem pasaulē iespēju pabūt Latvijā 
kaut arī attālināti,“ teica Kristīne 
Saulīte, PBLA priekšsēde. „Liels 
paldies Latvijas Nacionālajam kultū-
ras centram un Brīvdabas muzejam 
par vēl vienu iespēju mūsu sabied-
rībai izbaudīt Latviju un uzzināt ko 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Partijas sauklis 

skanēja: „Kas pārvalda 
pagātni, pārvalda nā-
kotni; kas pārvalda ta-
gadni, pārvalda pagāt-
ni.““ Pagātne nav tikai 

vēsture – tās pārvaldīšana ir svarīgs 
solis uz nākotnes pārvaldīšanu, un vēs-
tures nozīmes noliedzēji vienkārši paši 
vēlas uzspiest savu pagātnes versiju.

Krievija mērķtiecīgi, kā hibrīdka-
ra sastāvdaļu, cenšas pagriezt Latvijas 
vēsturi latviešiem nevēlamā virzienā. 
Tas, protams, ir izraisījis protestus no 
Latvijas puses, bet neviens nešaubās, 
ka protesti nekā nemainīs.

Valsts prezidents savā uzrunā 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
simtgadē skaidri norādīja uz atmiņu 
politikas nozīmīgumu, kā arī uzsvēra 
trūkumus, sevišķi vēstures un atmiņu 
politikas finansēšanā.

„Kas pārvalda pagātni, pārvalda 
nākotni...“ rakstīja Džordžs Orvels 
romānā „1984.“ Mums jāsaprot, ka 
„pagātnes pārvaldīšanai“ ir vajadzīgi 
vairāki procesi, lai to varētu godīgi un 
pilnvērtīgi īstenot.

Atlasīt dažādus faktus un tos pub-
licēt grāmatā nav pilnvērtīga vēstures 
pētniecība, un nav arī pietiekams solis 
likt lietā vēstures „ieroci“. Tāpat kā 
citās zinātnēs, svarīgs solis ir analīze, 
meklēt kopsakarības, pierādīt aizdo-
mas vai gāzt mītus. Tam seko publicē-
šana zinātniskos izdevumos.

Zinātniskie izdevumi ir pareizi 
saziņai ar citiem vēsturniekiem un arī 
juristiem konkrētos jautājumos. Bet ne 
saziņai ar tautu un vēl mazāk saziņai 
ar ārzemniekiem, neprofesionāļiem.

Pēdējais solis ir vēsturnieku atklāto 
materiālu pārstrādāšana, izsijāšana un 
prezentēšana tādā veidā, lai svarīgā-
ko var uzreiz uztvert neprofesionālis. 
Infografikas, interaktīvās mājas lapas, 
video klipi. Labs piemērs ir igauņu vei-
dotā interaktīvā izstāde igauņu, angļu 
un krievu valodā par padomju armijas 
noziegumiem Igaunijā: „“Atbrīvotājs“ 
ieradās. Propaganda un realitāte“*

Bieži mums šis pēdējais solis izrādas 
nekvalitatīvs. Fakti samesti kopā bez ana-
līzes un prezentēti neienteresantā veidā. 
Interesantas prezentācijas, bet ar apšaubā-
mu faktu izvēli. Vēl ļaunāk – pat ar faktu 
kļūdām. (Visiem trim variantiem varu 
dot piemērus no iecienītām iestādēm).

Mums ir noteikti jāpieliek lielākas 
pūles pagātnes pārvaldīšanā, jo cits 
jau visu laiku to cenšas darīt ar samērā 
labām sekmēm. Lai to darītu, ir vaja-
dzigs labāks finansējums, un skaidri 
mērķi – ko gribam izpētīt, ko gribam 
izmantot kā ieroci savas pagātnes at-
karošanā un kā to efektīgāk darīt.

GN
* https://view.genial.
ly/5eaded5aeacf4c0d6716f185

#Kultūranepadodas
PBLA šoruden turpinās sarunas ciklā

jaunu!“
Kā informējām iepriekš, PBLA 

un LNKC vienojās veidot informatī-
vu atvērtu semināru un sarunu ciklu 
2020. un 2021. gadā par aktuāliem 
kultūras un diasporas politikas jau-
tājumiem. Ievadseminārā 26. maijā,
dalībniekus uzrunāja Kultūras mi-
nistrijas Valsts sekretāra vietnieks 
kultūrpolitikas jautājumos Uldis 
Zariņš un LNKC direktore Signe 
Pujāte. Otrais seminārs bija veltīts 
Nemateriālās kultūras mantojuma 
saglabāšanai un tradīcijām, trešo 
par Jāņu svinēšanas tradicijām vadī-
ja folkloriste un mūziķe Ilga  Reiz-
niece,  bet ceturtajā seminārā Suitu 
pieredze nemateriālā kultūras man-
tojuma saglabāšanā 17. jūlijā bija 
iekļauta arī sklandraušu gatavošanas 
meistardarbnīca kopā ar suitu saim-
nieci Skaidrīti  Nagliņu. Semināru 
cikls izsludināts ar vienojošu no-
saukumu Kultūra nepadodas – pa-
sākumu plāni, praktiski padomi 
un diasporas iesaiste 2020 – 2021
( #kulturanepadodas).

PBLA pārstāvniecība Latvijā
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Vārpa ir neliels 
ciems San Paulo štata 
iekšzemē Brazīlijā, ko 
nodibināja izceļotāji 
no Latvijas 1922. gadā. 
Lielākā daļa no viņiem 
bija baptisti, kuri paši 
sevi dēvēja par atmod-

niekiem. Viņus vadīja cieša pārliecība, 
ka visdrīzākajā laikā sagaidāma Kris-
tus otrreizēja atnākšana, kurai pienā-
cīgi jāsagatavojas. Pēc viņu domām, 
vislabāk no grēkiem varēja attīrīties 
Brazīlijas mūža mežā, tālu no civilizā-
cijas vilinājumiem.

Sākuma posms latviešiem Bra-
zīlijā bija dramatisks. Karstais kli-
mats, neierastais ēdiens, tīra dze-
ramā ūdens trūkums un smagais 
fiziskais darbs mūža mežā prasīja 
daudzas dzīvības. Arī garīgajā dzīvē 
nācās piedzīvot vilšanos, jo vadoņu 
apsolītā  paraušana (nonākšana de-
besīs) nepiepildījās, kaut arī netrūka 
tādu, kuri nebeidza to gaidīt līdz pat 
mūža beigām.

Daļa no šiem ieceļotājiem ne-
spēja vai nevēlējās iegādāties savu 
saimniecību, tādēļ 20. gs. vidū ap-
vienojās kopsaimniecībā Palma. 
Tā balstījās pirmo kristiešu komū-
nu idejās. Kopsaimniecības biedri 
pilnībā atteicās no privātīpašuma, 
kopīgi strādāja, pielūdza Dievu un 
devās misijas gājienos pie vietējiem 
iedzīvotājiem.

Izceļotāji rūpējās par bērnu izglī-
tību. Pirmajos gados bērnus mācīja 
no Latvijas ieceļojušas profesionālas 
skolotājas latviešu valodā pēc tā laika 
Latvijas skolu programmas. Kopš Otrā 
Pasaules kara mācības notika tikai 
portugāļu valodā Brazīlijas valdības 
apstiprinātu skolotāju vadībā. Garīgo 
izglītību nodrošināja baptistu draudžu 
svētdienas skolas.
Jāņa Dzeņa un Ziedītes 
Ozoliņas skolas burtnīcas

Izmantotas Palmas kopsaimnie-
cības skolā Brazīlijā 1928. – 1932.g. 

Palmas sešklasīgo skolu vadīja Mari-
ja Mellenberga, kura jau Latvijā bija 
ieguvusi skolotājas tiesības. Mācības 
notika latviešu valodā. Skolas telpas 
bija izvietotas Palmas garāžas galā. 
Bērni mācījās līdz pusdienas laikam, 
bet pēc tam devās kopīgos saimniecī-
bas darbos.

Ziedīte  Ozoliņa (1911. – 2004.) 
līdz mūža beigām dzīvoja Palmā un 
strādāja kēķī. Viņa nekad neiemācījās 
portugāļu valodu.

Jānis Dzenis (dz. 1918) bija mā-
ceklis pie Palmas pulksteņmeista-

ra. Viņam šis darbs nepatika, tādēļ 
vēlāk Jānis pie kopsaimniecības šo-
feriem apguva šofera un mehāniķa 
iemaņas. Jānis atceras: „Biju jau ar’ 
portugāļu valodas stundas... skolo-
tājas pašas nemācēja, un iemācīja 
bērnam nepareizi, un pēc tam, kad 
bērns ir paaudzis lielāks, to nevar 
dabūt ārā!“

Marianna Auliciema,
„Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Mēneša priekšmets – septembris 2020

Latviešu skola Dienvidamerikas mūža mežā

Jāņa Dzeņa un Ziedītes Ozoliņas skolas burtnīcas.
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Jānis Dzenis intervijas laikā savā 
mājā San Paulo, Brazīlijā, 2009. gadā.
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Palmas latviešu skola 20. gadsimta 20. gadu beigās. Jānis Dzenis priekšu rin-
dā, atzīmēts ar krustu. No viņa pa kreisi uz ceļiem Ziedīte Ozoliņa.
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Pārbaudījumi, ko sagādājuši ie-
priekšējie mēneši, lika apstāties no 
straujā skrējiena un vairāk domāt, sa-
just, izvērtēt dzīvē svarīgākās lietas 
gan katra paša dzīvē, gan arī valstī un 
pasaulē. Un viena no tām ir kopā bū-
šana.

Vasaras noslēgums fondā bija ļoti 
aktīvs – tika dibinātas vairākas jaunas 
stipendijas, rīkota akcija DRAUGU 
stipendijai, slēgti līgumi ar stipendi-
ātiem un piedzīvots fantastisks satik-
šanās prieks.

Neskatoties uz karantīnu un stu-
dijām attālināti, mūsu fonda stipendi-
āti ar izciliem rezultātiem absolvējuši 
augstskolas. Šogad pateicoties ziedotā-
ju atbalstam, studijas absolvēja 102 sti-
pendiāti. Lai arī pavasarī izpalika svēt-
ku mirklis kopā ar absolventiem, to 
spējām sajust augusta noslēgumā. Bi-
jusī stipendiāte Sintija Strautniece, vie-
sojoties fonda birojā, priecīgi paziņoja: 
„Esmu uzņemta rezidentūrā!“ Vairāki 
no absolventiem mijuši gredzenus un 
dibinājuši ģimenes, un turpinās darba 
gaitas Latvijā. Stipendiāti atzīst – koka 
divstāvu mājai, Rīgas centra Lāčplēša 
ielā 75B, ir īpaša aura, un ikviena cie-
mošanās reize ir kā svētki.

Priecājāmies satikt ziedotājus And-
ri  Stakli  un  Annu  Olavs-Gramber-
gu, kuri ar fondu sadarbojas jau kopš 
2018. gada, dibinot četras vectēva Viļa 
Olava piemiņas stipendijas. Tikšanās 
laikā ziedotāji parakstīja ziedojuma lī-
gumu nākamajiem diviem gadiem.

Fonda birojā 12. augustā viesojās 
arī Kredītsabiedrības Latvian  Relief 
and Development Fund (LRDF) ka-
sieris Elmārs  Bērziņš no Kanādas. 
Pateicoties sadarbībai, Kanādas iedzī-
votājiem ir iespēja ziedot Vītolu fonda 
administrētajām stipendijām. Īpašs 
paldies kredītsabiedrībai par sadarbību 
un Elmāram Bērziņam par viesošanos!

