
Vēl pašā pērnā gada 
nogalē, ar kādu Latvijas 
politiķi pārmijot vārdus 
par gaidāmajām Saeimas 
vēlēšanām, ieminējos, 
ka, manuprāt, 12. Saei-
mas vēlēšanās par bū-
tisku atskaites punktu 

kalpos 2012. gada februāra tautas no-
balsošana par divām valsts valodām. 
Tā teicu un domāju, jo tāda bezkaunība 
pret Latvijas tautu un valsti, ko piedzī-
vojām tautas nobalsošanas sakarā, vis-
maz mani satricināja līdz dziļākajiem 
dvēseles slāņiem. Tomēr manu sarunu 
biedru šī doma tobrīd līdz galam nepār-
liecināja, jo tautas nobalsošana likās 
laimīgi garām un jau tik tālā pagātnē.

Tagad esam tikai nepilnu divu mē-
nešu attālumā no 12. Saeimas vēlēša-
nām, un piekrītu, ka tautas nobalsoša-

na diezin vai būs svarīgākais atskaites 
punkts, balsojot vēlēšanās. Notikumu 
Ukrainā un Krievijas rīcības ēnā tā 
tiešām šobrīd varētu likties vien kā 
padziļāka ceļa gramba mūsu tautas un 
valsts grūtajā ceļā uz gaišāku nākotni. 
Jo kas gan vairs ir viena gramba, ja 
jautājums ir par krustcelēm un par to, 
kurp tālāk vispār vedīs mūsu ceļš.

Ceļa norādes Latvijas turpmākā 
ceļa krustcelēs patiesībā ir tikai divas 
un savā būtībā ļoti vienkāršas. To sa-
prašana neprasa īpašas prasmes, vien 
pamata zināšanas par sabiedrības 
uzbūvi un cilvēka dabu. Ceļa rādītāji 
strupi vēsta – Demokrātija un Totali-
tārisms. Un izvēle ir mūsu pašu – vē-
lētāju – rokās.
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Vācija atbalsta Baltijas valstu drošību
Vācijas kanclere apliecina nemainīgu atbalstu

Pirmdien, 18. augustā, Valsts pre-
zidents Andris Bērziņš tikās ar Vāci-
jas Federatīvās Republikas kancleri 
Angelu Merkeli (Angela Merkel), kura 
šodien ieradusies vienas dienas vizītē 
Latvijā.

Sveicot Vācijas kancleri vizītē 
Latvijā, Valsts prezidents A. Bērziņš 
uzsvēra, ka Vācija ir Latvijas stratē-
ģiskais partneris, ar kuru sadarbība 

vienmēr ir bijusi izcila un veiksmīga, 
un arī šī A. Merkeles vizīte ir kārtējais 
apliecinājums tam. Tāpat A. Bērziņš 
uzsvēra, ka Vācija ir viens no Latvijas 
nozīmīgākajiem stratēģiskajiem sadar-
bības partneriem plašā jomu spektrā, 
tai skaitā ekonomikā, kas sniedz īpašu 
atbalstu arī arodizglītības jomas sa-
kārtošanā un attīstībā.

Valsts prezidents uzaicināja A. Mer-

keli apmeklēt nākamā gada janvārī 
Berlīnē plānotās izstādes Zaļā nedēļa 
2015 Latvijas paviljonu, kur Latvija būs 
izstādes organizatoru partnervalsts. 
Valsts prezidents A. Bērziņš piedalīsies 
atklāšanas pasākumā, sakot uzrunu.

A. Merkele atzina, ka Latvija ir īs-
tenojusi iespaidīgas reformas savā at-
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„Mantojums“ sācies
11. Lielā skautu un gaidu nometne ir atklāta!
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11. Lielā skautu un 
gaidu nometne Manto-
jums tika atklāta 2014. g. 
17.  augustā amerikāņu 
skautu īpašumā Winne-
bago Scout Reservation 
Rokavejas (Rockaway) 

pilsētā Nudžersijas pavalstī.
Jau sestdien 16. augustā, nometnes 

vietā notika liela rosība. Nometnes rī-
kotāji ir ņujorkieši no Rīgas (90.) skau-
tu vienības vad. Inta Šķinķe un no Zilā 
kalna (4.) gaidu vienības vad. Kristī-
na Putene. Nometnes organizēšanas 
komitejā sastāv Ņujorkas skautu un 
gaidu vadītāji un abu vienību labvēļi: 
vad. Mārtiņs Putenis, Edgars Zālīte, 
Linda Bairona (Byron), Velta Sūsija 
(Soucie). Sestdienas pēcpusdienā visi 
ar saviem palīgiem veica nometnes 
pēdējos priekšdarbus, pieliekot ceļazī-
mes, sadalot apakšnometņu vietas un 
citus pēdējā brīža darbiņus.

Sestdienas rītā, 17.  augustā,  pir-
mos nometņotājus sagaidīja vad. Ints 
Rupners un tos novirzīja tālāk uz re-
ģistrāciju. Pie reģistrācijas galda no-
metnes dalībniekus sagaidīja: vad. Ilze 
Rupnere, vad. Maija Šķinķe, rovers 
Pēteris Aivars, kasiere Linda Bairona, 
Gunta Ģiga, Jana Tetere un vad. Maija 
Laiviņa, kura visiem izdalīja pīrāgus 
un novēlēja labu nometņošanu, kā arī 
parādīja tālāko ceļu uz apakšnomet-
nēm.

Pirmais ierodas lielais autobuss no 
Kanādas ar 42 dalībniekiem ar Toron-
to Rīgas (72.) skautu vienības, Gaujas 
(14.) gaidu vienības un no Hamiltonas 
Ventas (10.) gaidu vienības. Tam seko-
ja nometņotāji no Ņujorkas skautu un 
gaidu vienībām. Autobuss no Bosto-
nas ar Daugavas (8.) skautu vienības 
un Sauleskalna (7.) gaidu vienības18 
dalībniekiem. Dienas laikā iebrauca 
dalībnieki no Čikāgas Staburaga (70.) 
skautu un Gaujas (6.) gaidu vienībām, 
kā arī no Kalamazū Lielupes (175.) 
skautu vienības. Ir arī pārstāvji no 
Milvoku skautu vienības. No Austrā-
lijas skautu un gaidu jendām nometnē 
piedalās 18 dalībnieki. Nometnē kop-
summā 102 skauti un 90 gaidas no 
Latviešu skautu kustības un Latviešu 
gaidu kustības respektīvi. No Latvijas 
Skautu un gaidu centrālās organizāci-

jas ir ieradušies 29 skauti un gaidas. 
Tātad nometņotāju skaits 221 nomet-
ņotājs!

Pēc reģistrācijas sākās nometnes 
iekārtošana pa darbības pakāpēm: 
guntiņu apkašnometni Sēkliņas vada 
vad. Larisa Kaliņa no Gaujas (14.) 
gaidu vienības Toronto, mazskautu 
apakšnometni Zemes sargi vad. Kal-
vis Cers no Staburaga (70.) skautu vie-
nības, skautu apakšnometni Strēlnieki 
vada vad. Ēriks Puriņš no Daugavas 
(8.) skautu vienības Bostonā, gaidu 
nometni Pareizais ceļš vad. Karme-
na Ziediņa no Sauleskalna (7.) gaidu 
vienības Bostonā, roveri apakšnomet-
ni Lāčplēši vad. Reinis Sīpols no Rī-
gas (90.) skautu vienības Ņujorkā un 
vad. Krista Lenšs no Gaujas (6.) gaidu 
vienības Čikāgā vada lielgaidu apakš-
nometni Dainas.

Nometnes atklāšana notika 
plkst. 5.00 pēcpusdienā. Gan skauti, 
gan gaidas sastājās pa valstīm, jendām, 
vienībām. Uz komandantu rīkojumu 
nometnes dalībnieki iesoļo karogu lau-
kumā. Skautu komandantei vad. Intai 
Šķinķei seko trīs tradicionālie Latvijas 
karogi, kurus parādes laukumā ienes 
vadītāji Arnis Korolkēvics, Ēriks Kā-
kulis un Matīss Puriņš. Tad seko visi 
skautu nometnes dalībnieki. Gaidu 
nometnes komandantei vad. Kristīnai 
Putenei seko ar Latvijas karogiem va-
dītājas vadītājas Anda Spalviņa, Dag-
nija Spuntele-Lapiņa un Daina Bunga. 
Karogiem seko gaidu nometnes dalīb-
nieces. Kad nometne nostādīta, ienāk 
Latviešu skautu priekšnieks vad. Pēte-
ris Aivars, Latviešu gaidu priekšniece 

vad. Nora Aivara un Latvijas Skautu 
un gaidu centrālās organizācijas Latvi-
jas skautu priekšnieks v.v. Jānis Iklāvs.

Vad. Pēteris Aivars, atklājot 
11. Lielo nometni, uzsver ka: „Šogad 
paiet 97 gadi kopš latviešu zēni sāka 
skautot Latvijā, 1917. gadā. Piecus ga-
dus vēlāk 1922. gadā meitenes pievie-
nojās šai jaukai domai un sāka gaidot 
Latvijā. Otrais pasaules karš pārtrau-
ca skautu un gaidu darbību Latvijā. 
1945. gadā Vācijā, DP nometnēs tika 
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Nometnes atklāšana.
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Viktorijas pavalsts juridiskās pro-
fesijas pārstāvji izsaka atbalstu Ēģiptē 
aizturētajiem Al Džazīra žurnālistiem. 
Melburnā tiek rīkots koncerts, lai pa-
līdzētu Kairā ieslodzītajam Austrālijas 
latviešu žurnālistam Pēterim Grestem, 
un lai atbalstītu taisnīgumu un atbil-
stošu legālu procesu. Koncertā iegūtie 
līdzekļi atbalstīs Pēteri un viņa ģimeni 
centienos panākt Pētera atbrīvošanu.

Koncertā Atbalstiet Pēteri Gres-
ti! (Support Peter Greste) piedalīsies 
vairākas austrāļu rokgrupas, iecienītie 
mākslinieki Ella Hooper, Mark Sey-
mour, Ross Wilson, Frente, Vika un 
Linda Bull un Rockwiz Orkestra, kā 
arī runātāji no juridiskās profesijas.

Iniciatīva šim koncertam nāk no 
Viktorijas Augstākās tiesas (Supre-
me Court of Victoria) tiesneša Leksa 
Lazrija  (Lex Lasry),  cilvēku tiesību 
aizstāvja un rokgrupas The Lex Pis-
tols bundzinieka (šī grupa arī uzstā-
sies labdarības koncertā). Viktorijas 
advokātu saime, kopā ar Law Institu-
te of Victoria, Victorian Bar Council, 
International Commission of Jurists, 
Amnesty International un Australians 
Detained Abroad šo iniciatīvu atbal-
sta. Viktorijas Augstākās tiesas galve-
nā tiesnese (Chief Justice) ir arī iztei-
kusi šim notikumam savu atbalstu.

Tiesnesis Lazrijs saka: „Pamato-
joties uz informāciju, kas nāk no tiesas 
sēdēm, Pētera Grestes un viņa kolēģu 
apcietināšanai ir raksturīgas ļoti no-
pietnas taisnīguma pārkāpšanas iezī-
mes. Doma, ka kādu var ieslodzīt uz 7 
gadiem bez attiecīgiem pierādījumiem 
un bez paskaidrojumiem, runā pretī 
tiesību principiem, kurus daudzējādā 

Sestdien,  9.  augustā Melburnas 
Svētā Krusta baznīcā Melburnas Lat-
viešu evaņģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs Dainis Markovskis salaulāja 
Antu Brahmanu un Artūru Landsber-
gu.  ■

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šo sestdien, 23. au-

gustā, tiks atzīmēta 
25. gadadiena kopš 2 
miljoni igauņu, latviešu 
un lietuviešu sadevās ro-
kās 600 km garā ķēdē no 

Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai.
Kā demonstrācija par baltiešu gri-

bu atgūt neatkarību, Baltijas ceļš bija 
ļoti efektīgs līdzeklis. Par to rakstīja 
visā pasaulē. Piemēram, Saūda Arā-
bijas angļu valodas laikrakstā Arab 
News 1989. g. 25. augustā aizmugures 
lappusē publicēja cilvēku ķēdes lielu 
fotogrāfiju un rakstu: Krievija zvēr at-
vieglot kontroli pār Baltiju.

Rakstā ir atsauce uz 1939. gada 
23. augusta slepeno līgumu starp Hit-
leru un Staļinu, bet ne ar vārdu nav 
minēts ne Molotovs, ne Ribentrops. 
Kāpēc tad mēs vēl tik bieži dzirdām lī-
guma nosaukumā minētus līguma pa-
rakstītājus kā pašus galvenos? Tas jau 
nebija nekāds Molotova-Ribentropa 
pakts, bet gan vienošanās starp dikta-
toriem Hitleru un Staļinu.

Bet vai ir tik vienkārši? Draudzības 
un pasaules sadalīšanas līgumi mēdz 
tikt parakstīti ne starp kaimiņiem, bet 
starp attālākām zemēm. Vācija zem da-
žādiem valdniekiem ir draudzējusies ar 
tālo Japānu, ar tālo Turciju, ar ne tik ļoti 
tālo Itāliju. Bet netaisījās pasauli dalīt 
ne ar kaimiņu Franciju vai kaimiņu Po-
liju. Kad Austrumeiropa bija sekmīgi 
sadalīta, un Vācija kļuvusi par Padomju 
Savienības kaimiņzemi, tad vairs nebi-
ja ko dalīt, un draudzība beidzās. Tad 
nāca kārta draudzēties attālajām val-
stīm – Francijai un Padomju Savienībai.

Kādā veidā ir Vācija un Krievi-
ja sadalījuši Austrumeiropu šodien? 
Ja Vācijas kanclere Angela Merkele 
viesojās Latvijā un uzsvēra, ka viņas 
mērķis ir aizvest Ukrainu kā vienotu 
veselumu uz Eiropu, nevis kā sašķeltu 
valsti, tad to varēsim izvērtēt tikai pēc 
darbiem. Mēs sagaidām nopietnu un 
turpinošu militāru atbalstu Latvijai, 
un efektīgāku pretdarbību Krievijas 
kara gājienam Ukrainā.

Mēs vēl ciešam no tā, ka esam pie-
dzīvojuši Krievijas / Padomju Savie-
nības tumšo pusi, bet Rietumeiropa 
ir tikai piedzīvojusi tās kādreizējo sa-
biedroto, nacionālsociālistisko Vāciju. 
Interesanti, ka Angela Merkele dzimu-
si Hamburgā, bet īsi pēc viņas dzim-
šanas, ģimene 1954. gadā pārcēlās uz 
Austrumvāciju. Tātad varētu cerēt uz 
mazliet labāku sapratni no patreizējās 
Vācijas kancleres nekā no citiem Rie-
tumeiropas valsts vadītājiem.

Bet vai nav likteņa ironija, ka tie-
ši ap šo liktenīgo 23. augustu notiek 
atkal Austrumeiropas sadalīšana, bet 
ceram, ka šoreiz robežlīnija būs tālāk 
uz austrumiem?

GN

Laulības
Svētā Krusta baznīcā Melburnā

Anta Brahmane un Artūrs Landsbergs.

Atbalstiet Pēteri Gresti!
Pētera Grestes atbalsta koncerts Melburnā

ziņā, mēs uzskatām par pašsaprota-
miem.“

Grestes ģimeni koncertā pārstāvēs 
Pētera brālis Miķelis ar sievu Nikki un 
nolasīs Pētera vēstuli no Kairas cietu-
ma, sacerētu tieši šim gadījumam.

Koncerts Support Peter Gres-
te notiek ceturtdien,  21.  augustā, 
plkst. 19.00, „The Hi-Fi“ (zāle ar 
bāru), 125  Swanston  St, Melbourne 
(starp Collins un Lt Collins ielām). Bi-
ļetes $30 – var iegādāties caur www.
thehifi.com.au (koncerta vietu) vai 
bottledsnail.com/greste (koncerta rī-
kotājiem, Bottled Snail Productions). 

Tuvāka informācija pie Anitas 
Andersones: 03 9867 2070.

Anita Andersone

3ZZZ radio latviešu grupas
gadskārtējā sapulce

Sestdien, 30. augustā, plkst. 11.00 Melburnas Latviešu Namā.

Visi mīļi aicināti. Būs uzkodas. Ieeja par brīvu.
Latviešu grupas vadītāja
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Vīzija par kongresu
No 7.-11.  jūlijam 

Austrālijā, Melburnas 
Kriketa stadionā (MCG) 
norisinājās InSEA – 
Starptautiskās Mākslas 
Izglītotāju Asociācijas 

pasaules kongress Mākslas daudzvei-
dība, kura organizētāji bija AEA – 
Austrālijas Mākslas Izglītotāju asoci-
ācija un InSEA.

Melburnas sporta un kultūras 
ikona – Melburnas Kriketa stadions 
(MCG ) mērķtiecīgi un simboliski 
tika izvēlēta kā vieta, kur dalībnie-
kiem bija dota iespēja iepazīt, pārbau-
dīt un diskutēt par pasākuma tēmām 
Mākslas daudzveidība – Pārmaiņas. 
Nepārtrauktība. Konteksts.

„Pēdējās desmitgades ir aplūkoja-
mas kā vislielāko pārmaiņu laiks cil-
vēces vizuālās kultūras vēsturē: sākot 
no mākslas iedvesmas avota līdz ide-
jai, no pirmsākuma līdz rezultātam, 
no eiropeiski/amerikānisko estētisko 
ideālu idejām līdz brīnišķīgām uz na-
cionālo kultūru tradīcijām balstītām 
vērtībām, kuras radot, īpaši svarīgi 
ir pārvērtēt katram tieši savas zemes 
kultūrvēsturiskās vērtības.

Pasaules tautu migrācija un bēgļu 
straumes ir radījušas priekšnoteiku-
mus dažādu kultūru saskarsmei, un 
tās vienlaicīgi arī rada mums visiem 
jaunus izaicinājumus un iespējas.

Kādas mums ir iespējas izprast šos 
jaunās pasaules radītos kontekstus? 
Ko mums šobrīd vajadzētu aizsargāt, 
saglabāt un kāpēc? Kāda varētu būt vi-
zuālo mākslu loma šajā mainīgo pār-
maiņu laikā?

Vai, svinot šī brīža mākslu un kul-
tūru daudzveidību un izaicinājumus, 
mēs mācēsim atrast to būtiskāko, un 
kā tieši šīs dažādās pasaules ietekmes 
mainīs mūsu mākslas mācīšanas veidu 
un to, ko darīsim skolās un universitā-
tēs un, ko mēs tieši mācīsim?“

Tā pirms kongresa Mariana Stron-
ga (Mariana Strong) un Linda Naita 

(Linda Knight) pasākuma organizētā-
ju vārdā uzrunāja tā dalībniekus.

Meklēt un atrast atbildes uz šiem 
jautājumiem, kāda būs mākslas iz-
glītības misija un virzība nākotnē, kā 
tam sagatavoties un kādas būtu jāveic 
izmaiņas ikkatras valsts izglītības sis-
tēmā, nebūt nav viegli, bet, kad kopā 
sanāk pasaules gudrākie prāti, tad la-
bam klausītājam un ideju vai situāciju 
analizētājam dažkārt izdodas ieskatī-
ties nākotnē.
Latvijas dalība kongresā 
Austrālijā

Ar Rīgas domes Kultūras departa-
menta atbalstu, iespēja runāt par Latvi-
ju, meklēt atbildes, piedalīties kongresa 
zinātnisko sesiju darbā un izglītojošo 
programmu pasākumos, bija divām 
mākslas izglītības iestāžu pārstāvēm 
no Rīgas – Kultūras departamenta Mū-
zikas un mākslas skolu programmas 
vadītājai Inesei Ronei un Pārdaugavas 
Mūzikas un mākslas skolas direktora 
vietniecei mācību darbā mākslas izglī-
tības programmā Dacei Paeglītei.

Latvijas pārstāves, dodoties tāla-
jā ceļā no iepriekšējās saskarsmes un 
pieredzes ar Austrālijas pārstāvjiem, 
zināja, ka Austrāliju raksturo pama-
tīga un gudra mākslas izglītība, un 
vēlējās šajā braucienā iepazīt tuvāk 
Austrālijas aborigēnu kultūrvēsturis-
ko mantojumu. Tikpat liela bija vēlē-
šanās izmantot iespēju un satikties ar 
trimdas latviešiem Melburnā, domājot 
par sadarbības iespējām, un apmeklēt 
vietas, kur tiek kopta un saglabāta lat-
viskā dzīvesziņa un valoda svešumā.
Neliela informācija lasītājiem 
par InSEA organizāciju

Starptautisko Mākslas Izglīto-
tāju Asociācija – InSEA ir dibinājis 
Herberts Rīds (Sir Herbert Edward 
Read) (1893-1968). 1954. gada jūlijā 
1. UNESCO Ģenerālajā Asamblejā 
Parīzē. Tā ir lielākā pasaules mākslas 
izglītotāju organizācija, kurā šobrīd 
darbojas vairāk nekā 2000 biedru no 

pāri par 80 valstīm. Eiropu tajā pār-
stāv 29 valstis. Latvijas sadarbība gal-
venokārt notiek ar Eiropas reģionālo 
InSEA, jo to nosaka kultūras un izglī-
tības programmu atšķirības, valodas 
barjeras, attālumi starp valstīm un sa-
darbības dārdzība.

Pēdējos sešus gadus InSEA vadītā-
ja ir bijusi Dr. Rita Irvina (Rita Irwin) 
no Kanādas, kuras zinātniskās pētnie-
cības virziens ir A/r/tography/ (http://
artography.edcp.educ.ubc.ca), bet 
Eiropas reģionālo organizāciju vada 
Marjans Prevodniks (Marjan Prevod-
nik) no Slovēnijas. Informāciju par In-
SEA vēsturi sarakstījis angļu mākslas 
izglītības leģenda Džons Stīrs (John 
Steers), un to var atrast rakstā „InSEA: 
Past, Present and Future“ 2005. gadā 
izdotajā eseju krājumā Histories of Art 
and Design Education: Collected Es-
says (Intellect, Bristol UK 2005). 