Savukārt, ziedotājas Rita Kaimiņa 
un Astrīda Jansone fondā viesojās vai-
rākkārt. Astrīda Jansone turpina darbu 
pie jaunas grāmatas, kurā tiks apkopoti 
trimdas ziedotāju izskoloto stipendiātu 
stāsti. Šajā mācību gadā Astrīda ir pa-
lielinājusi stipendiju skaitu, atbalstot 
trīs izcilus studentus. Viņas sapnis bija 
nosvinēt savu dzimšanas dienu kopā 
ar saviem mīļajiem dārlingiem, bet 
to īstenot neizdevās pandēmijas dēļ. 
Viņas jubilejā tuvie sveicienus sūtīja 
attālināti un ziedoja stipendijai. Arī 
Astrīda izvēlējās sev brīnišķīgu dāva-
nu, ziedojot visus plānotos viesību iz-
devumus savai stipendijai. Tā Astrīdas 
un Laimona Jansonu divām stipendi-
jām piepulcējās trešā, kura deva cerību 
jaunietim, kurš pirms mēneša zaudējis 
mammu, uzsākt ekonomikas studijas. 
Pārējās stipendijas piešķirtas divām 
ergoterapijas studentēm, jo Astrīda ir 
pārliecināta, ka atbalsts nepieciešams 

studentiem, kuri 
veicinās sabiedrī-
bas labklājību un 
risinās sociālās 
problēmas.

Ziedotāja Rita 
Kaimiņa aktīvi 
seko līdzi savu 
stipendiātu gai-
tām un plāno, kā 
viņus iepriecināt 
tikšanās reizēs. Ar 
Ritas Kaimiņas di-
binātajām stipen-
dijām studē četri 
jaunieši vai kā 
Rita mīļi tos sauc: 
„Mani mīlulīši.“ 
Pēdējais studiju 
gads Adaptroni-
kā pienācis Mar-
ģeram Liepiņam, 
bet studijas tur-
pinās Elīna Juska 
(LU Dabaszinātņu 
un informācijas 
tehnoloģijas skolo-
tājs), Laura Dičeva 
(RSU Medicīna) 
un Kristiāns Jā-
nis Radiņš (RTU 
Automobiļu trans-
ports). Arī Ritas 
Kaimiņas stipendi-
āti sveica ziedotāju 
jubilejā ar mīļiem 
video sveicieniem.

11 .  a u g u s t ā 
viesojāmies un 
sveicām mūsu 
ziedotāju Lalitu 
Muižnieci dzim-
šanas dienā. Sadarbība ar ziedotāju 
sākās 2004. gadā, kad tika dibināta 
Arnolda un Helēnas Sildegu fonda 
stipendija mākslu studējošiem. Vēlāk, 
2009. gadā, dibināta arī vīra Valda 
Muižnieka piemiņas stipendija, kas ir 
atbalsts baltu filoloģijas studentiem. 
Ziedotāja ik gadu aicina savus stipen-
diātus uz sirsnīgu tikšanos kafejnīcā.

Fondā viesojās arī Korp! „Selo-
nija“ pārstāvji un Osvalda un Ilgas 
Kēses  (Selonijas)  stipendijas  bijušie 
saņēmēji Viesturs Mušperts un Ri-
čards Šēbergs. Viņi pastāstīja par kor-
porācijas aktualitātēm un pārrunāja 
sadarbību ar fondu. Osvalda un Ilgas 
Kēses (Selonijas) stipendija ik gadu ir 
atbalsts diviem korporācijas studen-
tiem. Šogad stipendiju saņem vadības 
zinātnes un ekonomikas doktorants 
Jānis Zvirgdziņš un ražošanas inže-
nierzinātes un vadības maģistrants 
Roberts Reinis Šļaukstiņš.

Katru gadu fondā viesojās vairāki 
trimdas ziedotāji. Ar siltām sajūtām 
atceramies Kārļa Ķirša, Andra un Da-
ces Dārziņu, Jāņa Grāmatiņa, Sarmī-

tes Andersones-Šveics, Jāņa Anderso-
na, Gundara un Astrīdas Strautnieku, 
Väino V. Keelmann, Hrgetič ģime-
nes, Birutas Abulas, Daiņa un Ritas 
Martinsonu, Ausekļa Zaķa, Zaigas 
Alksnes-Phillips, Gunāra un Ināras 
Reiņu, Ilgas Vēveres, Vaidas Miķī-
tes-Jordan, Māras Prāvs, Imanta un 
Andras Kīnu viesošanās reizes. Cerībā 
ticam, ka izdosies satikties, kad situā-
cija kļūs labāka. Tikmēr mūsu un jūsu 
sirdis sildīs stipendiātu vēstules, kuras 
kliedēs skumjas rudens vakaros. Ci-
tāts no kāda jaunieša vēstules: „Ticu, 
ka jūs vairāk interesē mani iepazīt, lai 
saprastu, ka jūsu ieguldītie līdzekļi ne-
nokļūst pie „kāda“, kurš studē „kaut 
kur“ un tērē „kaut kam“, bet gan pie 
īsta cilvēka ar ģimeni, priekiem un 
bēdām, sasniegumiem un kļūmēm, un 
vissvarīgāk, ar savu stāstu. Tas arī at-
spoguļosies manās turpmākajās vēs-
tulēs gada garumā – atvainojiet jau 
iepriekš, ka tik gari, jo mani pārņem 
ļoti daudz emociju. Tik vien kā aizejot 

Svaiga gaisa malks 
Laiks pēc ierobežojumiem „Vītolu fondā“

Vītolu fonda kolektīvs un bijusī stipendiāte Sintija Strautmane.
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Lalita Muižniece (vidū) kopā ar Vītolu fonda valdes 
priekšsēdētāju Vitu Diķi un Innu Rozenšteinu.
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Labrīt, cienījamie klātesošie!
Konferences dalībnieki!
Godājamais Radiņa kungs!
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieki!
Viesi! Ministra kungs! Deputāti!

Es sveicu jūs vienlaikus arī visas Latvijas 
vēsturnieku svētkos, jo šodien mēs atzīmē-

jam Latvijas Nacionālā vēstures muzeja simtgadi. Un man 
ir dažas domas, ko šī simtgade mums nozīmē šodien, simt 
gadus pēc tam, kad šis muzejs tika radīts.

Starp citu, es ceru, ka arī pārskatāmā nākotnē Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs atkal būs labs un mīļš kaimiņš 
Valsts prezidenta institūcijai.

Muzeja un Valsts prezidenta institūcijas dzīvei vienā 
kopīgā ēkā ir liela nozīme. Muzejs ir radies tautas un vēlāk 
nācijas pašizpratnes, pašrefleksijas un pašapziņas rezultā-
tā, savukārt valsts, kuru šodien šeit pārstāv tās prezidents, 
ir nācijas pašnoteikšanās gribas rezultāts un piepildījums, 
bez kā mums nebūtu savas valsts vēstures.

Starp citu, tam, ka mēs vēsturiski esam kaimiņi, ir 
diezgan prozaisks iemesls. Toreiz, 1920. gadā, kad īsti 
nebija telpu, kur iekārtot muzeju, saprata, ka Rīgas pilī ir 
daudz vietas. Bet, protams, šai kopā esībai zem viena jumta 
ir arī simboliska nozīme.

Nācijas kā politiskas kopienas konsolidēšanās pamatā 
ir vairāki elementi: valoda; kultūra; tradīcijas; vispārējs 
skats uz pasauli no konkrētas ģeogrāfiskas vietas; bet jo 
sevišķi visām nācijām ir nepieciešama vienojošā atmiņa. 
Atmiņas par kopējo vēsturi veido īpašu sabiedrības kopī-
bas veidu – likteņkopību.

Neviena valsts nevar pastāvēt bez savas padziļinātās 
vēsturiskās dimensijas. Vēstures notikumi, to interpretāci-
ja veido daļu no valsts identitātes, un es kā jurists saku, ka 
arī daļu no valsts konstitucionālās identitātes, kas ir ietver-
ta mūsu Satversmē. Tādējādi vēstures apziņa, priekšstats 
par to, kāda ir bijusi mūsu kopējā vēsture, veido arī daļu 
no argumentācijas bāzes, kādēļ mēs sakām, ka šī ir mūsu 
valsts, kādēļ tā mums ir vajadzīga, kā mēs dzīvojam šajā 
valstī un kāda būs mūsu valsts nākotnē.

Dāmas un kungi!
Vēsture nekad nav gatava un pabeigta, tāpēc arī jums, 

dārgie vēsturnieki, darba nekad netrūks.
Vēsture ir mūžīgi topoša, un ne vien tāpēc, ka klāt nāk 

arvien jauni laika nogriežņi, kas arī būs jāizpēta. Tā ir mai-
nīga ne tikai tāpēc, ka tiek atklāti jauni fakti jau senāk at-
pakaļ notikušajos laika nogriežņos, atklāti jauni priekšmeti 
un jaunas vēstures liecības. Tā ir mainīga tādēļ, jo katra 
mūsu vai katra jūsu, vēsturnieku, pieskaršanās vēsturei to 
interpretē.

Katra jauna paaudze nāk ar savu jaunu pieredzi, un šīs 
paaudzes skats atpakaļ uz savu vēsturi un tās notikumiem 
atstāj nospiedumu tajā, kā vēsture tiek izprasta. Šo es varu 
salīdzināt arī ar fiziku. Atomfizikā būtībā ir tā, ja mēs kā 
zinātnieki gribam kaut ko konstatēt, piemēram, kā darbojas 
zināmas daļiņas, ar šo mērījumu, lai to konstatētu, mēs tās 
pārmainām. Mums bez pieskaršanās nav iespējams kaut ko 
konstatēt. Un tieši tāpat to dara vēsturnieki. Pieskaroties 
vēsturei, viņi automātiski atstāj savus pirkstu nospiedumus 
jeb savas uztveres nospiedumus vēsturē. Tieši šī interpre-
tācija, šī pieskaršanās padara citādi izolētu un nesakarīgu, 
reiz notikušu faktu virknējumu par vēsturi.

Turklāt viens un tas pats vēstures fakts var tikt inter-
pretēts dažādi. Ja interpretācija būs metodoloģiski korekta 
(un tas ir jautājums par vēstures objektivitāti, pēc kuras 
mēs varam tikai censties), tā vienmēr atradīsies zināma pa-
tiesīguma lauka ietvaros. Un šī patiesīguma lauka ietvaros 

tiks veidota mūsu šodienas vēstures uztvere, tiks veidota 
demokrātiskai sabiedrībai raksturīgais vēstures plurālisms. 
Mums ir vairāki vēsturnieki, kuri to pašu faktu interpretē 
dažādi, bet es uzsveru, ka tas ir joprojām patiesīguma lau-
ka ietvaros. Šeit mēs varam novilkt diezgan skaidru robežu 
starp to, kas vēl ir patiesīguma lauka ietvaros un kas jau 
ir aiz tā. To, kas ir aiz tā, mēs esam piedzīvojuši, un to 
mēs sauc par vēstures viltojumu. Un tādi, protams, ir, bet 
šī robeža ir skaidra, un arī vēsturniekiem tā ir jānovelk pie-
tiekoši skaidri, lai atšķirtu īsto, pieņemamo vēsturi, kas ar 
visiem interpretējumiem ir pēc iespējas tuva notikušajiem 
faktiem, no vēstures viltojumiem. Starp citu, iespējams, ka 
padomju okupācijas laika viltotā vēsture var atkal kļūt par 
daļu no mūsu vēstures, un būtu interesanti pētījumi tieši 
par šiem vēstures viltojumiem.

Tāpēc es vēlreiz gribu uzsvērt, ka skaidrot, interpretēt 
un apjēgt vēsturi ir tikpat svarīgs vēsturnieku intelektuālā 
darba lauks kā jaunu vēstures faktu atklāšana.

Dāmas un kungi!
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir vienīgais tik 

plaša profila latviešu tautas un Latvijas valsts vēstures gla-
bātājs pasaulē, aptverot arheoloģiju, etnogrāfiju, numismā-
tiku, viduslaiku un jauno laiku vēsturi, kā arī jaunāko laiku 
vēsturi. Mums ir ieviesies arī jēdziens, ko sauc par mūsdie-
nu vēsturi vai laikmeta vēsturi, un šeit, protams, pārklājas 
vēsturnieku darba lauks ar politologu darba lauku. Bet, es 
teiktu, sākot ar vienu paaudzi pirms mums, tas jau ir tipisks 
vēsturnieku darba lauks. Taču politologi, protams, arī nav 
izslēgt no tā, un otrādi – vēsturnieks var ienākt mūsdienās.