10.  jūlijā kongresā tika sasauk-
ta InSEA Ģenerālajā Asambleja, kur 
InSEA prezidente R. Irvina un sekre-
tārs J. Sanders ziņoja par aktivitātēm 
starpkongresu laikā un organizācijas 
finanšu līdzekļu izlietojumu. Tika 
veikti labojumi organizācijas statūtos, 
samazinot ievēlēto amatpersonu piln-
varu termiņu no trīs uz diviem gadiem 
un paziņoti vēlēšanu rezultāti. Par nā-
kamo InSEA prezidenti tika ievēlēta 
Dr. Teresa Eka (Teresa Eca) no Por-
tugāles, kura vairāk atbalsta un attīsta 
Eiropas skolu sadarbības projektus.

Eiropas Padomes sanāksmē, kuru 
vadīja Dīters Šēnavs (Diederik Schö-
nau) Nīderlande, tika paziņots, ka nā-
kamā Eiropas kongresa norises vieta 
būs 2015. gada jūnijs Bragā, Portugā-
lē. Diskusijas bija par nosacījumiem 
turpmākajām sadarbības formām ar 
reģionālajām InSEA organizācijām 
un informācijas apriti par notikumiem 
dalībvalstīs.

Dace Paeglīte
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Kad īsti dzīve mazākā mājā ir labāka?
Kad ir pareizais laiks pārdot lielo ģimenes māju un domāt par citu dzīves veidu?

Varbūt Melburnas 
Latviešu Ciemā!

Šajās dienās, runājot 
par to, kādā mājā dzīvo-
jam, ir jāņem vērā tas, ka 
vairāk un vairāk dažāda 
vecuma cilvēki izvēlās 

dzīvot mazākās mājās vai pat dzīvok-
ļos. Tas sabiedrībā ir nosaukts ar vārdu 
downsizing, ko faktiski latviski nemaz 
tā vienā vārda nevar iztulkot, bet doma 
ir skaidra, ka izvēlamies ar nolūku sa-

mazināt savu dzīvojamo platību. Kurš 
tad vēlās tīrīt vai arī apsildīt plašas 
telpas, ja tas nav nepieciešams? Un ja 
to dara jaunāka paaudze, tad vecāka 
gada gājuma cilvēkiem tas ir tikai ļoti 
loģisks solis.

Kā jūs būsiet dzirdējuši, Melbur-
nas Latviešu Ciemā ir vairākas tuk-
šas mājiņas, kas ar nepacietību gaida 
jaunus iemītniekus. Uz šo brīdi variet 
iegādāties 1 vai 2 guļamistabu māji-
ņas, sākot no $250 000 līdz $310 000. 

Variet izvēlēties tikko izremontētu vai 
neremontētu mājiņu.

Vai nebūtu labi dzīvot latviskā 
vidē? Gādājam par jūsu labklājību: 
busiņš brauc uz veikaliem un sarīko-
jumiem, vairāki sarīkojumi arī notiek 
mūsu zālē, ir regulāri dievkalpojumi, 
pieejama friziere, masāžas, podiat-
rists, vingrošanas stundas. Trauksmes 
pogas ir katrā mājiņā nelaimes gadīju-

Latvijas dalība 34. InSEA pasaules kongresā Melburnā
„Mākslas daudzveidība. Pārmaiņas. Nepārtrauktība. Konteksts.“

 
Turpinājums 13. lpp.



Ceturtdien, 2014. gada 21. augustā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Jau otro gadu Latviešu valodas 
aģentūra organizē latviešu valodas 
apguves nometnes Mana Latvija di-
asporas un reemigrējušajiem bērniem. 
Šogad tās ir divas, un pirmā no tām tik 
tikko ir noslēgusies. Laikā no 21. līdz 
26.  jūlijam 30 bērni vecumā no 10 
līdz 15 gadiem uzlaboja latviešu va-
lodas prasmes, devās ekskursijās uz 
skaistākajām Latvijas vietām, kā arī 
baudīja piesātinātu aktīvās atpūtas 
un izklaides programmu viesu namā 
Lantus netālu no Valmieras un atpūtas 
namā Hospital Sabilē.

Pieredzējušu latviešu valodas pe-
dagogu vadībā ar interesantu spēļu un 
rotaļu palīdzību latviešu valoda nevie-
nam vairs nelikās sarežģīta. Izrunu un 
akcentu koriģēt palīdzēja logopēdes 
konsultācijas un katram bērnam in-
dividuāli piemeklētie vingrinājumi. 
Mūzikas pedagoga vadībā bērni ap-
guva ne tikai latviešu folkloru, bet 
iepazinās arī ar dažādiem mūzikas 
instrumentiem. Par vienu no saistošā-
kajām nodarbēm tika atzīta spēlēšana 
ansamblī ar zvaniem. Liela uzmanī-
ba, protams, tika veltīta sporta spē-
lēm – tautas bumba, futbols un dažā-
das stafetes ļāva veidoties saliedētām 
komandām. Tas īsi pirms noslēguma 
nometnes dalībniekiem palīdzēja iegūt 
godalgotas vietas Sabiles pilsētas svēt-
ku sporta spēlēs.

Pēc pirmajām četrām pavadītajām 
dienām Valmieras pusē visi devās eks-

kursijās uz Gūtmaņa alu un bobsleja 
trasi Siguldā, iepazina Kuldīgas vec-
pilsētu un glābēju pavadībā šķērso-
ja Ventas rumbu, izpētīja brīvdabas 
mākslas muzeju Pedvāle Sabilē un 
noklausījās Carnival Youth koncertu. 
Tā kā laiks bija karsts un saulains, visa 
nometnes komanda divas reizes dienā 
baudīja ūdens peldes – gan viesu namā 
Lantus, gan Ventā un Abavā. Un, pro-
tams, ne ar ko neatsveramas visiem 
nometnes dalībniekiem būs sešu dienu 
laikā jauniegūtās draudzības, kas turp-
māk vienos latviešu bērnus no Austrā-
lijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Vācijas, 
Īrijas, Igaunijas, Dānijas, Gruzijas un 
Latvijas.

Latviešu valodas aģentūra ir Izglī-
tības un zinātnes ministrijas pārrau-
dzībā esoša tiešā pārvaldes iestāde. 
Tās darbības mērķis ir veicināt lat-

viešu valodas – Latvijas Republikas 
valsts valodas un Eiropas Savienības 
oficiālās valodas – statusa nostiprinā-
šanu un ilgtspējīgu attīstību. Viena no 
Latviešu valodas aģentūras funkcijām 
ir sniegt atbalstu latviešu diasporai ār-
valstīs latviešu valodas apguvē un va-
lodas saglabāšanā.

No Austrālijas (Brisbanes) pieda-
lījās divi fantastiski bērni – 10 gadus 
vecais Daniels Abijs (Abey) un 14 ga-
dus vecā Rebeka Abija.

Danielam par labāko nometnes 
draugu kļuva Rūdis no Beļģijas. Da-
niels un Rūdis bija paši aizrautīgākie 
un talantīgākie mazie nometnes futbo-
listi.

Māsa un brālis tagad uz pusgadu 
dzīvos Latvijā un ies Latvijas skolā.

Aija Otomere
LVA diasporas projektu koordinatore

Tiekas diasporas un reemigrējušie bērni
Nometnē „Mana Latvija“

Nometnes „Mana Latvija“ dalībnieki.
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nodibināta Latviešu skautu kustība 
un Latviešu gaidu kustība, lai trimdā 
varētu turpināt skautot un gaidot. Tā 
arī vēl šodien, 69 gadus vēlāk pastāv 
Latviešu skautu kustība un Latviešu 
gaidu kustība ārpus Latvijas, un mēs 
visi šodien esam šeit kopā pulcējušies. 
Pirms 47 gadiem mēs sākām tradīciju 
rīkot lielās nometnes jubilejas gados. 
1967. gadā notika pirmā lielā nometne 
„Tēvzeme“. Starplaikā esam rīkoju-
ši trīs lielās nometnes Kanādā, divas 
lielās nometnes Katskiļos, Ņujorkā, 
vienu lielo nometni Masačusetā un 
divas lielās nometnes Mičiganā. Un 
tagad esam Nudžersijas pavalstī, lai 
nometņotu 11. Lielā nometnē „Manto-
jums“. Mēs esam braukuši no Austrā-
lijas, Latvijas, Kanādas un Amerikas. 
Katrai nometnei ir bijis savs raksturs, 
savas īpatnības un savs gars. Bet visās 
nometnēs mūs ir vadījuši mūsu skautu 

un gaidu likumi, kas mums ir devuši 
mūsu skautu un gaidu nerimtīgo garu. 
Smelsimies no mūsu mantojumu akas 
un baudīsim šo nedēļu pilnībā. Vēlu 
jums atjaunot vecās draudzības, rast 
jaunus draugus, uzpildīt savu atmiņu 
mugursomas un braukt mājās pilni ar 
skautu un gaidu garu! Ar šo paziņoju 
11. Lielo nometni par atklātu!“

Karogu mastos uzvijas ASV, Lat-
vijas, Kanādas un Austrālijas karogi.

Latviešu gaidu priekšniece 
vad. Nora Aivara, sveicot nometņotā-
jus: „...bet kas tad īsti ir Mantojums? 
Mantojums ir viss tas, ko jūs katrs 
esat saņēmuši no saviem priekštečiem. 
Tas var būt labs padoms kā izvēlēties 
Pareizo ceļu. Varbūt tā ir sēkliņa no 
mammas vai vecmāmiņas stāda. Tā 
ir mūsu tautas vēsture, kur cīnījās 
Strēlnieki un Zemes sargi, aizstāvot 
mūsu Latviju. Tās ir mūsu mīļas tautas 
dziesmas, vai Dainas un mūsu latviešu 
literatūra, kurā mēs sastopam Lāčplē-
si kas cīnījās pret Melno Bruņinieku. 

Mantojums ir skautu un gaidu mākas, 
likumi un solījumi, ko paaudzes pirms 
jums ir saglabājušas. Mantojumā arī 
esat saņēmuši skaisto dabu ap jums, 
kas mums visiem ir jāsargā.“

Nometni apsveica Amerikas Lat-
viešu apvienības priekšsēde Anita Ba-
taraga, Latvijas Skautu priekšnieks Jā-
nis Iklāvs. Rakstisku apsveikums tika 
nolasīts no Latvijas Gaidu priekšnie-
ces vad. Līgas Jagmanes. Pēc oficiālās 
nometnes atklāšanas visi nometņotāji 
devās uz svētbrīdi, kuru vadīja Ņujor-
kas ev. lut draudzes diakons Indriķis 
Kaņēps, un tad uz kopējām vakari-
ņām, kuras gatavoja amerikāņu skautu 
nometnes īpašnieku darbinieki.