Vienlaikus Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs, lī-
dzās citiem nacionālajiem muzejiem, arhīvam un Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai, ne vien glabā un pēta vēstures 
faktus, bet ir arī viena no mūsu nozīmīgākajām atmiņas 
institūcijām.

Es gribētu uzsvērt, ka atmiņu politika ir leģitīma un 
nepieciešama demokrātiskas valsts politikas sastāvdaļa, un 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir viens no tās īste-
notājiem.

Spogulim, kurā muzejs katrai nākamai paaudzei no 
jauna rāda tautas un valsts vēsturi, tās attīstības gaitu, ir 
liela nozīme. Līdzīgi kā cilvēka atmiņa, kas notikušo iz-
gaismo ar šodienas pieredzes starmešiem, vēstures muzejs 
kā atmiņas institūcija veic ārkārtīgi nozīmīgu darbu – no 
milzīgā vēstures faktu klāsta tas izvēlas atsevišķus faktus, 
izgaismo tos un padara par daļu no sabiedrības aktuālās 
domāšanas un pašizpratnes, kas savukārt ietekmē gan in-
divīda, gan visas sabiedrības aktuālo rīcību.

Spilgts un tikai viens piemērs šim vēstures muzeja dar-
bam ir Latvijas tautas vēsturiskās atmiņas ļoti nozīmīgs 
pasākums – izstāde Latvijas gadsimts, kas tapa sadarbībā 
ar citiem Latvijas muzejiem.

Šī izstāde uzsvēra Latvijas vārda jēgu un spēku, rosi-
nāja domāt par to, kā dažādās paaudzēs un vēsturiskās si-
tuācijās mainās Latvijas ideja un nozīme, bet visu laiku sa-
glabājot tās sākotnējo kodolu cauri laikiem, cauri dažādām 
politiskām iekārtām, cauri dažādiem vēsturiskajiem laik-
metiem. Jaunās paaudzes vēsturnieki interpretēja autoritā-
risma un okupāciju režīmus no šodienas – demokrātiskas 
sabiedrības skatpunkta. Tas ir viņu pienesums tālākai Lat-
vijas vēstures pētniecībai un arī mūsu atmiņu veidošanai. 
Šī izstāde padziļināja mūsu vēstures priekšstatu un līdz ar 
to mūsu pasaules uztveri, bet vēl dziļāk – mūsu nacionālās 
identitātes saturu.

Šo atmiņu politikas virzienu, konkrēti domājot par 

Vēsture nekad nav gatava un pabeigta
Valsts prezidents par vēsturi un atmiņu politiku
Valsts prezidenta Egila Levita runa atklājot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja starptautisko konferenci „Ar skatu 
rītdienā. Nacionālo muzeju misija un nākotnes izaicinājumi Baltijas jūras reģionā“.
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20. gadsimta Latvijas vēstures lielajiem un traģiskajiem 
pagrieziena punktiem, ir ļoti būtiski turpināt. Man šķiet, 
ka mūsu atmiņu politikai, raugoties uz 20. gadsimtu, būtu 
jābūt vēl kontrastainākai, spēcīgākai, skaidrākai un dros-
mīgākai. Protams, tas nav tikai vēstures muzeja, bet visas 
mūsu vēsturnieku saimes uzdevums.

Es gribētu pieminēt vēl vienu momentu. Apzinoties 
sevi kā neatņemamu Eiropas sastāvdaļu jau no aizlaikiem, 
cauri viduslaikiem, jaunajiem laikiem un nesenajai vēs-
turei, mums ir jādod arī savs pienesums Eiropas kopējam 
vēstures redzējumam.

Tas, pirmkārt, nozīmē to, ka ir jāaizpilda Latvijas vēs-
tures baltie plankumi. Skaties vien, kur gribi – uz Livo-
niju, Kurzemes–Zemgales hercogisti, uz apgaismības vai 
romantisma periodu līdz pat jaunlatviešiem, uz I Pasaules 
karu, uz padomju okupācijas gadiem, tostarp pretestības 
procesiem pēc II Pasaules kara. Un tā varētu turpināt. Visu 
laiku mēs saduramies, ka mēs konstatējam neizzinātus, 
nepietiekami izzinātus Latvijas vēstures slāņus. Taču arī 
vairāk pētītos vēstures sektoros mēs redzam, ka mums la-
bāk zināma ir tieši politiskā un ekonomiskā vēsture, bet 
diezgan maz vai nemaz nav pētīta vai nepietiekami pētīta ir 
attiecīgā laika sociālā un kultūras vēsture.

Tāpēc es īpaši pateicos visiem vēsturniekiem, kuri par 
spīti valsts finansējuma un mērķtiecīgas valsts vēstures 
politikas trūkumam pašaizliedzīgi ir veikuši savu darbu. 
Taču nepadarītā arī vēl ir ļoti daudz.

Otrkārt, tas nozīmē Latvijas vēstures noenkurošanu 
Eiropas vienotā vēstures redzējumā. Tātad pašiem savos 
pētījumos mums vajadzētu mūsu notikumus Latvijā ietvert 
arī plašākā Eiropas konteksta tvērumā, tāpat arī veicināt 
ciešu sadarbību ar citu Eiropas vēstures centru pētniekiem.

Vēl joprojām Eiropas rietumu daļas vēstures priekšsta-

tā (piemēram, franču, beļģu vai angļu) Eiropas austrumu 
daļas vēsturiskā pieredze ir ietverta ļoti fragmentāri un 
virspusēji. Tāpēc mums ir jābūt proaktīviem un neatlaidī-
giem, lai dotu savu pienesumu un uzlabotu rietumeiropiešu 
izpratni par Eiropas kopīgo vēsturi, nevis tieši par Austru-
meiropas, bet par kopīgo vēsturi, jo tas, ko rietumeiropieši 
uzskata par Eiropas vēsturi, ir principā Eiropas vidus un 
Rietumeiropas vēsture ar diezgan virspusēju Austrumeiro-
pas pieredzi šajā kopējā redzējumā. Un šāds kopējs Eiropas 
vēstures redzējums nav īsti adekvāts, un mums tur ir savs 
darba lauks. To, ka šis ne pārāk vienpusējais, adekvātais 
Eiropas kopējās vēstures redzējums ir aktuāls, mēs redzam 
arī daudzos ikdienas politiskajos, sabiedriskajos un kultū-
ras diskursos Eiropas līmenī.

Pilnvērtīgi Latvijas vēstures pētniecība savus uzdevu-
mus varēs pildīt tikai tad, ja Latvijas valstij beidzot būs 
21. gadsimtam atbilstoša vēstures un atmiņu politika un tai 
atbilstošs budžeta finansējums. 50 okupācijas gadus mūsu 
vēsture tika kropļota un nākamos 30 – nepietiekami finan-
sēta. Pašreizējā kārtība ļauj mums tikt pie labāk izzinātiem 
vēstures fragmentiem, bet Latvijai kā modernai un nobrie-
dušai valstij, kā nobriedušai nācijai ir vajadzīga kopaina. 
Tas jāapzinās gan šai, gan arī nākamajām valdībām, jo, kā 
jau sākumā teicu, vēsture nekad nav gatava, tā visu laiku 
turpina tapt.

Godātie vēsturnieki! Dāmas un kungi!
Jo dziļāk kādas nācijas atmiņa iesniedzas pagātnē, jo tā-

lāk šī nācija spēj ieraudzīt savu gaitu nākotnē. Jūsu pagātnes 
izziņas darbs vienlaikus ir ieguldījums arī mūsu nākotnē.

Nobeigumā gribu teikt, ka es ar nepacietību gaidu, kad 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atkal būs Rīgas pilij 
mīļš kaimiņš.

Paldies jums par darbu! Vēlreiz sveicu jūs šajā nozīmī-
gajā jubilejā!

Valsts prezidents Egils Levits
15.09.2020.

Vēsture nekad nav gatava...
Turpinājums no 6. lpp.

DV priekšnieka Gunāra Spodra atklāta vēstule
LR ārlietu ministram

Augsti godātais E. Rinkēviča kungs!
Domāju, ka ne tikai Daugavas vanagu biedrus Latvi-

jā un pasaulē satrauca Krievijas valsts iestāžu rīcība, kas 
aprakstīta Imanta Vīksnes 7. septembra Neatkarīgā avīzes 
rakstā: „Krievija izvērš vēstures hibrīdoperāciju pret Lat-
viju: sākusies leģionāru vajāšana.“*

Te runa nav tikai par kārtējo vēstures falsifikāciju no 
Krievijas puses, bet arī par Brāļu kapu zaimošanu un biju-
šo leģionāru apdraudēšanu. Kā zināms, Latvijas Saeima, 
1998. gadā pieņēma deklarāciju par latviešu leģionā-
riem Otrajā pasaules karā, kurā rakstīts, ka: „Leģionā 
iesaukto un brīvprātīgi iestājušos karavīru mērķis bija no-
sargāt Latviju no staļiniskā režīma atjaunošanas. Viņi ne-
kad nav piedalījušies hitleriešu soda akcijās pret mierīga-
jiem iedzīvotājiem. Latviešu leģions līdzīgi Somijas armijai 
karoja nevis pret antihitlerisko koalīciju, bet gan tikai pret 
vienu tās dalībvalsti – PSRS, kas attiecībā pret Somiju un 
Latviju bija agresors.“**

Domāju, ka Latvijas tauta, pamatoti, 
sagaida, ka šādi Krievijas valsts iestāžu uz-
brukumi Latvijas vēsturei, godam un Latvi-
jas varoņiem – sirmgalvjiem, nepaliktu bez 
atbildes.

Lūdzam Jums, Rinkēviča kungam, brīvās Latvijas 
valsts vārdā, stingri iestāties pret šādu rīcību no Krievijas 
valsts puses un iesniegt oficiālu sūdzību Latvijas vārdā.

Ar cieņu,
Gunārs Spodris,
Daugavas Vanagu priekšnieks
2020. gada 9. septembrī 

* https://neatkariga.nra.lv/izpete/323988-krievija-
izvers-vestures-hibridoperaciju-pret-latviju-sakusies-
legionaru-vajasana

** https://likumi.lv/ta/id/218706-deklaracija-par-latviesu-
legionariem-otraja-pasaules-kara

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $85.
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Šogad 11. septem-
brī svinējām Raiņa 
155. dzimšanas dienu. 
Tas ik gadu ir īstais 
Dzejas dienu laiks, kas 
Jelgavā notika dienu ie-
priekš, taču šī diena pil-
sētā bija bagāta ar citiem 

ļoti svarīgiem notikumiem.
Vispirms brīvdabas koncertzālē 

Mītava pulcējās jelgavnieki, lai atzī-
mētu 125. gadskārtu kopš IV Vispā-
rīgajiem latviešu dziesmu un mūzikas 
svētkiem, kas vienīgie notika ārpus 
Rīgas – Jelgavā. Tie iezīmējās ar to, 
ka koncertos piedalījās ap 200 lauku 
muzikantu – 14 stīgu un 8 pūtēju or-
ķestru un tādēļ šos sauca arī par mūzi-
kas svētkiem. Jelgavā vairāk kā 2 tūk-
stošus lielais dziesmu svētku kopkoris 
pirmo reizi nodziedāja Baumaņu Kār-
ļa Dievs, svētī Latviju. Pēc tam par to 
Baltijas Vēstneša 1895. gada 19. jūnija 
numurā Jāzeps  Vītols rakstīja: „…
būtu lieki, vēl kaut kādu vārdu minēt 
par pašu kompozīciju. Izpildījums bij 
tik teicams, ka publika, kad dziesma 
vienreiz bij nodziedāta, gavilēt gavilē-
ja, un aplausi nemaz negribēja rimties, 
tā ka tā bij vairāk reizes jāatkārto.“

Arī 11. septembra atceres koncertā 
pirmais numurs bija Baumaņu Kārļa 
sacerētā un 1920. gadā par Latvijas 
himnu apstiprinātā Dievs, svētī Lat-
viju, kas šoreiz izskanēja ērģelnieka 
jelgavnieka Aigara Reiņa un diriģen-

ta Aigara  Meri  vadītā Jelgavas ka-
merorķestra izpildījumā. Arī koncerta 
garīgajā sadaļā izskanējušos skaņdar-
bus bija sacerējuši šai pilsētai piede-
rīgie – 20.gs. 50. gadu Jelgavas mūzi-
kas vidusskolas audzēknis un Annas 
baznīcas ērģelnieks Pauls Dambis un 
komponists, klarnetists un Jelgavas 
mūzikas vidusskolas audzēknis un pe-
dagogs Alvils  Altmanis. Laicīgā sa-
daļā muzicēja krietni jaunāki Jelgavas 
mūzikas vidusskolas absolventi, nu 
jau pasaulē pazīstami mūziķi čellists 
Maksims Beitāns no Šveices un akar-
deoniste Marija Vasiļjeva.