Vakarā vēl atklāšanas ugunskurs, 
kuru vadīja vad. Dace Strīpniece, Ka-
nādas gaidu jendas priekšniece.

Vad. Maija Šķinķe
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

„Mantojums“ sācies
Turpinājums no 2. lpp.

AL55.KD referents Tālavs Jundzis – jurists, profesors, ministrs, AP deputāts, viens no 4. maija Neatkarības deklarācijas 
autoriem, Atmodas laika aktīvists un šo notikumu pētnieks. Temats: „Latvijas neatkarības atgūšana un tās mācības mūsdienās.“
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Šis gads Rīgai būs neaizmirstams – tik 
daudz visādu notikumu un tik daudzi no tiem 
pirmo reizi: Rīga 2014 – Eiropas kultūras 
galvaspilsēta, Pasaules koru olimpiāde 2014, 
Dzimuši Rīgā koncerti un pat 813. dzimšanas 
diena! Rīgas svinības norit trīs dienas – no 

15. – 17. augustam; viesu ļoti, ļoti daudz. Izklaides pasā-
kumiem milzīga dažādība, pat lasot info teltī pie Laimas 
pulksteņa iegūto biezo svētku programmu, diemžēl nav 
iespējams apskatīt visu to, ko acis kāro, jo kājas nespēj tik 
ātri tikt no punkta A līdz punktam B.

Pastāstīšu, ko es paspēju apskatīt sestdien, 16. augus-
tā. No rīta izgāju caur Vērmaņdārzam – tur vēl tik notika 
gatavošanās Maizes ielas un Grāmatu ielas darbam, bet uz 
skatuves laimējās redzēt Taivānas deju teātra Team-Win 
Lion Dance Theatre mēģinājumu.

Pavasarī Rīgā izstādītie 15 gliemeži pa vasaras karsto 
laiku ir tikuši pie mākslinieku apgleznotiem sāniem. Krā-
sainā komanda sapulcējusies Strēlnieku laukumā uz Oku-
pācijas muzeja kāpnēm ar uzdevumu atgādināt, ka Mākslai 
vajag telpu. Šobrīd tiek diskutēts, vai būtu iespējams Laik-
metīgās mākslas muzeju ierīkot Tehniskās Universitātes ēkā 
Kaļķu ielā 1 pēc TU pārcelšanās uz jaunajām telpām Ķīpsa-
lā. Ļaudis ļoti intensīvi fotografējās ne tikai pie gliemežu sā-
niem, bet arī nez kāpēc rāpjoties mākslas objektam uz galvas 
un stīvējot augšā pārbijušos bērnus. Mans favorīts bija zilais 
gliemezis, kuru mīļi apķērusi omīte un tas – ar pastmarkām.

Doma laukumu aizpilda tirgus nojumes un cirka ap-
metne ar triku meistaru izdarībām. Tirgošanā tikai Latvi-
jas lietišķās mākslas darinājumi un veselīga pārtika. Pie 
Sv. Pētera baznīcas nonācu viduslaikos – loka šaušana, 
bruņu pielaikošana, tirdzniecības aizsākumi ar naudas ie-
viešanu, kā arī Latvijas amatnieki ar klasiskām vērtībām.

Savukārt pie Pulvertorņa viss notiek sirsnīgi, kā mā-
jās – latgaliešu mājās. Kirmašs jeb gadatirgus – mūzika 
un dejas, Latgales seno cīņas vīru veiklība, podnieki, ka-
lēji, audēji, medus, vīns un alus tieši no mucas Latgales 
keramikas krūzē. Un latgaļu sarunvaloda. Vienu brīdi šo 
darbīgo atmosfēru pārtrauc motoru rūcināšana un skaļas 
signāltaures – gar Pulvertorni uz krastmalu brauc milzums 
spožu motociklu parāde: melni, sarkani, balti un ne tikai uz 
diviem riteņiem. Paši braucēji ģērbušies tikai melnā, dau-
dzi ved līdzi arī meitenes, plīvo karogi.

Dodos uz 11. novembra krastmalu, kuru no Akmens til-
ta līdz Vanšu tiltam pilnībā aizpildījuši senie auto. Vairāk 
nekā 150 antīko auto no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, So-
mijas, Krievijas un Zviedrijas parādes braucienā no Biķer-
nieku sporta bāzes ieradušies uz spēkratu izstādi. Apkārt 
ļaužu pūlis, visi fotografējas. Ik pa brīdim uzlīst, un var 
apskatīt arī lietussargu daudzkrāsainību.

Dodos uz Vanšu tiltu, lai novērtētu situāciju. Daugavā 
notiek jahtu sacensības, kādas – nepateikšu, bet tā viņu pār-
vietošanās izskatījās ļoti komplicēta – te karodziņš, tur boja, 
bet viss notiek, un vēja piepūstas jahtu buras vienmēr ir pie-
vilcīgas. Aiz Vanšu tilta, Daugavā, kur parasti stāv prāmis, 
arī riņķo jahtas, tikai citā disciplīnā.

Bet tuvāk til-
tam stāv vairāki 
dažādu valstu ar-
mijas kuģi – Lie-
tuvas, Igaunijas, 
Norvēģijas, Po-
lijas, Vācijas un 
Latvijas. Pie ku-
ģiem stāv pagaras 
rindas; pilsētnieki 
labprāt izmanto 
izdevību, arī es. 
Caur poļu kuģi 

nokļūstu uz Latvijas jūras mīnumeklētāja Tālivaldis. Tā es 
pabiju uz četriem kuģiem, pa vertikālām kāpnēm nekāpu, 
jo tur bija rinda, ne visiem veikli gāja ar kāpšanu.

No kuģiem devos uz atrakcijām – panorāmas rats, visādi 
karuseļi, viens par otru trakāks. Nezinu kāpēc, bet bija maz 
braucēju, varbūt biļetes padārgas. Ievēroju, ka ekstrēmāka-
jos griezējos sēdēja meitenes, puiši bailīgi! Man bija žēl, ka 
vairs nepanesu karuseļus. Cauri pūlim izspraucos pie žoga, 
lai paskatītos motosporta paraugdemonstrējumus; lietus gan 
programmā ieviesa izmaiņas, bet man pietika –redzēju tra-
kus braucienus. Atpakaļceļā nopētīju blīvi stāvošos, spoži 
nopulētos motociklus ar dažādu valstu numuriem un laikus 
paspēju uz antīko auto parādes brauciena noslēgumu – viņi 
visi devās uz Spilves lidostu, lai turpinātu svētkus.

No tehniskām lietām pievērsos mūzikai. Doma baznī-
cas dārzā visu dienu skan mūzika: jauniešu simfoniskais 
orķestris, saksofonu kvartets, Sergeja Jēgera solokoncerts, 
operas izrāde. Man laimējās noklausīties nedzirdēti skais-
tu mūziku Portugāles stīgu kvarteta The Atlantic Quartet 
izpildījumā. Doma dārzs ir ļoti piemērota vieta šādiem 
koncertiem. Vecrīgā sastapos ar ielu mūziku – ļoti skaisti 
sadziedājās divi tromboni, pēc tam mākslinieki kopā ar ap-
kārtstāvošajiem skatītājiem nodziedāja pa kādai dziesmai.

Rātslaukumā Rolanda statuju un burvju mākslinieku pa-
gariem matiem (programmā šāda izrāde nav minēta) blīvi ie-
lenkuši skatītāji, ik pa brīdim atskan bērnu spiedzieni. Kungs 

Rīgas svētki – ar plašu vērienu un interesanti
Mans redzējums, kā mazs kūkas gabaliņš

Taivanieši Vērmanes dārzā.
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Pie Pulvertorņa.
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Antīkie auto Daugavas krastmalā.
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Skats no Vanšu tilta.
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Liekas, ka mana ēna 
pat kūst uz karstā bruģa 
pie Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ēkas. Liel-
formāta burti manu acu 
priekšā sāk šilierēties uz 
spīdīgā bibliotēkas alu-

mīnija pannas jumta.
Ko es te daru? Prātā nāk Noela 

Kauvarda jautrais pantiņš par trakiem 
suņiem un angļiem, kas iziet saulē pašā 
karstākajā dienas laikā. Es neesmu ne 
traks suns, ne anglis, bet cerība man ir, 
ka bibliotēkas telpās būs vēsāks. Tie-
šām, iekštelpās ir vēsāks, jo vestibils ir 
vairāku balles zāļu plašumā.

Kādēļ esmu šeit?! Šorīt internetā 
pamanīju, ka bibliotēkas izstāžu zālē 
ir UNESCO Pasaules mantojumā ie-
kļautās Ravennas vēsturiskās moza-
īkas, cik sapratu, no perioda: Flavius 
Petrus Sabbatius Justinianus Augus-

tus (c.482 – 565) Bizantijas imperators 
Justiāns I. Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas mājaslapa rakstīts: „Šo agrīnās 
kristietības laika mozaīku darbu izcilo 
māksliniecisko vērtību papildina to 
sniegtās vēsturiskās liecības par re-
liģiju, valstisko iekārtu un cilvēkiem 
Eiropas kultūras vēstures ļoti nozīmī-
gā periodā“. Zem katras mozaīkas bija 
novietots numurs, BET katalogs, kas 
paskaidrotu mozaīkā attēloto, bibliotē-
kā nebija pieejams.

Fotografēt nebija aizliegts, tādēļ 
daudzas mozaīkas nofotografēju, bet 
visas šajā rakstā neiekļaušu, jo trūka 
apzīmējuma, turklāt, šī nebūs brošūra, 
bet tikai ieskats par dažām izstādēm, 
ko LN bibliotēkā, Eiropas Kultūras 
galvaspilsētas RĪGA 2014 ietvaros, ir 
iespējams baudīt.

Šī mozaīka ir no Jaunā Sv. Apol-
linārija bazilikas ar nosaukumu: Sa-
mariete pie akas. Samarietes tērps 
un galvas sega ievērojami atšķiras no 
galma dāmu tērpiem nākošā mozaīkā. 
Mani interesē senās liecības par kultū-
rām un ļaužu dzīvi, kas redzami gan 
sienu freskās, statujās, izrakteņos un 
kas dažkārt veiksmīgi tiek attēlotas arī 
mūsdienu filmās. Tērpu piegrieztnes, 
drēbju musturi, rotas, kurpes, matu sa-
kārtojums, sadzīves priekšmeti, ieroči, 
mēbeles un citas lietas, kas atspoguļo 
to, kā ļaudis dzīvoja.

Vēl viena sevišķi nozīmīga izstāde 
ir 1514. Grāmata. 2014. Karstā laika 
dēļ, biju nogurusi un šajā izstādes tel-
pā ilgi neuzturējos, jo patumšajā telpā 
iegaismotās vitrīnās atšķirtās grāmatu 
lapas nevarēju pietiekami detalizēti 
saredzēt, gaiss telpā kļuva spiedīgs, 
sāka mesties nelabi ap dūšu; bija stei-
dzīgi jāatstāj šī izstāde ar nodomu to 

Latvijas Banka otrdien, 19. au-
gustā, laida apgrozībā Baltijas ceļa 
25. gadskārtai veltītu 5 eiro sudraba 
kolekcijas monētu.

Monētas grafisko dizainu veido-
jis Visvaldis Asaris, kam šis ir pirmais 
darbs monētu mākslā, un ģipša modeli – 
Ligita Franckeviča; tā kalta Nīderlandes 
kaltuvē Koninklijke Nederlandse Munt. 
Uz monētas redzama pīne ar tajā ievī-
tām lentēm triju Baltijas valstu karogu 
krāsās, kā arī koka stumbrs ar saknēm.

Monētas sižets veltīts pasaules mē-
rogā unikālai akcijai 1989. gada 23. au-
gustā, kad aptuveni 2 miljoni baltiešu 
sadevās rokās 600 km garā ķēdē, kas 
uz 15 minūtēm savienoja Tallinu, Rīgu 
un Viļņu.

Šī akcija pievērsa visas pasaules 
uzmanību vēsturiskajai netaisnībai un 

apliecināja, ka brī-
vības un neatkarī-
bas ideja šo tautu 
prātos un sirdīs ir 
dzīva. Nevardar-
bīgās cīņas lek-
sikonā Atmodas, 
Tautas frontes, 
Dziesmotās revolūcijas ietverto vēs-
tījumu nu papildināja vēl viens tautu 
gribas un sapņu apliecinājums – Bal-
tijas ceļš. Tas bija kā neformāls refe-
rendums, kas okupācijas varai skaidri 
nodemonstrēja Baltijas tautu vienotību 
vēlmē atgūt brīvību un atjaunot reiz at-
ņemto neatkarību.

Eiro kolekcijas monēta Baltijas 
ceļš veltīta un tās iznākšanas laiks pie-
skaņots Baltijas vienotības zvaigžņu 
stundas 25. gadskārtai.

Monēta ir likumīgs maksāšanas 
līdzeklis Latvijas Republikā. Monētas 
maksimālā tirāža – 10 000 eksemplāru.

Monētu no 19. augusta var iegā-
dāties Latvijas Bankā (kasēs K. Val-
demāra ielā 1B, Rīgā, un Liepājas fi-
liāles un Daugavpils filiāles kasē) un 
tradicionālajās monētu tirdzniecības 
vietās – bankās, suvenīru un juvelieru 
veikalos. Monētas cena Latvijas Ban-
kas kasēs – 41,07 eiro.

Latvijas Bankas Preses dienests

5 eiro monēta „Baltijas ceļš“
Latvijas Banka laiž apgrozībā kolekcijas monētu

Monētas averss un reverss.

Latvijai vēl viens rekords pārsists!!!
Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums

apciemot vēlreiz.
LN bibliotēkas mājas lapā ir labi 

aprakstīta šī ievērojamā izstāde. Mazs 
ieskats no LN bibliotēkas mājaslapas: 
„Starp izstādītajiem manuskriptiem 
būs apskatāms arī Rīgas breviārijs, kas 
gan pēc kāda Rīgas rātes kunga pasūtī-
juma ticis iespiests 1513. gadā Amster-
damā, bet uz Rīgu atceļojis 1514. gadā. 
Savukārt no Mančestras bibliotēkas 
atceļojis ap 12. vai 13. gadsimtu tapis 
un nostiprināts un 1514. gadā iespiests 
Anglijas likumu krājums, kas arī uz-
skatāms par unikālu eksponātu.“

Vēl divās apakšstāva izstāžu telpās 
varēja apskatīt Vizionārās struktūras. 
No Johansona līdz Johansonam. 
Izstādē bija apskatāmi 7 mākslinie-
ki: Kārlis Johanson, Gustavs Klucis, 
Valdis Celms, Jānis Krievs, Artūrs 
Riņķis, Gints Gabrāns, Voldemārs 
Johansons. Šīs izstādes beidzās 6. au-
gustā – dienā, kad bijām ieradušies. Lai 
apskatītu šo mākslinieku darbus bija 
jānopērk ieejas biļete eiro 3.00. Ivaram 
pietika ar to, ko viņš varēja redzēt caur 
izstādes stikla sienām. Arī šīs izstādēs 
darbus bija atļauts fotografēt.

Šie Ginta Gabrāna izstādītie plast-
masas mākslas darbi man atgādina, 
ka esmu piedraudējusi meistariem, 

Mana ēna 
kūst uz kar-
stā bruģa.
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Samariete pie akas.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2014. gada 21. augustā

Visu augustu un septembra sākumu 
Rīgas galerijā Daugava apskatāma iz-
stāde Terra Vitae, kas veltīta gleznotāja 
Osvalda Zvejsalnieka 70 gadu jubilejai.

Mākslinieks ir ļoti nozīmīga per-
sonība Latgales kultūrvidē. Dzimis 
1944. gadā Varakļānos un 1971. gadā 
beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas 
Pedagoģijas nodaļu, viņš strādā Rē-
zeknes Lietišķās mākslas vidusskolā 
(tagad koledža), kopš 1993. gada ir 
tās direktors. Kad 1991. gadā Latvijas 
Mākslas akadēmija atver filiāli Rē-
zeknē, viņš kļūst par tās vadītāju, do-
centu un visbeidzot profesoru. Viņš ir 
bijis ļoti populārās Jāņa Streiča filmas 

Cilvēkbērns mākslinieks. Atgūstot 
valstisko neatkarīgu, Osvalds Zvejsal-
nieks vada pieminekļa Vienoti Latvijai 
(Latgales Māras) atjaunošanu, darbo-
jies Tautas frontē Rēzeknē, bijis 7. Sa-
eimas un Rēzeknes domes deputāts. 
Par lielo ieguldījumu sabiedriskajā 
darbā un mākslā Osvalds Zvejsalnieks 
saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni (1997).

Neraugoties uz lielo aizņemtību, 
pirmām kārtām viņš ir mākslinieks. 
Nezinu otru tik nozīmīgu gleznotāju 
Latgalē kā viņu. Tajā ir strādājis ne 
viens vien otas meistars, taču nevie-

Ģ. Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas 
muzejā skatāma Ulda 
Zemzara gleznu izstāde 
Vecuvecais reālisms.

„Vairāk cienu skaid-
ru domu, skaidru skatu 
un profesionālus tēlo-

šanas līdzekļus,“ tās anotācijā raksta 
mākslinieks. Šo skaidro skatu un iz-
kopto profesionalitāti var ieraudzīt ik 
izstādes darbā.

Ja 2011. gadā Jūrmalā izdotajā al-
bumā Jūra un krasts Uldis Zemzaris 
apkopojis jūrai veltītos darbus, kas vi-
ņam ir viena no vistuvākajām tēmām, 
tad Jelgavā gleznotājs visu uzmanību 
veltījis laukiem, lauku cilvēkiem vai 
dzejniekiem, kuriem daba ir būtiska 
daiļrades daļa. Kopš 1970. gada va-
sarās mākslinieks uzturas Tukuma 
novada Sēmē (nu jau kādu laiku vairs 
ne), kur daba pāri slieksnim iekāpj teju 
vai istabā. Šeit rīta stundās var novērot 
dabas mošanos pēc nakts miera, pus-
dienas tveici un novakarēs krēslas no-
laišanos un miglas celšanos. Arī klu-
sumu, kāds iestājas dabā, kad sijā silts 
vasaras lietus un atveldzē ik stādu, 
krūmu un koku. Dzīvojot dabas klēpī, 
iespējams pavērot nakts apgaismoju-
mu, rudens krāšņumu mežu un silu 
ielocēs un ziemas mazliet sentimen-
tālo skaistumu gandrīz vai pirmatnējā 
nostūrī.

Kur vēl labāku vietu atrast glezno-
tājam, kuram pie sirds ir gleznošana 
dabā? Un Uldis Zemzaris to izmanto-
jis, cik vien bijis spēka. Tur arī tapušas 
lielākā daļa gleznu, ko viņš rāda Jel-
gavā.

Nelielas miniatūras mijas ar lielā-
ka izmēra darbiem, ekspozīcijas rāmo 
ritmu pārtrauc portreti – gan ģimenes 
fiksējumi, gan dzejnieku Vitauta Ļū-
dēna un Jāņa Baltvilka (viņam nupat 
atzīmējām 70 gadu jubileju) ģīmet-

nes, arī mazdēla Niklāva portretējums 
bērnībā (Puika, 1987). Ieskanas arī 
skumjas notis, kad mākslinieks ierau-
ga vecu vīru pļaujam pļavu, pilnu ar 
ziediem (Ziedu pļāvējs, 1982), kas liek 
atcerēties dzīves ziedoņa īslaicību, bet 
turpat ar smaidu viņš, būdams īstens 
zobgalis, tēlo sevi gleznojam dzeltenī-
gās rudens ainavas vidū (Rudens glez-
notājs, 2011).

Lauku ainavu Uldis Zemzaris uz 
audekla krāsās licis vairāk nekā piec-
desmit gadus, dodot Jelgavas izstādē 
nelielu ieskatu paveiktajā. Māksli-
nieks ir vecā, labā reālisma piekritējs, 
neraugoties uz vairākiem sānsoļiem 
daiļrades garajā ceļā, tostarp pievēr-
sies abstrakcionismam. Viņš nemek-
lē ne slēptu filozofiju, ne koncepcijas 
(Ulda Zemzara attieksme pret ainavu 
un to attēlojuma veids gan arī ir kon-
cepcija, tik nav to noformulējis). Viss 
attēlotais ir vienkāršs, saprotams, acij 
tīkams, kas iesilda katra latvieša sirdi, 
jo gleznotājs ikvienā darbā ielicis savu 
dvēseli. Savukārt izstādes apmeklētājs 
gūst iepriecinājumu, jo gleznas sniedz 
dzīves pilnasinības un vitalitātes sajū-
tu, iekšēju harmoniju un garīgu spēku 
šajā tik nemierīgajā un saputrotajā lai-
kā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Iekšēja harmonija nemierīgajā laikā

Izstādes kopskats.
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Dzejnieks Jānis Baltvilks. 1990.
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Ziedu pļāvējs. 1982.
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Māra Branča skatījums
Latgales gleznotājam Osvaldam Zvejsalniekam – 70

Baltā baznīca. Varakļāni. 2013.
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Ceturtdien, 2014. gada 21. augustā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Sestdien, 19.  julijā Longbīčā 
(Long Beach) Vašingtonas pavalsts 
pludmalē gāja lustīgi. Rietumkrasta 
latviešu vasaras vidusskolas Kursa 
audzēkņi piedalījās Longbīčas Sand-
stations smilšu skulptūru sacensībās 
iesācēju kategorijā. Smilšu tēlnieka 
Sanda  Kondrāta vadībā skolēni jau 
iepriekšējās divas nedēļas bija mā-
cījušies un trenējušies taisīt nelielas 
smilšu skulptūras. Longbīča bija jauns 
izaicinājums, jo skulptūras bija daudz 
lielākas.