III – vokāli instrumentālo daļu un 
visu koncertu noslēdza Pētera Butā-
na simfoniskās kolāžas Pūt, vējiņi! 
fināls, kurā pievienojās koris Balti, 
sasniedzot emocionālu kulmināciju, 
liekot skatītājiem sajūsmā celties kā-
jās, kā tas notika padomju okupācijas 
gados, kad Dziesmu svētkos pie Pūt, 
vējiņiem! skatītāji trausās kājās, ja jau 
aizliegta Latvijas himna.

Pēc koncerta jelgavniekus gaidīja 
vēl viens notikums – fotogrāfs Harijs 
Daina Liepiņš bija sagatavojis projek-
ciju demonstrējumu uz Driksas Gu-
nārs Ezernieks. Ūdens krāsas.

Gleznotājs Gunārs  Ezernieks ir 
izteikts džentlmenis, izteikts Jelga-
vas iemūžinātājs krāsās, mūžam ak-
tīvs cilvēks. Kad viņš pārstāja braukt 
uz plenēriem, likās dīvaini, ka viņam 
pietrūkst spēka ilgi strādāt pie mol-

berta un ka jāpaliek mājās. Viņš bija 
sabiedrības dvēsele. Diemžēl viss reiz 
beidzas, arī viņš apklusa un aizgāja uz 
mūžīgo dusu pagājušā gada 26. maijā.

Kad 2012. gadā, kad gatavojām 
viņa grāmatu, lūdzu mūsu kolēģi 
Hariju  Daini  Liepiņu  ar fotogrā-
fa aci pavērot mākslinieku un fiksēt 
ieraudzīto. Tapa izteiksmīgi foto uz-
ņēmumi, kuri daži iekļuva grāmatā, 
citi palika fotogrāfa arhīvā. Tagad 
bija pienācis laiks tos atkal izvilkt 
dienas gaismā. H. D. Liepiņš pievie-
noja gleznotāja darbu uzņēmumus un 
jaunības dienu uzņēmumus no ģime-
nes arhīva un izveidoja ļoti izteiksmī-
gu, pat emocionālu attēlu projekciju 
uz ūdens. Vakara stundā tā kopā ar 
daudzkrāsainajiem Mītavas tilta, ar 
tējas namiņa kuģīša un citiem ugu-
ņiem radīja skaistu šovu, Jelgavai ne-
parastu un gaidītu.

Tā sestdiena noslēdzās jo krāšņi 
un apgaroti, paliekot atmiņā un pil-
sētas kultūras dzīvē kā neatkārtojams 
notikums.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Mūzika un glezniecība vienā vakarā

Attēlu projekcijas afiša.

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

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com

E-pasts: redakcija@laikraksts.com
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„Zuzeum“, jauns mākslas centrs Rīgā
Un Zuzānu kolekcijas mājvieta

2020. gada 10. septembrī ar izstā-
di Mēs dzīvosim. Mūsdienu māksla 
Zuzānu kolekcijā durvis ver Zuzeum, 
jauns mākslas centrs Rīgā un Zuzānu 
kolekcijas mājvieta.

2017. gadā dibinātais Zuzeum ir 
mākslas kolekcionāru un mecenātu 
Dinas  un  Jāņa  Zuzānu investīcija 
Latvijas un visa Baltijas jūras reģiona 
mākslas infrastruktūrā. Tā dibināša-
nas mērķis ir Latvijas mākslas popula-
rizēšana starptautiskā kontekstā, radot 
vietu sarunām un kultūras apmaiņai. 
Jaunās telpas un izstāžu zāles arvien 
augošo Zuzānu kolekciju padarīs pie-
ejamu visplašākajai sabiedrībai.

Zuzeum ēka, kas pēc arhitekta un 
inženiera Edmunda fon Trompovska 
projekta 1910. gadā celta kā korķa fab-
rika, ir Zuzānu kolekcijā pārstāvēto 
darbu un vairāku mākslinieku paau-
džu laikabiedre. Tā funkcionēja jau 
tad, kad Rīgā darbojās pirmie moder-
nisti un tika dibinātas mākslas skolas. 
Netālu ir bijusī Kārļa Zāles darbnīca 
un atjaunotā Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskolas koka ēka. Zuzeum atrodas 
starp Rīgas vēsturisko centru, UNES-
CO Pasaules mantojuma vietu, un to-
pošo Rail Baltica dzelzceļa līniju, kas 
Helsinkus, Tallinu, Rīgu, Viļņu un 
Varšavu savienos ar Eiropu. Ēka tika 
uzcelta kosmopolītiskā, daudzvalodī-
gā un dinamiskā Rīgas vēstures pos-
mā, tā ir pārdzīvojusi karus un krīzes 
un līdzīgā laikā tiek atvērta no jauna, 
lai turpinātu sarunu par pilsētu un 
mākslu.

Pēc 2020. gada pirmajā pusē no-
tikušās pārveides Zuzeum ikvienu 
aicina piedzīvot mākslu divās izstāžu 
zālēs ar 1100 kvadrātmetru platību, 
skulptūru dārzā, kafejnīcā un jumta 
terasē. Mākslas centra izstāžu prog-
rammu papildinās ekskursijas, lekci-
jas, meditācija, kino un DJ vakari.

Jaunajā mākslas centrā ir radī-
tas vairāk kā divdesmit darbavietas 
mākslas profesionāļiem un jauniešiem. 

Zuzeum darbinie-
ki runā latviešu, 
krievu, angļu, 
vācu, franču, por-
tugāļu, hindi, pan-
džabu, holandiešu 
un dāņu valodā.

Zuzeum izstā-
dēs bērniem un 
jauniešiem līdz 18 
gadiem ieeja bez 
maksas.

Zuzeum kon-
cepcijas autori: 
Dina un Jānis Zu-
zāni – Zuzeum di-
binātāji; Agnese 
Kleina – Zuzeum 
direktore un koncepcijas dizainere; 
Ieva Zībārte – Zuzeum izstāžu va-
dītāja, atklāšanas izstādes kuratore; 
Evelīna Ozola – atklāšanas izstādes 
dizainere; Mihails Ovčarenko – starp-
tautiskās mākslas konsultants; Ann-
vil – Zuzeum publiskās telpas un inter-
jera dizaineri; Overpriced – Zuzeum 
vizuālās identitātes un mājaslapas 
dizaineri; Madara Krieviņa – grafikas 
dizainere un Zuzeum logotipa autore.
Mākslinieki „Zuzeum“ 
publiskajā telpā

Artūrs Analts, 1991, Latvija; Bār-
nabijs Furnass (Barnaby Furnas), 
1973, ASV; Entonijs Gormlijs (Antony 
Gormley), 1950, Lielbritānija; Gregors 
Hildebrants (Gregor Hildebrandt), 
1974, Vācija; Ieva Iltnere, 1957, Latvi-
ja; Indriķis Ģelzis, 1988, Latvija; Līga 
Purmale, 1948, Latvija; Mark Sun-
Roz, 1994, Latvija; Miķelis Mūrnieks, 
1995, Latvija; Sergejs Djomins, 1974, 
Latvija; Tomass Hausego (Thomas 
Hausego), 1972, Lielbritānija, ASV.
Zuzānu kolekcija, lielākā 
privātā Latvijas mākslas 
kolekcija pasaulē

Ar vairāk nekā divdesmit tūksto-

šiem dažādu žanru mākslas darbu 
Zuzānu kolekcija ir skaitliski lielākā 
privātā Latvijas mākslas kolekcija pa-
saulē. Tās kodolu veido 19. gs. beigu 
māksla un 20. gs. pirmās puses kla-
siskais modernisms, 1950.–1980. gadu 
māksla padomju varas periodā, kā arī 
mūsdienu Latvijas mākslinieku dar-
bi. Kolekcijā ir pārstāvēti gan zināmi 
mākslinieki, gan mākslas autsaideri 
un disidenti.

Arvien augoša ir Zuzānu kolekci-
jas starptautiskās mākslas daļa, kuras 
pamatā ir spilgta Krievijas nonkonfor-
misma mākslas izlase un starptautiskā 
mūsdienu glezniecība, skulptūra un 
dekoratīvā māksla. Jaunais virziens 
kolekcijas attīstībā nodrošinās Latvi-
jas mākslai starptautisku kontekstu un 
platformu aktīvam dialogam ar starp-
tautisko mākslas kopienu.

Dina  un  Jānis  Zuzāni atbalsta 
mākslu jau divdesmit gadus, finan-
sējot Latvijas mākslas reprezentāciju 
ārvalstīs, nacionālo pārstāvniecību 
Venēcijas biennālē, mākslas un mū-
zikas festivālus, izstādes un mākslas 
izdevējdarbību. Jānis Zuzāns ir Tate 
Krievijas un Austrumeiropas mākslas 
iepirkumu komisijas (Russia and Eas-
tern Europe Acquisitions Committee) 
loceklis.

Lai Latvijas mākslu un Zuzānu 
kolekcijas darbus popularizētu Lat-
vijā, Baltijas jūras reģiona valstīs un 
pasaulē, Zuzeum sadarbojas ar citām 
mākslas institūcijām. Zuzānu kolekci-
jas darbi ir izstādīti muzejos un galeri-
jās Rīgā, Tallinā, Maskavā, Londonā, 
Ņujorkā, Čikāgā, Maiami un citur.
Zuzeum atklāšanas izstāde 
„Mēs dzīvosim. Mūsdienu 
māksla Zuzānu kolekcijā“
10.09. – 08.11.2020.
#zuzeum #zuzanscollection #weaimtolive

Pirmā Zuzeum izstāde sniedz ie-
skatu Zuzānu kolekcijas jaunieguvu-
mos un piedāvā apmeklētājiem starp-

 
Turpinājums 12. lpp.

Jaunais mākslas centrs „Zuzeum“.
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Mākslas centrā „Zuzeum“.
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Klajā nākusi Dabas 
aizsardzības pārvaldes 
izdotā Ruslana Matro-
ža grāmata Putnu vēro-
šana Slīteres Nacionāla-
jā parkā.

Kas var saskaitīt 
putnus?! Izrādās, mēģinātāju netrūkst. 
(Par rezultātiem – drusku vēlāk. Arī 
romantisks ievads par putnu tēmu – 
rakstiņa nobeigumā.) Taču pavisam 
droši – var saskaitīt putnu skaitītājus, 
ja vien ir darītājs. Un Latvijā tāds darī-
tājs savu darāmo klusi darījis 20 gadu 
garumā. Jau 15 gadu vecumā Ruslans 
Matrozis iestājās profesionālā brālī-
bā – Latvijas Ornitoloģijas biedrībā, 
bet 45 gadu vecumā, tieši Dzejas dienu 
laikā, viņš tur rokās skaistu un vērtīgu 
apliecinājumu mūža aizrautībai – grā-
matu par putnošanu (kāds jauks jaun-
vārds!).