Bija trīs grupas, kas sastāvēja no 
skolēniem un audzinātājiem:

1. Kursieši ar tēmu Latvian Song, 
2. Smilšu bērni ar tēmu Latvian 
Dream, un 3. Zari ar tēmu Latvian 
Story. Visas trīs komandas ar lielu 
prieku strādāja pie skulptūru veido-
šanas no desmitiem rītā līdz četriem 

pēcpusdienā. Sandis bija mentors, 
palīdzēdams ar padomu, kad vien tas 
bija nepieciešams. Viņam bija aizliegts 
pieskarties smiltīm un vienīgais, kas 
bija atļauts, bija teikt ko un kā labāk iz-
darīt. Daudz dziedāja tautas dziesmas, 
viena komanda pat stampāja smiltis ar 
basām kājām dziedot un ejot Kas dār-
zā. Komanda Smilšu bērni, turēdami 
Latvijas karogu, nodziedāja Dievs, 
svētī Latviju!. Šī komanda arī pirms 
pusdienu ēšanas nodziedāja galda lūg-
šanu, tā pat kā Kursas ēdamzālē.

Skatītājos bija arī bariņš latviešu, 
kas palīdzēja kursiešiem uzturēt lat-
visko garu ar dziedāšanu savā grupiņā 
vai kopā ar Kursas jauniešiem. Dau-
dziem bija sabraukuši kādi ģimenes 
locekļi vai draugi, kuri visus uzmun-
drināja un palīdzēja izturēt! Skolotā-
ji Ingrīda Birzniece, Helēne Godiņa 

un Andris Rūtiņš, nodrošinājušies ar 
dziesmu grāmatu, devās no vienas 
grupas pie otras un iepriecināja visus 
ar dziesmām. Favorīts, protams bija 
dziesma Saule, Pērkons, Daugava. 
Kad to iesāka dziedāt, tad parasti visi 
pameta savu darbu un skrēja klāt, lai 
kopīgi varētu to nodziedāt. Latvie-
šu valoda līksmi skanēja visās trijās 
komandās. Tika raženi strādāts pie 
smilšu skulptūru veidošanas. Gala re-
zultātā visiem bija prieks par padarīto 
darbu, lai gan godalgas izpelnījas vai-
rāk rutinēti skulptori.

Piektdien Longbīča pilsētā bija 
redzamas vairākas smilšu skulptūras, 
tostarp Sanda Kondrāta skulptūra ar 
nosaukumu Ģimene (Family). Šie dar-
bi netika godalgoti. Sandis teica, ka tie 
bija tikai kā degustācija.

EC un HG

nam no viņiem Latgale nav izvērtusies 
par tik nozīmīgu daiļrades tēmu, kāda 
tā ir Osvaldam Zvejsalniekam.

Pēc studijām viņš ātri ieguva 
savu īpašo rokrakstu glezniecībā, ko 
acīmredzot palīdzēja veidot Latgales 
tautas māksla un koktēlniecība. Viņa 
glezniecībā var kā tālas atbalsis sama-
nīt Šagala, Vlaminka un daudzu citu 
ietekmi, taču viņš ir atradis tikai sev 
vien raksturīgu izteiksmi. Viņa figūru 
un priekšmetu paraupjās formas, glez-
nu smagnējie ritmi, piesātinātie krāsu 
pielietojumi atklāj viņa emocionālās 
pasaules spriedzi.

Būdams reālistiskās mākslas pie-
kritējs, mākslinieks strādā visos žan-
ros – portreta, vēsturiskās, sadzīves un 
klusās dabas žanrā, tomēr pats būtis-
kākais devums atklājas ainavās.

Gleznotājs labprātāk portretē Lat-
gales pilsētas – Rēzekni, Krāslavu, 
Daugavpili, Ludzu, Varakļānus, teju 
katru nozīmīgāku vietu Māras zemē. 
Viņu pievelk vecas mājas, krāšņi dār-
ziņi, lauku cilvēku sadzīve. Viņa dar-

bos ļoti bieži pāri pilsētai slejas div-
torņu katoļu baznīcas, kas vēsta par 
Dieva svētību cilvēku darbīgumam un 
pilnasinīgai dzīvei.

Kaut arī nereti viņa darbos parā-
dās sadzīviskas un pat prozaiskas si-
tuācijas, tomēr Osvalda Zvejsalnieka 
gleznās tās kļūst par rituālu. Notiku-
ma īslaicība mākslinieka interpretācijā 
iegūst mūžības dvašu. Neraugoties uz 
zināmu kompozīcijas statiskumu, krā-
su kontrastos atklājas iekšēja spriedze 
un pat dramatisms, kas apliecina auto-
ra vīrišķīgo attieksmi pret notiekošo. 
Nekad gleznās neparādās izskaistināts 
smukums vai sentimentalitāte.

Kopš 21. gadsimta sākuma izplūst 
visai strikti nodalītie krāslaukumi, kas 
liecina par noteiktu iekšēju disciplīnu 
un koncentrēšanos uz precīzāku stās-
tījumu, lai cik tas būtu vienkāršs un 
lakonisks. Pēdējo gadu desmitu lai-
kā Osvalds Zvejsalnieks ļaujas otas 
ekspresīvam rakstam, visu uzmanību 
veltot personīgajām tābrīža emocijām, 
iekšējam satraukumam. Dažkārt pat 
liekas, ka mākslinieka ota krāsu uz-
švunkājumos uz audekla top pavirša, 
lai gan patiesībā tas vēsta par viņa iek-

šējo sasprindzinājumu, garīgās pasau-
les jūtīgumu. Savukārt krāsas iegūst 
savu patstāvīgo nozīmi.

Lai kur Osvalds Zvejsalnieks at-
rastos un lai gleznotu Spāniju vai kādu 
citu zemi, tomēr prātā paliek Latgale, 
kurai pieder viņa sirds. Mākslinieks 
ir Latgales dēls ar katru miesas audu, 
katru asins pilienu, katru dvēseles vib-
rāciju. Arī viņa jubilejas izstāde ir vel-
tījums dzimtajai pusei – Latgalei.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Vecā Krāslava. 2003.
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Kurši kāpās (jeb piedziedātā pludmale)
Kursieši piedalās smilšu skulptūru sacensībās

Sanda Kondrāta „Ģimene“.
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„Latviešu sapnis“ („Latvian Dream“).
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2014. gada 21. augustā

Virsrakstā izmanto-
ju vārdus no Ritas Gā-
les dzejoļa Jelgava. Šo-
gad aprit 70 gadi, kopš 
skaistās, senās pilsētas 
vairs nav, kopš tā tika 
sagrauta, nodedzināta, 

izpostīta 1944. gada jūlija mēneša bei-
dzamajās dienās.

Esmu jelgavniece kopš 1976. gada 
16. februāra. Tā bija mana pirmā darba 
diena Jelgavas 45. profesionāli tehnis-
kajā skolā, kur biju uzaicināta strādāt 
par mācību daļas vadītāju. Turpat arī 
dzīvoju. Skola sagatavoja jaunos celt-
niekus, un celtnieki Jelgavai bija pati 
vajadzīgākā profesija; pilsēta bija jāceļ 
un jāceļ, te nebija kur dzīvot, dzīvoša-
nas jautājumu katrs centās risināt kā 
prata un varēja.

Jelgava... Man tā bija pilsēta, kurā 
pirms kara dzīvojis mans onkulis; vē-
lāk, kad sāku strādāt Jelgavas Valsts 
ģimnāzijā, kas atrodas Mātera ielā, 
es mammas albumā pat sameklēju 
fotogrāfiju, kur viņš staigā gar na-
miem pretī mūsu skolai. Pamazām, 
ļoti lēnām, patiesībā, ļoti, ļoti lēnēm 
esmu iepazinusi šo pilsētu un tās vēs-
turi. Vistuvāk tā man pienākusi tieši 
beidzamajos 6 mūža gados, kad pētu 
mūsu skolas absolventu likteņus. Jel-
gavnieki ir visur pasaulē, un man par 
to gan skumji, gan arī prieks. Prieku 
rada sapratne, ka viņos mājo senās 
pilsētas kultūras apziņa, lepnums par 
to, ka viņi to – vai mūzikā, glezniecī-
bā, rakstniecībā, sadzīvē – spēj atdot 
savas apkārtnes līdzcilvēkiem, radot 
turpinājumu tam, ko saņēmuši kādreiz 
dzimtenē; skumji tāpēc, ka nekas taču 
nepaliek tukšs – aizbraucēju vietas ir 
pildījušās ar citiem atbraucējiem, kas 
visos 70 ilgajos gados te radījuši savu 
noskaņu un vidi. To vidi izbaudīju 
pilnībā. Kas mani paglāba? Šķiet, ka 
pati Jelgava, tās atrašanās vieta, tās 
tuvība Rīgai. Tur atradās teātri, tur 
bija Filharmonijas koncertzāle, tur bija 
Amatu ielas Kultūras nams ar brīniš-
ķīgajiem rakstnieku vakariem, tur bija 
mākslas muzeji un izstādes, tur bija 
viss, kas atveldzēja sirdi un baroja 
dvēseli – latviska dzīve latviskā vidē. 
Un vēlajos nakts vilcienos Jelgavā at-
griezās daudzi, daudzi jelgavnieki, 
kultūras un citas vides alcēji.

Jelgavas stacija – satiksmes mez-
gla punkts. Nekad neesmu skaitījusi, 
cik sliežu ceļu tur ir. Daudz, pavisam 
vienkārši – daudz, daudz paralēlu un 
atzaru ceļu, tādu, uz kuriem vilcieni 
tikai pietur uz brīdi, tad dodas ceļā 
uz Liepāju, Ventspili, Lietuvas puses 
pilsētām; uz citiem ceļiem formējas 
vilcienu sastāvi, vēl uz citiem – tie pa-
gaida iespēju doties kādos nozīmīgos 
braucienos. Kara laikā it sevišķi.

1944.  gada  27.  jūlijā, kad sarka-

narmija Baltijas frontē bija sakoncen-
trējusi spēcīgus uzbrūkošos spēkus, 
Jelgavas stacijā bija piestājuši visda-
žādākās nozīmes vilcieni: bija atvesta 
degviela lidmašīnām; tā lidotājiem ar 
autocisternām tā bija jānogādā Jel-
gavas aerodromā; bija munīcijas vil-
ciens, kas pēc kapteiņa Jāņa Grīnval-
da atmiņu stāstījuma atradies blakus 
degvielas vilcienam, bija pārpildīti 
bēgļu vilcieni... Atmiņas ir dažādas, 
daudzveidīgas. Tieši Jelgavas stacijai 
bija pirmais lielais padomju lidmašīnu 
uzlidojums, kura rezultātā aizsākās 
pilsētas degšana un bojā eja.

Atmiņu fragmenti
1. „27. jūlija pēcpusdienā Jelgavai 

uzlido sarkanarmijas lidotāji [...], lido-
ņu mestās bumbas trāpa stacijas ēkas 
galu un nogalina dažus no stacijas ie-
rēdņiem. Citas krīt stacijas laukumā, 
kur ievaino un nogalina dažus cilvē-
kus, bet 2 bumbas iekrīt preču stacijā, 
un viena no tām trāpa naftas vilcienu, 
kas momentā sāk degt, un visu rajonu 
pārvērš uguns jūrā. Liesmas pārsvie-
žas uz blakus esošo munīcijas vilcie-
nu, kura vagoni aizdegas, un munīci-
ja viņos sāk eksplodēt. Viss tas prasa 
no bēgļu vilciena ļoti daudz upuru. 
Benzīna tanki eksplodē un aplaista 
ar degošu benzīnu tuvāko apkārtni. 
Nelaimīgajiem bēgļiem nekādu palī-
dzību nevar sniegt, to neļauj karstums 
un drausmīgās liesmas.“ (J. Grīnvalds 
Kadets Nr. 24. 1997.R.)

2. „Vislielākā kustība un rosme ir 
stacijā [...] Pasažieru vilciens uz Lie-
pāju tikko atlaists, kuru katru brīdi uz 
galvenā ceļa no Rīgas puses jāsagaida 
atvaļinājuma vilciens ar Austrumfron-
tes cīnītājiem – vāciešiem. Un tur jau 
viņš arī pāri Lielupes tiltam nāk. Tam 
drīz sekos tukumnieks. Mālderciema 
pusē jau kopš agra rīta kavējas garš 
vagonu sastāvs, pilns Vidzemes un 
Latgales bēgļiem, un Dievs vien zina, 
kad tie tiks tālāk.

Visvairāk viņus uztrauc munīcijas 

vilciens, novietojies blakus dzelzceļ-
nieku dzīvojamām mājām turpat pie 
Gaisa tilta. Tāpat citos sliežu ceļos stāv 
vagoni ar visādiem materiāliem, ne-
trūkst arī benzīna un eļļas cisternu.[...]

Pulkstenis tikko pāri 14, kad ie-
naidnieka bumbvedēju grupas, ne 
visai augstu lidodamas, no Nikolaja 
kapu puses pēkšņi atrodas virs staci-
jas. Gaiss pildās bumbu kaucieniem. 
Grāvienos liekas paceļas zeme un at-
kal atbrūk atpakaļ. Visdrausmīgākā 
sprādzienu elle pārbrāžas visai pilsētai 
un tālu sašūpo zaļo līdzenumu aiz Jel-
gavas, kad pāris bumbu tiešie trāpīju-
mi skar munīcijas vilcienu.

Uguns un dūmu pavadīti, krākda-
mi lido šī vilciena saplosītie vagonu 
skeleti. Viens no tiem uzkrīt uz 5. ēkas 
pagrabu un otrs pakaras 6. ēkas ābe-
lēs. Dzelzceļnieku apdzīvotās mājas 
sagrautas. No stacijas pāri palikuši 
tikai degoši mūri. Sliežu ceļi izlocīju-
šies fantastiskās figūrās. Uguns pieņe-
mas, pārvēršas balti kvēlojošā vētrā, 
kurā nonāvēto cilvēku ķermeņi deg 
kā koki. Dzīvi palikušie, iznirdami no 
dūmu sienas, atgādina spokus, un viņu 
sirdis dreb ārprātīgās bailēs.“ (Alberts 
Eglītis Neviens vēl to nebija gaidījis; 
Sēļzemnieka apgāds, 1993. g. trimdā).

27. jūlijā uzlidojumi ir viļņveidīgi; 
2 lidmašīnas izdodas notriekt vācu ze-
nītniekiem, no kurām lidotāji izlekuši 
ar izpletņiem. Tādas šausmas jelgav-
nieki vēl nebija piedzīvojuši. „Virs pil-
sētas augstu debesīs paliek plats melns 
dūmu stabs, Jelgavā iestājas biedējoši 
klusa nakts, kāda vēl nekad Zemgales 
sirdī nebija piedzīvota,” savu atmiņu 
stāstījumu par 27. jūliju nobeidz Al-
berts Eglītis.

28.  jūlijs. Tiek uzspridzināti 
dzelzceļa tilti, lai tos nevarētu izman-
tot ienaidnieka karaspēka tanki. Ar 
vārdu ienaidnieks es saprotu – padom-
ju karaspēks. Notiek cīņas ar padomju 

Tos aizaugušos vārtus meklējot
„… Aiz kuriem laiks tik neglābjami raud...“

 
Turpinājums 11. lpp.

Skats uz izdegušo pilsētu. No kreisās Sv. Nikolaja (kopš 1937. g. „Vienības“) 
baznīca, kuras drupas nojauca 1954. gadā. Tālumā katoļu baznīca, tagad skais-
ti atjaunota.
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tankiem, kas cenšas ienākt pilsētā pa 
Meitenes ceļu. Kā latviešu karavīriem 
izdevās šos tankus piespiest atkāpties, 
kaut arī tikai uz laiku, par to labi savās 
atmiņās raksta Jānis Grīnvalds. 

28. jūlijs ir ielu kauju sākuma 
diena, arī Jelgavas iznīcinošās bom-
bardēšanas diena. Domāju, ka kat-
ram trimdas apstākļos dzīvojošam, 
vismaz vecākās paaudzes latvietim ir 
zināma Benitas Veisbergas grāmata 
Brīnumaini, kura augstu novērtēta arī 
no PBLA puses. Es šo grāmatu iepa-
zinu daudz vēlāk, bet līdz šim brīdim 
tā man palīdz izprast tās necilvēciski 
smagās stundas, ko jelgavnieki, kas 
palika savas pilsētas pagrabos un ne-
profesionāli iekārtotajās patvertnēs, 
pārdzīvoja un izdzīvoja. Viņu nebija 
daudz, citi devās prom no pilsētas, sā-
kās masveida evakuācija.

Ar 2 mēnešus veco bērniņu uz 
rokām uz Džūksti pie radiem devās 
mūsu skolas vācu valodas skolotāja 
Valija Krauze. Vēl citi tiek aizvesti uz 
Vāciju kopā ar ģimeni, kura turp do-
das. Daudz viņu – šo 1944. gada mazo 
bērniņu, kas vēlāk sapulcējas vienā 
izlaidumā, un pēcatmodas laikā kļūst 
par mūsu pilsētas darbiniekiem un arī 
par visā Latvijā pazīstamiem cilvē-
kiem. Arī viņiem šogad – 70.

29.  jūlijs  – padomju karavīriem 
izdodas nostiprināties tikai pilsētas 
nomalēs. Cīņās devušies visi, kas vien 
var ieročus nest, kaut arī ieroču nav 
daudz, jūtams to trūkums. Jelgava kļu-
vusi par cietoksni, kas jāaizstāv.

30., 31. jūlijs – padomju karaspēks 
pakāpeniski, sīvās cīņās ieņem pilsētu. 
To grauj ne tikai uzlidojumi, bet arī ar-
tilērija un mīnmetēji.

1. augusta naktī plkst. 1.00 tiek 
uzspridzināti Driksas un Lielupes tilti. 
Vai vācu karaspēks un latviešu vienī-
bas pilnībā pamet Jelgavu? Nē!

3. un 4. augustā vācu karaspēkam 
no Rīgas pienāk papildspēki, sākas 
pretuzbrukums, un 5. augustā Jelgava 
tiek atkarota, atspiežot Padomju spē-
kus līdz stacijai.

7. augusts – šajā dienā padom-
ju karaspēks pilnībā ieņem Lielupes 
kreisā krasta Jelgavu. Tā vairs nav tā 
pilsēta! Tā ir kūpošu drupu kaudze, 
kam pāri slejas baznīcu torņu karkasi 
kā visaugstākie punkti. No drupu vis-
augstākajiem punktiem, arī no pilsētas 
ūdenstorņa tad arī izdarītas līdz mūs-

dienām saglabā-
jušās panorāmas 
fotogrāfijas. Tās 
nonākušas pilsētas 
muzeja un privāto 
kolekcionāru krā-
jumos. Un tā mēs 
gūstam priekšsta-
tu par tām tālajām, 
bet aizmirstībai 
n e p a k ļ a u t a j ā m 
dienām.

Augstāk minē-
to hronoloģiju sa-
kārtojis un pilsētas 
avīzē nopublicējis 
vēstures zinātņu doktors, skolotājs 
Andris Tomašūns. Lai mēs nemaldī-
tos! Lai būtu skaidri orientieri!

Orientieru trūka ilgus jo ilgus 
gadus. Vismaz parastajiem Jelgavas 
iedzīvotājiem. Vismaz man. Varbūt 
neesmu pietiekoši meklējusi? Pieņe-
mu, ka tā. Beidzamajos gados dzīvo-
ju Zemgales prospektā, pavisam tuvu 
stacijai un tām vietām, kur norisināju-
šies 1944. gada jūlija kauju notikumi. 
Katru rītu uz skolu dodos pa Jāņa ielu, 
garām Alunāna, Mātera pieminek-
ļiem, garām Jāņa baznīcai. Bijušās 
kapsētas sauc par Stacijas parku, bet 
Alunāna parku veido tā kapsētas daļa, 
kur viņi apglabāti. Aiz Zirga ielas sā-
kas Grednera parks, tur Kalpaka un 
Rūpniecības ielas stūrī uzcelta moder-
na 2. pilsētas pamatskola, kurai pretī 
pēc burvīga projekta tiek rekonstruēts 
Jelgavas tehnikums (bijusī prof. tehn. 
skola), bet Zirgu un Mātera ielas stūrī 
atrodas JVĢ – skaistā bijusī 15. maija 
pamatskolas ēkā. Tur es strādāju, vēl 
strādāju.

Pēc aprakstītajām jūlija kaujām un 
bombardēšanām ēkā bija palikuši mi-
ruši cilvēki, kas nebija spējīgi paši to 
atstāt, jo skolā bija hospitālis. Skolotājs 
Žanis Ābelīte ar sev uzticamiem cilvē-
kiem bija tos turpat skolas pagalmā 
apglabājis. Bija taču karsts jūlijs! Kad 
atnācu strādāt, atceros, ka skolas iekš-
pagalmā bija tāds laukums, kur direk-
tors Kronbergs nevienam neļāva stai-
gāt, man ar klasi tika likts to izravēt 
un nemīdīties daudz. Un citgad atkal. 
Kaut kā leģendu līmenī tas saglabājies, 
kad cēla jauno sporta halli, arī kas ticis 
zemē atrakts, bet īstu ziņu nav.