Putnu sauszeme ir gaiss, un Lielais 
Radītājs atļāvis cilvēkiem tajā mitinā-
ties bez rakstiskiem līgumiem, turklāt 
lietojot kopīgu degvielu – skābekli. 
Civilizācija cītīgi turpina piedraņķot 
gaisu un ūdeņus, izpostīt mežus un pat 
tuksnešus... Tieši advokāta palīdzība 
spārnotajiem planētas iemītniekiem 
būtu bijusi ļoti nepieciešama. Grāma-
tas autors pēc profesijas ir jurists, – bet 
viņš vairs nevar strādāt pie likumiem 
ar atpakaļejošu datumu, toties var ļoti 
daudz – likt aizdomāties par punu vēr-
tību gan tiem, kuri šo dabas brīnumu 
vēro pa gabalu, gan tiem, kuri neatlai-
dīgi cenšas putniem pietuvoties. Trīs 
gadu desmitus atpakaļ nevienam dabas 
draugam pat nenāca prātā, ka cilvēks 
varēs: privāti lietot fantastisku optiku, 
klausīties putnu balsis YouTube, ar vi-
deokameras palīdzību novērot melnā 
stārķa ligzdu, pat no gultas neizkāp-
jot. Iepriekšējie gadu desmiti latviešu 
putnu pētniekiem bijuši nopietnu grū-
tību pilni, iekaitot atļauju klapatošanu 
LPSR iestādēs, lai putnus varētu novē-
rot, piemēram, Kurzemes jūrmalā.

Autora interese par putnotājiem 
sniedzas stipri tālāk par paša piedzī-
votajiem laikiem. Kā pirmā svarīgā-
kā persona minēts rīdzinieks Jēkabs 
Fišers (1731 – 1793) ar viņa 1778.g. 
Leipcigā publicēto zinātnisko darbu 
Vidzemes dabas stāsti (tajā fiksētas 
150 Latvijas teritorijā sastopamās put-

nu sugas).
Izmantojot šos aprakstus, Himzeļa 

muzeja eksponātus un paša darinātos 
putnu izbāzeņus, pirmo grāmatu par 
Kurzemes putniem saraksta Johans 
Bēzeke (1746 – 1802) – Jelgavas aka-
dēmiskās ģimnāzijas profesors. Taču 
arī viņa pārskatos tikai retumis tiek 
minētas konkrētas ģeogrāfiskās vie-
tas. 1818. g. baltvāciešu dibinātajā 
muzejā nonāca tikai retais eksponāts 
no Kurzemes. (Ceļš no Ventspils līdz 
Jelgavai zirga transportā ilga vismaz 
18 stundas.) „Līdz šim nav izdevies 
sameklēt konkrētus putnu novēroju-
mu pierakstus no tagadējās Slīteres 
Nacionālā parka teritorijas, kas būtu 
veikti pirms Latvijas valsts nodibinā-
šanas 1918.g.”, tā secina autors. „Zie-
meļkurzemes reģiona salīdzinoši tālā 
atrašanās vieta un sarežģītā sasnie-
dzamība bija faktori, kādēļ līdz XX gs. 
20. gadiem Slīteres un Kolkas vietu 
nosaukumi ornitologu pierakstos ne-
parādījās. [...] Pirmais no lībiešu da-
bas pētniekiem bijis Ovišos dzimušais 
Kārlis Princis (1893 – 1978).“

Pie Prinča viesojies jaunais pēt-
nieks, aktīvs putnu vērotājs un gredze-
notājs Juris  Pētersons (1921 – 1954), 
kurš par putniem sācis interesēties jau 
tīņu vecuma. (Dēla interesi atbalstījis 
tēvs – Meža departamenta direktors 
Aleksandrs Pētersons.) „Latvijas Or-
nitoloģijas centrāles (LOC) pastāvē-
šanas laikā brīvprātīgie koresponden-
ti no visas Latvijas aktīvi vāca ziņas 
par gājputnu fonoloģiju – atlidošanas 
laikiem pavasaros. Lūgums pēc infor-
mācijas par migrējošiem putniem tika 
sūtīts arī uz Finanšu ministrijas Jūr-
niecības departamenta Hidrogrāfisko 
daļu.“ Diemžēl Juris Pētersons jau pie-

der tai paaudzei, kura vairs nav vald-
nieki savā dzimtenē, dabas pētnieks iet 
bojā Džezkazgandas lēģerī Kazahstā-
nā ieslodzīto sacelšanās laikā...

Kad okupācijas režīms cenšas sa-
raut saites arī starp brīvā Latvijā dzi-
mušām interešu kopām, putnu pētnieki 
tomēr turpina darboties. Viņi pārstāv 
dažādas profesijas, bet visbiežāk – 
meža darbiniekus un fotogrāfus. Pro-
tams, rosās arī profesionālie ornitolo-
gi, kuri skaita ziņā allaž ir reti putni.

Jaunajā grāmatā minēts arī putnu 
pētnieka un izcilā fotogrāfa Viestura 
Klimpiņa (1937 – 2019) vārds. Lūk, 
maz citāts no viņa paša grāmatas 
(Putnu fotogrāfa piezīmes, 2001) par 
centieniem nofotografēt zīlīti, uzska-
tāmu gandrīz par mājputnu: „Ligzdas 
tuvumā uzbūvēju nomaskētu slēpni. 
Zīlītes baroja bērnus un tikai retumis 
sacēla trauksmi, kad mēģināju pār-
mainīt pozu šaurajā zaru būdā. To ce-
ļot, nebiju padomājis, ka kaut kur būs 
jānovieto arī kājas. Tās notirpa, tur-
klāt pie katra mēģinājuma iekārtoties 
ērtāk mans miteklis gatavojās sabrukt. 
Lai laime būtu pilnīga, biju nejauši 
uzsēdies virsū sīko, sarkano skudru 
pūznim.“ Šodienas foto medniekiem 
izmanto varenus teleobjektīvus, bet to 
klātbūtne neizslēdz faktu, ka ceļā jā-
dodas vismaz stundu pirms saullēkta. 
Slīteres krasta iemītnieku izsekošanai 
jābrien un jāpeld pat ledainos ūdeņos!

Protams, varētu vēlēties, lai jau-
najā izdevumā attēli būtu lielāki, bet 
toties šo grāmatu var ierūmēt pat vēj-
jakas kabatā. Turklāt Dabas aizsardzī-
bas pārvalde parūpējusies, lai putnu 
pētnieki – amatieri varētu lietot saujā 

„Putnu vērošana Slīteres Nacionālajā parkā.“
Par Latvijas putniem nevar uzrakstīt par daudz!

 
Turpinājums 11. lpp.

Grāmata „Putnu vērošana Slīteres Nacionālajā parkā.“

Grāmatas autors Ruslans Matrozis.
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Trešdien, 2020. gada 23. septembrī Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

ērti ielokāmo Kolkasraga putnu siste-
mātisko sarakstu (Cape Kolka Birds 
Checklist), izmantojamu arī ārvalstu 
ciemiņiem; angliski lasāmi arī visi 
R. Matroža grāmatas pamatteksti. Nu-
dien jānosarkst, padomājot, cik plānas 
ir mūsu zināšanas par putniem. Piemē-
ra pēc, – vidusmēra latvietis tikai tā 
aptuveni nojauš par putna, sauktu par 
sloku, eksistenci un izskatu. Bet slokai 
ir vesela dzimta (Scolopacidae, Sand-
pipers and allies), atļaušos to nosaukt 
vismaz latviskajos vārdos: Gugatnis, 
Līkšņibītis, Gaišais šņibītis, Paras-
tais šņibītis, Trulītis, Sloka, Melnā 
puskuitala, Sarkanā puskuitala, Lie-
tuvainis, Kuitala, Tumšā tilbīte, Pļa-
vu tilbīte, Lielā tilbīte, Meža tilbīte, 
Purva tilbīte, Upes tilbīte, Akmeņtār-
tiņš, Šaurknābja pūslītis. Pamēģiniet 
šo lidojošo spalvu kamoliņu atšķirības 
saskatīt un pareizās ailēs ierakstīt! Kā 
redzams, ornitologi algu par velti ne-
saņem.

Kālab mums tie putni ir vajadzī-
gi – to, protams, pamatoti var jautāt 
mietpilsoņi, kuri atpazīst vien sīli (pie-
mājas dārziņā apēda zirņus!), žagatu 
(nočiepa automašīnas aizdedzes atslē-
gu!) un zīriņu (ar fekālijām bojā mana 
auto krāsu!). Par putniem mēs jopro-
jām zinām maz, nepiedodami maz. Ja 
zinātu vairāk, varētu izdarīt vairāk ko-
rekciju vispārpieņemtos priekšstatus 
un tekstus. Pat tie, kuri nestudē Svētos 
rakstus, zina frāzi: Skataities uz put-
niem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne 
tie sakrāj šķūņos. Izrādās, putni gan 
sēj (piemēram, izplatot retā Kurzemes 
koka – īves – sēklas, tātad, pirms tam 
savāc (jeb pļauj), gan uzkrāj sava vei-
da šķūņos (par priekšdienām rūpēda-
mies); to veic gudrais putns krauklis. 
Esat dzirdējuši, ka grieze no ārzemēm 
pārrodas kājām? Palasiet grāmatā!

Trešā lielā nodaļa Ruslana Matroža 
grāmatā saucas Putnu migrācija – da-
bas šovs. Skaisti formulēts. Bet katrs 
šovs diktē noteikumus: uz to jāpaspēj 
laikus un jātērē arī līdzekļi. Ja kādu 
ļoti piesaista, piemēram, dzērves, tad 
Šlīterē piedzīvojamais var pārspēt vi-
sas fantāzijas.

„Dzērve. Liels, krāšņs, skaļš un 
viegli atpazīstams putns. Katru gadu 
desmitiem tūkstošu īpatņu pavasaros 
un rudeņos pārlido Latviju. Dzērves 
(Grus grus) piesaista cilvēku īpašu 
uzmanību ar palielu izmēru, skaļiem 
kliedzieniem un lidojumu kāšos. Pa-
vasaros dzērvju bari regulāri novēroti 
Kolkasragā, turklāt pirms jūras šķēr-
sošanas dzērves lidojumā riņķo pie 
raga, sarindojas un tikai tad startē. 
Pavasaros pirmie migrantu bari novē-
roti aprīļa sākumā, bet vēlākie – maija 
otrajā pusē, sasniedzot maksimumu 
aprīļa vidū (vietējais rekords atzīmēts 
15.04.2012., kad uzskaitīti 3 975 pār-
lidojošie īpatņi). Rudenī no Kolkas ir 
mazāk zināmu novērojumu nekā pava-

saros, bet septembra beigās atzīmēts 
maksimums, kad dienas laikā uzskai-
tīts ap 500–600 migrējošo dzērvju.“

Grāmata putnu vērotājiem sniedz 
arī būtiskus uzvedības norādījumus, 
to nevar būt par daudz. Man, jūras pie-
lūdzējai, uzreiz gribas precīzi nocitēt 
vienu no likumiem: „Jūrmalas lieda-
gā ir jāpaliek visiem izskalotiem sau-
siem kokiem, jo tie kalpo par mājvietu 
gan daudziem kukaiņiem, ar kuriem 
barojas putni, gan tiek izmantoti kā 
slēptuves no plēsējiem, smilšu vētrām, 
nokrišņiem un par paēnas vietām – 
svelmē jūrmalā ligzdojošo putnu mazu-
ļiem. Šo koku izmantošana ugunskuru 
kurināšanai nav pieļaujama. Uzturo-
ties jūrmalas liedagā putnu ligzdoša-
nas laikā, ietiecams pārvietoties tuvāk 
ūdens malai, lai mazinātu perējošo 
putnu uztraukumu.“ Šo tekstu skrejla-
pas veidā es labprāt izplatītu vasarnīcu 
īpašniekiem Tūjas-Ķurmraga jūrmalā, 
kurā izskalotie koki daudzviet cītīgi 
savākti interesantos veidojumos, bet, 
ak vai! nedara labu putnu brālībai.

Grāmatas centrālā tēma neno-
liedzami ir putnu migrācija. Kā es 
to saprotu – putniem, gluži kā cilvē-
kiem, ir takas, sānceļi, lielceļi un pat 
tranzīta maģistrāles. Rakstniece Inga 
Ābele  trāpīgi teikusi, ka gājputns ne-
maz nepieder sev, bet viņā iedēstītam 
ceļam. Šiem ceļiem grāmatā atvēlētas 
arī precīzas kartes un teritoriju zonē-
jumi. Projekta Putnu spārni (un arī 
šīs grāmatas) vadītāja Arta Krūmiņa 
apkopojusi arī putnu vērošanas vietas 
Centrālajā Baltijas jūras reģionā. Jā, 
putni izsenis spējuši dzīvot pāri valstu 
un iekārtu robežām, bet lidojums virs 
atklātiem ūdeņiem allaž ir briesmu 
pilns.

„Sauszemes putni cenšas pārlido-
jumu laikā lidot virs sauszemes, kur 
nepieciešamības gadījumā, iestājoties 
nogurumam, izsalkumam vai sliktiem 
meteoroloģiskiem apstākļiem, ir iespē-
ja nolaisties un atpūsties. Lidojot lielā-
kus attālumus virs atklātās jūras, šādu 
iespēju ir gaužām maz – nereti putni 
atpūšas uz kuģiem jūrā vai nelielām 
salām, piemēram, uz Kolkas bākas sa-
las. Baltijas jūra ir samērā maza, bet, 

to šķērsojot, katru gadu iet bojā sim-
tiem tūkstošu sauszemes putnu – dažā-
du negatīvu apstākļu dēļ noslīkstot. Arī 
kaijas nereti cenšas lidojumā notriekt 
mazos putnus, apzinoties viņu nespēju 
pacelties no ūdens. Par to var pārlieci-
nāties, migrācijas periodos pievēršot 
uzmanību jūrmalas izskalojumu zonai, 
kur pat nelielos liedaga posmos var at-
rast līdz desmitiem strazdu, cīruļu un 
citu sauszemes putnu spārnu un astu,“ 
to uzzinām grāmatā.

Par Latvijas putniem varētu rakstīt 
vēl un vēl, jo vairāk tagad, kad ekso-
tiskie strausi, fazāni un pāvi sastopa-
mi gandrīz vai katrā novadā. (Bērni 
no skolas klasēm tiek vesti ekskursijās 
uz mini un lielajiem zoo, bet daudz re-
tāk – mūsu pašu mežā.) Bet mūsu pašu 
spārnotie laikabiedri joprojām ir brīvi 
kā putni gaisos! Un arī neaizstājami, 
nepārprotami liecinādami par gadalai-
kiem vai izmaiņām klimatā.

Dace Samīte, Dabas aizsardzības 
pārvaldes Kurzemes reģionālās admi-
nistrācijas vadītāja, grāmatas ievadā 
apliecina: „Liels prieks, ka beidzot ir 
tapusi grāmata par putniem un cilvē-
kiem. Precīzāk būtu teikt par putnu 
cilvēkiem, jo kas būtu putnu pētnieks 
bez putniem? Un kas būtu Slīteres Na-
cionālais parks bez pētnieka? Es zinu 
atbildi – tikai viena no vairāk nekā 
trīssimt īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām Latvijā! Zināšanas ir tas, 
kas šo vietu piepilda, padara īpašu, 
unikālu, vērtīgu un liek vārdu Nacio-
nālais rakstīt ar lielo burtu. Mūsu pēt-
nieki ir valsts vērtība, lai gan dažiem 
no viņiem liktenis ir bijis īpaši skarbs, 
liedzot dzīvi dzimtenē.“

Grāmatu ļoti pievilcīgu padara 
Daigas  Segliņas zīmējumi un 
maketētājas Zanes  Rubenes rūpīgais 
un izdomas pilnais darbs. Tā lasāma 
arī elektroniski: https://www.daba.
gov.lv/upload/File/Publikacijas/GR_
Putnu_verosana%20SNP.pdf.

Lirisks papildinājums ievada vietā
Tā kā arī es šai grāmatai drusku 

pieliku roku, atļaušos stāstījumu no-
beigt ar atbildi uz jautājumu, ko putni 

„Putnu vērošana Slīteres....“
Turpinājums no 10. lpp.

Grāmatas klajā laišanas svinības 12. septembrī pie Slīteres bākas.
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Svētais Debestēvs, 
Tu, kas esi Visvarens 
savā žēlastībā un spēkā, 
no sirds lūdzam, Kungs, 
dzēsi liesmas, kas pos-
ta dabu un briesmās 
apdraud Tavus bērnus. 

Ietērp savā spēkā tos, kuriem jābēg, 
pasargā ik katru no tiem un stiprini 
visus tos, kas ir izmisumā. Tēvs, dau-
dzās vietās deg pasaule, ko TU tik ļoti 
mīlēji, ka tai atdevi savu Dēlu, mūsu 
Kungu Jēzu Kristu. Piedod, Tēvs, to 
mēs lūdzam no visas sirds. Mēs pārāk 
maz esam dzīvojuši tā, lai aizsargātu 
dārgās, svētās radības dāvanas, ko esi 
mums devis. Palīdzi mums tās patie-
si novērtēt un pasargāt. Lūdzam par 
tiem, kam māju vietā pelni vien pa-
likuši, un par tiem, kam grūti elpot. 
Lūdzam par bēgļiem, kam nekur nav 
patvēruma, jo liesmas izpostījušas to 
mazumu, kas vēl viņiem vēl bija. Stā-
vi klāt visiem, kas cietuši ugunsgrē-

kos un tiem, kas sēro, jo miruši viņu 
tuvinieki. Visas šīs briesmas ir pārāk 
lielas mūsu spēkiem, pasargā tos, kas 
gatavi savas dzīvības zaudēt, lai citus 
glābtu.

Kungs Jēzu, dziedini tos, kam 
sāp, kas saslimuši ar ļauno Covid-19 
vīrusu, tos, kas cieš no tā, vai citu 
slimību, sekām. Stāvi klāt ģimenēm 
un bērniem, jauniešiem, kuru dzīves 
smagi izmainījušās dēļ pandēmijas 
dēļ. Neļauj mums aizmirst, turpi-
nāt ar žēlsirdību būt klāt tiem, kas ir 
vientuļi, tiem, kuri ir ar daudziem ga-
diem svētīti, bet ne vairs ar daudziem 
draugiem. Palīdzi atrast darbus tiem, 
kas tos zaudējuši. Tu zini, cik ļoti viņi 
jūtas kā nedrošības vētrā mētāti. Esi 
mūsu miers, lai spējam citus mierināt 
un Tevis dotajā mīlestībā atjaunot ce-
rību.

Dievs Svētais Gars, Tu, kas dzīvu 
dari katru, iedrošini arī mūs. Palīdzi 
neiekrist izmisumā, jeb, vienaldzībā 

tik daudzu grūtību un pārbaudījumu 
priekšā. Sargi savu Baznīcu visā pa-
saulē. Vairo Gara augļus visās pasau-
les valstīs, lai taisnība un patiesība 
vairotos līdz ar mīlestību starp mums 
visiem. Lūdzam, lai tikai deg liesmas, 
kas sirdis atjauno un garu paceļ pāri 
visām grūtībām. Palīdzi katram sevī 
saskatīt gan savu nespēku un grēku, 
gan Tavu Garu, kas iedrošina nepado-
ties ļaunumam, – tam ļaunumam, kas 
vairo naidu, cilvēkus šķeļ un apdraud.

Kungs, palīdzi mums vienmēr pa-
ļauties uz Tevi un pateikties, ka Tu esi 
Dievs, kurš ir allaž atrodams. Tu mūs 
pilnīgi pazīsti visos sīkumos, un mēs 
tagad uzticam Tev visu savu dzīvi – 
līdz tās pašai sīkākajai daļiņai. Pal-
dies, ka Tu esi bijis, esi tagad un būsi 
mūsu drošais patvērums, mājvieta, ko 
nekāda vara nespēs atņemt – nekad. 
Āmen.

+ Lauma
Laikrakstam „Latvietis“

tautisku mākslas pieredzi Rīgā. Tā ir 
iespēja aizmirst par robežu šķērsoša-
nas grūtībām.

Atvēršanas ekspozīcija apliecina, 
ka Zuzānu kolekcija ir aktīva, mainī-
ga, arvien augoša un sabiedrībai pie-
ejama. Visi izstādē apskatāmie darbi 
tapuši pēc 2000. gada, un to autori ir 
mākslinieki ar dažādu izcelsmi un pie-
redzi no Latvijas, Igaunijas, Krievi-
jas, Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, 
Kamerūnas, Dienvidāfrikas, Indijas, 
Meksikas un ASV.

Izstādē ir redzami lielformāta 
mākslas darbi – gleznas, skulptūras 
un dekoratīvā māksla – par mūsdienu 
cilvēkam un sabiedrībai svarīgām tē-
mām: identitāte, tehnoloģijas, citpla-
nētieši, viltus ziņas, robežu pārvarē-
šana, daba, saknes, eskeipisms, nāve, 
vientulība, pašizziņa, cerība, izglāb-
šanās.

Zuzeum atvēršanas izstādes kura-
tore ir Ieva Zībārte. Izstādē apskatā-
mi 43 mākslinieku darbi no Zuzānu 
kolekcijas.

Alise Kaska (Alice Kask), 1976, 
Igaunija; Anda Lāce, 1982, Latvi-
ja; Andris Eglītis, 1981, Latvija; 
Artūrs Analts, 1991, Latvija, Liel-
britānija; Ažarbs Bernārs Ategva 
(Ajarb Bernard Ategwa), 1988, Ka-
merūna; Blērs Tūrmens (Blair Thur-
man), 1961, ASV; Bronvina Kaca 
(Bronwyn Katz), 1993, Dienvidāfri-
ka; Dace Lielā, 1957, Latvija; Daiga 
Krūze, 1980, Latvija; Daniels Ler-
gons (Daniel Lergon), 1978, Vācija; 
Daniels Rihters (Daniel Richter), 

1962, Vācija; De-
reks Fordžurs 
(Derek Fordjour), 
1974, ASV; 
Donna Huanka 
(Donna Huanca), 
1980, ASV, Vāci-
ja; Džefs Kūnss 
(Jeff Koons), 
1955, ASV; Ebečo 
Muslimova (Eb-
echo Muslimo-
va), 1984, Krie-
vija, ASV; Ella 
Krugļanska (Ella 
Kruglyanskaya), 
1978, Latvija, 
ASV; Elmgreen 
& Dragset (Mi-
kāls Elmgrēns (Michael Elmgre-
en), 1961, Ingars Dragsets (Ingar 
Dragset), 1969), Dānija, Norvēģija, 
Vācija; Ernans Bass (Hernan Bas), 
1978, ASV; Frančeska Kirke, 1953, 
Latvija; Frīdrihs Kūnats (Friedrich 
Kunath), 1974, Vācija, ASV; Ginters 
Krumholcs (1980), Latvija; Indriķis 
Ģelzis, 1988, Latvija; Inga Melde-
re, 1979, Latvija, Somija; Kaido Ole 
(Kaido Ole), 1963, Igaunija; Ketrina 
Bernharta (Katherine Bernhardt), 
1975, ASV; Klēra Taburē (Claire Ta-
bouret), 1981, Francija, ASV; Krisa 
Lemsalu (Kris Lemsalu), 1985, Igau-
nija, Austrija; Manuels Solano (Ma-
nuel Solano), 1987, Meksika, Vācija; 
Marina Abramoviča (Marina Abra-
mović), 1946, Serbija, ASV; Melike 
Kara (Melike Kara), 1985, Vācija; 
Miķelis Fišers, 1970, Latvija; Niko-
lajs Košeļevs (Nikolay Koshelev), 
1987, Krievija, ASV; OMMA (Olga 

Maximova), 1985, Krievija, Franci-
ja; Raians Mozlijs (Ryan Mosley), 
1980, Lielbritānija; Rašids Džonsons 
(Rashid Johnson), 1977, ASV; Saņa 
Kantarovskis (Sanya Kantarovsky), 
1982, Krievija, ASV; Sergejs Djo-
mins, 1974, Latvija; Sidži Krišnana 
(Siji Krishnan), 1983, Indija; Sim-
pīve Ndzube (Simphiwe Ndzube), 
1990, Dienvidāfrika, ASV; Sindija 
Šērmena (Cindy Sherman), 1954, 
ASV; Skuja Braden (Ingūna Skuja, 
1965, Melisa Bradena (Melissa D. 
Braden), 1968), ASV, Latvija; Sudar-
šans Šetijs (Sudarshan Shetty), 1971, 
Indija; Vons Spens (Vaughn Spann), 
1992, ASV.

Mākslas centrs Zuzeum
Lāčplēša ielā 101, Rīgā, LV-1011

zuzeum.com
Instagram / Facebook @zuzeum
hello@zuzeum.com

„Zuzeum“, jauns mākslas centrs...
Turpinājums no 9. lpp.

Mākslas centrs „Zuzeum“.
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Ir bīstami ņemt vār-
dus ārā no konteksta. 
Nesen lasīju vārdus, 
kuriem trūka papildinā-
jums.

„Ka līdz ar visiem 
svētajiem jūs spētu 

aptvert, kāds ir platums, garums, 
augstums un dziļums... (Ef.3:18).“ Kas 
trūka,– bija nākošais pants: „un iz-
prastu Kristus mīlestību, kas ir daudz 
pārāka par katru atziņu, un, ar to 
piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.“ 
(Pāvila vēstule Efeziešiem 3:19).

Kristus mīlestība ir, par ko runā-
jam. Tā nav filozofija. Tā nav zinātne. 
Tā ir vēsturiska atklāsme, ko Kristīgā 
baznīca ir sludinājusi gandrīz 2 000 
gadus. Tā nav dota indivīda izdzīvoša-
nai (angl. survival), bet lai caur ticību 
vien mēs saņemtu Dieva taisnību un 
iegūtu Dieva pilnību. Svētie Raks-
ti tikai var mūs pievest pie tā. Jēzus 
pārmeta savu laiku reliģiskiem vadī-
tajiem: „Jūs pētījat rakstus, jo jums 
šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, 
un tie ir, kas dod liecību par Mani! Bet 
jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu 
dzīvību.“ (Jāņa ev. 5:39-40).

Ticība uz Jēzu Kristu vien var likt 
mums to īsti piedzīvot un saprast. Kris-
tus vien ir baznīcas pamats un mērķis. 
Tas bija stūrakmens un vadlīnija Mār-
tiņa Lutera reformācijai. Lutera vār-

dos: „Es ticu, ka Jēzus Kristus, patiess 
Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī 
patiess cilvēks, no jaunavas Marijas 
piedzimis, ir mans Kungs, kas mani, 
pazudušu un pazudinātu cilvēku, at-
pestījis un atpircis no visiem grēkiem, 
no nāves un no velna varas, ne ar zeltu, 
ne ar sudrabu, bet ar savām svētajām, 
dārgajām asinīm un ar savu nepelnīto 
ciešanu un miršanu, lai es Viņam pie-
deru. Viņa valstībā ar Viņu dzīvoju un 
Viņam kalpoju mūžīgā taisnībā, neno-
ziedzībā un svētlaimē, kā arī Viņš pats, 
augšāmcēlies no nāves, dzīvo un valda 
mūžīgi. Tas ir tiešām tiesa.“

Latviešu tautai pirmo reizi tas 
skaidri atklājās, kad Brāļu draudzes 
mūsu senčiem to sludināja. Pirms tam 
viņi bija tumsā, kā mēs visi kādreiz 
bijām. Neviena tauta vai cilvēks ne-
var lepoties ar to, ka mēs paši to būtu 
izgudrojuši vai sapratuši. Kad Apus-
tulis Pēteris to puslīdz atklāja, Jēzus 
viņam teica: „Svētīgs tu esi, Sīmani, 
Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to 
neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debe-
sīs.“ (Mt. Ev.16:17). Apustulis Pāvils 
mācīja: „Visi ir grēkojuši un visiem 
trūkst dievišķās godības... grēka alga 
ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzī-
vība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.“

Dievs vēlas, lai katrs piedzīvo, cik 
plata, gara, augsta un dziļa ir Viņa mī-
lestība. Jēzus to lūdza Savam Tēvam: 

„To skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es 
esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tā-
pat kā Mēs esam viens: Es viņos un Tu 
Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pa-
saule atzīst, ka Tu esi Mani sūtījis un 
viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi 
mīlējis.“ (Jāņa ev. 17:22-23). Tikai tad 
būsim mēs īsti vienoti.

Frederiks  Viljams  Fābers  (Fre-
derick  William  Faber) uzrakstīja 
slaveno baznīcas himnu, kas raksturo, 
par ko ir runa. Lai Dievs palīdz mums 
visiem zināt, ka sentēvu dzīvā ticība 
bija Jēzus Kristus mīlestībai.

Sentēvu dzīvā ticība,
Cietumos, sārtos vajāta,
Slaveno vārdu nesdama,
Sirdis mums priekā pacilā:
Paliksim mūža gājumā
Sentēvu svētā ticībā!
Sentēvu brīvā ticība
Cietumu važās nedzisa.
Ticību turot, nebija žēl
Dzīvību ziedot viņas dēļ:
Paliksim mūža gājumā
Sentēvu svētā ticībā! 
Sentēvu svētā ticība
Zudušo mīlēt mudina. 
Darbos un vārdos, tikumā
Rādīsim tevi, mūžīgā! 
Paliksim dzīvē, miršanā
Sentēvu svētā ticībā!

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“

Kristus mīlestība
Pārdomas par lasīto

parakstīt līgumu un lasot Viļa Vītola 
uzdāvināto grāmatu, jau rodas sajūta, 
ka šī ir vieta, kurā tiešām jutīšos kā 
mājās starp savu ģimeni.“

Fonds turpina darbu, neskatoties 
uz situāciju pasaulē. Septembrī visās 
Latvijas augstskolās 735 jaunieši uz-
sāka studijas ar Vītolu fonda adminis-
trētajām stipendijām, tikai pateicoties 
mūsu ziedotājiem visā pasaulē. JŪSU 
atbalsts, uzmundrinājums un labes-

tība stiprināja mūsu darbu, palīdzot 
ikkatram iestāties izvēlētajā augstsko-
lā. Paldies par uzticību astoņpadsmit 
gadu laikā!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Laikrakstam „Latvietis“

Svaiga gaisa malks 
Turpinājums no 5. lpp.

Ziedotāji Andris Staklis un Anna 
Olavs-Gramberga ar sunīti Sniedziņu.
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Ziedotājas Astrīda Jansone un Rita 
Kaimiņa.
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LRDF kasieris Elmārs Bērziņš un Vītolu 
fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.
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nozīmē man. Ļoti daudz! Esmu elpu 
aizturējusi, Austrālijā mežmalā ierau-
got daudzkrāsainos papagaiļus, To-
bāgo, vērojot pār galvu uz naktsmie-
ru planējošo sārto svēto  ibisku kāsi, 
Kalifornijā – pamanot mirkli, kad no 

barotavas padzeras kolibri!
Bet Latvijā ar aizturētu elpu vien 

ir par maz, turklāt regulāri. Sirdi kakla 
galā uzdzen pirmā lakstīgala veloce-
liņa malā, pār dārza mājiņu nakts sig-
nalizāciju iedarbinājusi pūce vai rīta 
miglu pāršķeļoša dzērves taure.

Pēc Ruslana grāmatas izlasīšanas 
tagad zinu, ka necilais vakarlēpis, 

kurš krēslas stundā, kā vardīte kurk-
stēdams, man par prieku neveikli pli-
vinās zemu pār Līgatnes dabas takām, 
pusi gada pavada ceļā uz un no Āfri-
kas. Cepuri nost! Cepuri nost un visu 
cieņu putnotājiem, kuri mūs rosina uz 
dabu skatīties platākām acīm!

Anita Mellupe,
speciāli laikrakstam „Latvietis“

„Putnu vērošana Slīteres...“
Turpinājums no 11. lpp.
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✝
Mūžībā aizgājis mūsu mīļais onkulis Niks.

VLADISLAVS (NIKS) NITECKIS
Dzimis 1926. gada 13. novembrī Rīgā, Latvijā.

Miris 2020. gada 15. septembrī Melburnā, Austrālijā.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle) Mīļi piemin Juris, Ēriks, Māra, Ilga un Māra ar ģimenēm.

✝ Mūžībā aizgājis „Rotas“ korists

NIKS NITECKIS M.B. B.S. (Melb.)
Dzimis 13.11.1926. Rīgā, Latvijā.

Miris 15.09.2020. Melburnā, Austrālijā.

Ātri aizrit mūža dienas,
Krāšņais dzīves vainags irst;
To, kas dzīvē dārgs ir bijis,
Sirds ne mūžam neaizmirst. Draudzībā piemin Aina, Nora, Trudi.

Mūžībā aizgājusi 

LONIJA CELMA
dzim. Svinne

Dzimusi 1925. gada 20. februārī Smārdē, Latvijā.
Mirusi 2020. gada 18. septembrī Melburnā, Austrālijā.

„Es aiziešu,
Viss paliks tā kā bijis,
Tik tālāk steigsies laiks…“
Ilze Kalnāre

viņu mīļā piemiņā paturēs
māsīcas Aina Kučere un Nora Žubecka

Mūžības ceļā devies

NIKS NITECKIS
13.11.1926. – 15.09.2020.

Mīļā piemiņā viņu paturēs Ilze un Gunārs.
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cilvēka prasa zināmu pašierobežošanos. Agrāk cilvēks 
cīnījās ar dabu, lai izdzīvotu, bet pēdējos 100 gados mēs 
esam spēcīgāki par dabu, un tas mums uzliek morālu, 
ētisku pienākumu šo dabu saudzēt, jo tā ir nepiecieša-
ma mūsu labklājībai, garīgumam un dvēselei,“ uzsvēra 
Valsts prezidents.

Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota jau trešo reizi. 
Pasaules talku Latvijā atzīmē gan ar vides sakopšanas dar-
biem, gan, kā allaž, ar koku sēšanas un stādīšanas akciju 
Laimes koki. Akcijas laikā iesētās sēklas un iestādītie koki 
simbolizē Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdz-
svara atjaunošanā. Pasaules talku Latvijā rīko Lielā Talkas 
organizatori.

Valsts prezidents kā Lielās Talkas patrons aicina arī 
citas Latvijas pašvaldības atsaukties šai Laimes koku stā-

dīšanas akcijai, jo „stādot kokus, cilvēks dod pienesumu 
pasaulei un nākamajām paaudzēm pēc mums.“

LR Prezidenta kanceleja

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. septembris
Agris, Agrita
1905. mācītājs un rakstnieks Alek-
sandrs Veinbergs.
1935. politiķis, Rīgas mērs (1984–
1990), LKP CK Pirmais sekretārs 
(1990.g. 7.apr – 1991.g. 24.aug.), Eiro-
pas parlamenta deputāts (2009–2014) 
Alfrēds Rubiks.
1935. ALTA aktrise Ilga Puide.
1950. mākslas zinātniece, sabiedriska 
darbiniece Ramona Umblija.
2000. Latvijas vingrotājs Igors Vi-
hrovs Olimpiskajās spēlēs Sidnejā 
izcīnīja zelta medaļu, kļūstot par pir-
mo neatkarīgās Latvijas sportistu, kas 
kļuvis par olimpisko čempionu.

25. septembris
Rodrigo, Rauls
1880. rakstnieks Kārlis Štrāls.
1921. dziedātāja Geņa Janmeija.
1955. politiķis un žurnālists, Latvijas 
Tautas frontes priekšsēdētājs (1988–
1990) Dainis Īvāns.

26. septembris
Gundars, Kurts, Knuts
Valodu diena Eiropā
1850. dzejnieks, žurnālists, tulkotājs 
Pāvuls Pļavenieks.
1895. dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs 
Valdis Grēviņš.
1937. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Jolanta Lūse.
1950. Latvijas Centrālās padomes 
(LCP) pēdējā sēde.

27. septembris
Ādolfs, Ilgonis
Pasaules tūrisma diena
1920. dibināta studentu korporācija 
Fraternitas Lettica (pirms tam Frat. 
Moscoviensis).
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Eduards Lēmanis.
1945. dzejniece Velga Krile.

28. septembris
Sergejs, Lana, Svetlana
1865. rakstnieks, pedagogs Valdis (īs-

tajā vārdā Voldemārs Zālītis).
1942. politologs, Saeimas deputāts 
Atis Lejiņš.

29. septembris
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails
Miķeļdiena
1875. aktieris, režisors Kristaps Koš-
kins.
1920. dzejnieks, valodu skolotājs Val-
dis Krāslavietis (Grants).
1923. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Ērika Stokāne.
1939. latviešu mākslinieks Austrālijā 
Jānis Šēnbergs (Jan Senbergs).
1960. ANO ģenerālās asamblejas laikā 
PSRS vadītājs Ņikita Hruščovs pār-
trauca britu premjerministra runu, ar 
kurpi sitot pa galdu.

30. septembris
Elma, Elna, Menarda
1925. dzejniece Rita Gāle.
1950. literatūras zinātniece, literatūras 
kritiķe Ausma Cimdiņa.  ■

Laimes koku parks
Turpinājums no 1. lpp.

tiem, kuri ziedojas cīņai par cilvēktie-
sībām. Tieši tas šobrīd notiek Baltkrie-
vijā – visa pasaule apbrīno baltkrievu 
sieviešu un vīriešu apņēmību, drosmi 
un izturību cīņā par brīvību un demo-
krātiju savā valstī, tāpēc balva ir at-
zinība baltkrievu tautai, ko tās vārdā 
saņems opozīcijas līderi, kas pārstāv 
pretestības kustības politisko un sociālo 
dažādību. Viņi ar savu stāju un mērķ-
tiecību iedvesmo cilvēkus turpināt cīņu 
par pārmaiņām un godīgām prezidenta 
vēlēšanām, lai izbeigtu Lukašenko režī-
mu. Baltkrievu nevardarbīgā pretoša-
nās ir paraugs visai pasaulei – pat vie-
nīgo izsisto logu sašķaidīja policists!“

Eiropas Tautas partijas grupa, izvir-
zot Baltkrievijas opozīciju un tās līde-
rus Saharova balvai, norāda, ka Eiropas 
Savienības kaimiņvalstī notiek miermī-

līga demokrātiska revolūcija – pēc dau-
dzu gadu desmitu klusēšanas ir dzimusi 
jauna pilsoniskā nācija, kas pieprasa 
demokrātiskas pārmaiņas valstī. Demo-
krātisko revolūciju virza baltkrievu tau-
tas vēlme lemt pašai par sevi, brīvi un 
godīgi ievēlēt savus līderus un uzņem-
ties atbildību par savas valsts nākotni.

S. Kalniete uzsver, ka Eiropas Tau-
tas partija iestājas par Baltkrievijas 
iedzīvotāju prasību sarīkot atkārtotas, 
godīgas prezidenta vēlēšanas, prasa at-
brīvot politieslodzītos un apcietinātos 
Koordinācijas padomes locekļus un 
neatzīst Aleksandru Lukašenko par at-
kārtoti ievēlētu prezidentu. „Eiropa at-
balstīs jauno, demokrātisko Baltkrieviju 
gan finansiāli, gan sekmējot ekonomis-
ko sadarbību, taču nekavējoši palīdzība 
ir jāsniedz režīma represijās cietušajiem 
un viņu ģimenēm. Ne santīms Eiropas no 
piešķirtajiem 53 miljoniem eiro nedrīkst 
nonākt Lukašenko valdības koferos,“ 

norāda ETP grupas viceprezidente.
Sandra Kalniete pārstāv partiju ap-

vienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Pildot 
doto mandātu darbam Eiropas Parla-
mentā, Kalniete strādā Ārlietu un Starp-
tautiskās tirdzniecības komitejās, kā arī 
Drošības un aizsardzības apakškomitejā.

Deputāte aktīvi darbojas Austrumu 
partnerības ietvaros, lai sekmētu demo-
krātiskos procesus tādās valstīs kā Uk-
raina, Moldova, Gruzija un citas. Eiro-
pas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā 
Eiropas Parlamentā kopš 1999. gada. 
Pašlaik labēji centriskajā politiskā grupā 
strādā 187 deputāti no visām ES dalīb-
valstīm. Vienīgais Latvijas politiskais 
spēks, kas pārstāvēts vadošajā Eiropas 
politiskajā saimē, ir partija VIENOTĪBA/
partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA.

Elīna Bīviņa,
Eiropas Parlamenta deputātes 

Sandras Kalnietes palīgs
17.09.2020.

Baltkrievijas pretestības kustība
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts prezidents (no labās).
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 18. septembrī.
€1 = 1,62420 AUD
€1 = 0,91318 GBP

€1 = 1,74890 NZD
€1 = 1,18330 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  24. sept., plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble visu 
dienu (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim siltas pusdienas. Lū-
dzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Piektdien, 25. sept., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Iero-
bežots skaits – dalība tikai ar iepriekš 
pieteikšanos un samaksu. Atspirdzi-
nājumi par draudzīgām cenām (tikai 
ar kredītkartiņu). Lūdzam pieteik-
ties sākot ar 14. līdz 28. sept., zvanot 
vai nosūtot īsziņu Rudītei Bērziņai 
0411068486. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien,  26. sept., plkst.11.00 ALB 
namā Skaidrīte Agoulevitchs demons-
trēs, kā gatavot gardo rupjmaizes kār-
tojumu. Dalības maksa $5, pieteikša-
nās obligāti (ierobežots 20 cilvēku). 
Sestdien, 26. sept., plkst, 12.00-14.00 
DV namā Lielā Pankūku diena.
Svētdien,  27. sept., plkst.9.30 Tālavā 
novuss. Pulcēsimies, priecāsimies un 
uzspēlēsim novusu!

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien,  20. sept., plkst. 11.00 
16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums.
Svētdien, 4. okt., plkst. 11.00 18. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien,  26. septembrī, plkst 12.00 
Rummy / zolītes / latviešu Scrabble 
pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien,  10. oktobrī, plkst. 12. Lat-
viešu namā Kvīnslandes latviešu ev. lut. 
draudzes Pļaujas svētki ar bazāru, lote-
rijām un kopējām pusdienām groziņu 
veidā. Mantas bazāram lūdzu nodot 
Adolfam Lācim (0417 902 102), vai no-
likt bibliotēkā ar uzrakstu „Draudzes 
bazāram” līdz 3. oktobrim. Loterija 
no plkst. 12.00, pusdienas plkst. 13.00. 
Ieeja brīva, bet līdzi lūdzu ņemt grozi-
ņus. Dzērieni pieejami no bāra.

Kanberā 
Pandēmijas un daļas mūsu nācēju ris-
kantā vecuma dēļ, Kanberas Latviešu 
biedrība septembrī un oktobrī nekādu 
saietu vai sapulci nesasauc.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi kā arī paredzētā piln-
sapulce uz nenoteiktu laiku tiek atcelti.

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS. Vanadžu sanāksmes ir at-

celtas līdz septembra pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Visi dievkalpojumi tiek ATCELTI 
līdz turpmākajam.

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

Sidnejā
Piektdien, 25. sept., plkst. 19.00 SLB/
AL58.KD Vakariņas Latviešu namā. 
Jāpiesakās līdz 20.sept., rakstot uz 
 admin@slb.org.au vai zvanot Ilonai 
Brūverei 0402388628. Par $25 varēsiet 
baudīt uzkodu, pamatēdienu, saldo, 
kafiju un smalkmaizīti.
Sestdien, 26. sept., plkst. 15. Latvijas 
Universitātes dibināšanas atcere 
Latviešu namā. Akadēmisko runu 
Lūcija Garūta, vienreizējā latviešu 
komponiste un mūzikas zinātāja 
teiks Baiba Bērziņa, BA (Hon), MA, 
DipArchAdmin.
Sidnejas  Latviešu  teātris piedāvā 
SLT izrādi Makss un Morics SLB 
mājas lapā timeklī: http://slb.org.au/
SLB_new/Pages_supplementary/SLT_
MakssMorics_LV.htm

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 27. septembrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien,  4.  oktobrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien,  11.  oktobrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu 
valodā:
Turpināsim ierakstīt svētrunas 
YouTube – saites var atrast draudzes 
mājas lapa tīmeklī: http://www.
sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skaņā ar sabiedriskajām regulām. 
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Rai-
monds Sokolovskis. Lūgums sazināties 
ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē notiek kat-
ra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā 
plkst. 15.00. Zoom saite tiek izsūtīta 
atsevišķi pirms katras tikšanā.

Vācijā
Svētdien, 4. okt., plkst. 10.30 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Minsterē. Ar 
visu nepieciešamo piesardzību tiksi-
mies LCM, Salzmannstr. 152, 48159 
Münster. Kalpos mācītājs Rolands 

Eimanis. Pēc dievkalpojuma varēsim 
parunāties pie kafijas un līdzatnestiem 
našķiem. Visi mīļi gaidīti!

Latvijā
Svētdien,  19.  sept., plkst. 18.00 Lie-
pājas koncertzālē Lielais dzintars sa-
vas jubilejas sezonas sākumu svinēs 
Liepājas Simfoniskais orķestris ar di-
viem apjomīgiem un mūzikas vēsturē 
nozīmīgiem skaņdarbiem – Dmitrija 
Šostakoviča Desmito simfoniju un Fri-
derika Šopēna Pirmo klavierkoncertu.
Piektdien, 25. sept., plkst. 19.00 jauno 
koncertsezonu Lielajā ģildē aizsāks di-
riģenta Normunda Šnē vadītais kame-
rorķestris Sinfonietta Rīga. Program-
mā Bēthovena 4. simfonija un uvertīra 
dziesmuspēlei Karalis Stefans; Leo-
narda Bernsteina Serenāde. Piedalās 
beļģu vijolnieks Marks Buškovs. Se-
zonas atklāšanas notikumu papildinās 
Franča Beltes fotokolāžu izstāde, kurā 
mākslinieka acīm tverta orķestra dzī-
ve iepriekšējās sezonas garumā.
Sestdien,  3.  okt., plkst. 19.00 Dzin-
taru koncertzāles Mazā zālē Rudens 
kamermūzikas festivāls. Atklāšanas 
koncerts – Artemis Quartet (pirmo 
vijoli spēlē latviešu mūziķe Vineta 
Sareika). Programmā Bēthovena 15. 
stīgu kvartets un Pētera Vaska Ses-
tā stīgu kvarteta pirmatskaņojums.
Trešdien, 7. okt. Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijā dokumentālās 
filmas Artemis: The Neverending Qu-
artet pirmizrāde Latvijā. Pirms filmas 
būs iespēja tikties ar Vinetu Sareiku.
Piektdien, 9. okt., plkst. 19.00 Rudens 
kamermūzikas festivāla ietvaros Lie-
lajā ģildē koncertā Bēthovena Septītā 
simfonija un Vēbera klarnetes kon-
certs kopā ar kamerorķestri Sinfoniet-
ta Rīga uz skatuves kāps klarnetists un 
komponists Jērgs Vidmanis.
Svētdien, 11. okt., plkst. 14.00 Rīgas 
Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvi-
jas Bērnu fondu Rīgas Latviešu biedrī-
bas Zelta zālē atkal aicina uz konkur-
sa – koncertcikla Talants Latvijai  29. 
sezonas konkursa pirmās kārtas kon-
certiem. Koncertā piedalīsies Latgales 
priekšpilsētas mūzikas un mākslas 
skolas un Jūrmalas Mūzikas vidussko-
las audzēkņi. Ieeja par ziedojumiem.
Līdz  11.  okt.  Kultūras un mākslas 
centra Ritums izstāžu zālē Jaunielā 
29A apskatāma Kultūras un tautas 
mākslas centra Mazā Ģilde Tautas 
lietišķās mākslas studiju Kamene un 
Tīne radošo darbu izstāde Dreļļa au-
dumi un pinumi.  ■