Taču kaut kas ir!!
Un tā ir cilvēku piemiņas izjūta un 

rīcība šīs piemiņas saglabāšanā. Tā ir 
dažāda, tikpat daudzveidīga, kāda pēc 
kara kļuva mūsu sabiedrība. Daļa cil-

vēku 31. jūlijā atzīmēja Jelgavas atbrī-
vošanas dienu ar salūtu svētku izskaņā. 
Pēcatmodas gados to organizē krievu 
biedrība Veče. Latviešu māmiņbiedrī-
ba, piemēram, šogad bija sapulcējusies 
pie piemiņas vietas latviešu cīnītājiem 
Grednera parka stūrītī. Savu kopējo 
fotogrāfiju viņi ievietojuši internetā. 
„Šogad pirmo reizi sakarā ar ievēro-
jamo 1944. gada cīņu jubilejas skaitli, 
mūsu pilsētas avīzē Jelgavas Vēstne-
sis kopā ar vēsturiskām fotogrāfijām 
nopublicēts, ka „31. jūlijā Jelgava ne-
tika atbrīvota“! Un tas ir lieliski! Un 
arī Zemgales Ziņas veselu lappusi 
veltījušas tematam Jelgavas traģēdija 
1944. gadā. Un tas atkal ir lieliski! Un 
žurnālā Sestdiena skaistu materiālu 
izveidojis Egīls Zirnis. Un arī tas ir 
labi, ļoti labi un patīkami!

Protams, paies laiks, kamēr visi 
šie izpētes datumi aizies līdz katra jel-
gavnieka sirdij un dvēselei. Taču tas 
ir izdarīts. Un pilsēta veidojas. Tiek 
darīts. Stacijas rajons pārveidosies par 
pilsētas satiksmes centru, un jaunsa-
kārtotais laukums pie Stacijas un to-
pošās autoostas, kur tieši stacijas ēkai 
pretī atrodas mūsu brīvības pieminek-
lis LĀČPLĒSIS, novembra nogalē, kā 
katru gadu, arī šogad gaidīs savas pil-
sētas atbrīvošanas svinētājus.

Nobeigumā dažas rindas no 
1924. gada Zemgales Balsī publicētā 
žurnālista V. Žībeļa dzejoļa Jelgava:
Tu Zemgalijas sirds ar vieglumu un 

smaidiem,
Kur tiekas tagadnes un seno laiku sla-

va,
Un pilna skaidrības vienmēr lai seja 

tava!
Un, aizaugušos vārtus meklējot, uz vi-

sām debespusēm lai atveram jau-
nus!

Dzintra Meijere
Laikrakstam „Latvietis“

Tos aizaugušos vārtus meklējot
Turpinājums no 10. lpp.

Skolas ēkai nodedzināts 3. stāvs.
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Latviešu ev. lut. baz-
nīcas Amerikā (LELBA) 
Jaunatnes nozares labda-
rības projekts Priecīgas 
pēdas atbalstīja bērnus 
un pieaugušos Kurzemē 

ar jauniem apaviem (kurpēm – ik-
dienas un izejas, sporta apaviem un 
ziemas zābakiem), kā arī zeķēm. Ko-
pumā ieņemtie līdzekļi projektam ir 
bijuši $47 000 USD. Vairums ienācis 
no walk-a-thon pasākumiem 15 pilsē-
tās – Mineapolē (ASV), Otavā (CAN), 
Denverā (ASV), Filadelfijā (ASV), 
Sietlā (ASV), Hamiltonā (CAN), Va-
šingtonā (ASV), Demoinā (ASV), 
Bostonā (ASV), Indianapolē (ASV), 
Kalamazū (ASV), Toronto (CAN), 
Lansingā (ASV), Milvokos (ASV) un 
Melburnā (Austrālijā). Kopumā tika 
atbalstīti 415 kurzemnieki. 255 bērni 
saņēma jaunus apavus un zeķes, kā arī 
60 pieaugušo. Dāvanu kartes no veika-
la Euroskor saņēma 100 cilvēku, pār-
svarā pensionāri un bērni/pieaugušie, 
kam bija vajadzīgi ziemas zābaki. Visi 
bērni, kuri saņēma apavu atbalstu, arī 
saņēma dāvanu kartes 25 EUR vērtībā 
grāmatnīcā Zvaigzne ABC.

Kaut arī projekta izdale oficiāli sā-
kās  15.  jūnijā,  tomēr varētu teikt, ka 
projekts neoficiāli sākās pāris dienas 
pirms tam, jo, lai atbalstu varētu izda-
līt, bija nepieciešams to iepriekš iegā-
dāties. Apmēram trešo daļu no apaviem 
bijām spējīgi iegādāties Amerikā, to-
mēr lielāko daļu nācās iegādāties Latvi-
jā. Izdevumi par sūtīšanu no Amerikas 
un arī Amerikas izmēru pārrēķināšana 
uz Eiropas izmēriem nebija īpaši precī-
za, tāpēc domājam, ka labi vien ir, ka 
lielāko daļu iepirkām Latvijā. Tā nu 
jau no 12. jūnija sākās lielie iepirkša-
nās darbi, kur galvenokārt tika iegādāti 

apavi un dāvanu kartes apavu veikalos, 
kā arī dāvanu kartes grāmatu veikalā 
Zvaigzne ABC, ko pasniedzām katram 
bērnam vai jaunietim, kas vēl mācās.

Kā mūsu iepirkšanās punktu izvē-
lējāmies lielo iepirkšanās centru Alfa, 
kas atrodas Rīgā, Juglas rajonā. Tur sa-
darbojāmies ar sekojošiem apavu vei-
kaliem: Puma (pirkām apavus), Sport-
land (pirkām apavus), Eiropas apavi 
(pirkām apavus) un Euroskor (pirkām 
dāvanu kartes). Visu šo veikalu darbi-
niekiem, kas mums izpalīdzēja, pienā-
kas liela pateicība par pretimnākšanu 
un mūsu īpašo vajadzību izprašanu. 
Kā nekā, ne jau katru dienu veikalā ie-
staigā klients ar vēlmi nopirkt 60 apa-
vu pārus, turklāt dažādos izmēros un 
dažāda veida. Uzskatām un arī minē-
jām to pašiem darbiniekiem, ka tā ir arī 
viņu kalpošana Kurzemes trūcīgajiem.

Kad pienāca svētdiena, pienāca 
laiks mūsu projektu svinīgi atklāt ar 
dievkalpojumu Rīgas Jēzus draudzē. 
Šis bija jau trešais mūsu lielais pro-
jekts, kuru atklājām tieši Jēzus drau-
dzē. Pirms dievkalpojuma visa izda-

les komanda satikāmies pie Laimas 
pulksteņa, lai kopīgi dotos uz baznīcu. 
Daži tikāmies pirmo reizi dzīvē, bet 
jācer, ka ne pēdējo, jo visas izdales 
garumā, kas bija pilnas 7 dienas, pa-
spējām satuvināties un iepazīt viens 
otru. Projekta vadītājs, māc.  Dāgs 
Demandts dievkalpojumā sprediķoja 
ar atgādinājumu nepaiet garām tiem, 
kas ir trūcīgi un lūdz pēc palīdzības. 
Mums katram dzīvē pienāk brīži, kad 
mums ir izvēle – novilkt vai nenovilkt 
savu kurpi un dot to otram. Mācītājs 
mudināja, ka Dievs mūs aicina šo kur-
pi novilkt un dot otram. Šis arī ir mūsu 
projekta Bībeles pants, ko izvēlējās 
jaunieši 2013. gada 3. klasē Garezera 
vasaras vidusskolā: Rutes 4:7.

Edija Banka-Demandta 
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Red.: Pēc 24. aug. dievkalpojumu Svē-
tā Krusta baznīcā, Melburnā, Toms 
Gross stāstīs par līdzdalību akcijā 
„Priecīgās Pēdas“ Latvijā.

un likusi šādus darbus iznīcināt. Ko 
gan es saprotu no modernās mākslas! 

Mūsdienās, ieliekot jaunas durvis vai 
logus veco stenderu vietās, amatnieki 
pūš spraugās putuplastu, tā veļas ārā 
no spraugām līdzīgā formā kā daži 
no Ginta Gabrāna spontāniem veido-
jumiem. Manuprāt, šādi veidojumi 
ap jaunieliktajām durvīm, vai logiem 
bojā skatu, un ir nežēlīgi jānogriež 
pirms meistars var saņemt naudu par 
padarīto darbu.

Uz šīs izstādes telpas palodzes ir 
redzamas apmeklētāju radītās kons-
trukcijas – koka nūjiņas un gumijas – 
pēc Kārļa Johansona instrukcijām. 
Kādreiz skolā ar draugiem spēlējām 
raganas šūpoles ar garu auklu, savie-
notiem auklas galiem. Garo auklu uz-
karinājām katrs uz vienas rokas diviem 
pirkstiem, tad viens pēc otra tamborē-
jām auklu caur izveidotām līnijām līdz 
izveidojās raganas šūpoles vai kaut 
kas tamlīdzīgs. Kamēr es skatījos citas 
konstrukcijas, divi apmeklētāji cītīgi 

strādāja ar nūjiņām un gumijām.
Līdz LN bibliotēkas nākošajiem 

stāviem un citām izstādēm netikām. 
LN bibliotēka nav tālu un tad, kad 
beigsies karstuma vilnis, neuzstādot 
vēl jaunus rekordus, iesim papētīt kā 
izskatās citos stāvos.

Anita Apele
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijai ... rekords pārsists!!!
Turpinājums no 7. lpp.

Kārļā Johansona darbi.
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Ginta Gabrāna spontānie veidojumi.
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Kā mums gāja Kurzemē
LELBA labdarības projekta „Priecīgas pēdas“ realizēšana 15.-22.  jūnijs, 2014

Projekta atklāšanas dievkalpojums Rīgas Jēzus baznīcā.
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Atpakaļ sākumpunktā
Tā nu sanāk, ka ne pēc pašu gri-

bas patlaban esam Latvijā atgriezušies 
zināmā sākuma punktā vai vismaz 
krustcelēs, kur bijām pirms gadsimta 
ceturkšņa, kad atguvām un atjaunojām 
savu neatkarīgo valsti. It kā daudz kas 
ir mainījies pa šo laiku – esam paspē-
juši paslēpties zem NATO lietussarga 
un iekārtojušies drošā Eiropas Savie-
nības aizvējā, tomēr atkal esam zinā-
mā sākuma punktā, kur nākotnē ejamā 
ceļa izvēle ir mūsu pašu rokās.

Ne piektais, ne piecdesmitpiektais 
pants mūs nepasargās, ja pašiem nebūs 
skaidrs, kas mums ir svēts, dārgs un 
sargāšanas vērts. Latvijas valsts tāpat 
kā tās galvaspilsēta Rīga nekad nebūs 
gatava, un tieši tādēļ vienmēr paliek 
iespēja mainīt šīs būves izskatu un 
būtību, pat ja tās atrašanās vietu nevar 
mainīt.

Patiesībā notikumu attīstība Rīgā 
pēdējo gadu laikā ir ļoti krāšņs pie-
mērs, kas notiek, ja krustcelēs izvēlas 
citu ceļu. Rīgu nevar pārcelt uz citu 
vietu, bet kaut vai noņemot garum-
zīmi tās nosaukumam (kā tas noticis 
ar pilsētas zīmolu pie tās robežām), tā 
uzreiz kļūst par kaut ko pavisam citu.

Lielie vēstures notikumi un 
pagriezieni parasti nemaz nav uzreiz 
atpazīstami brīdī, kad notiek, turklāt 
tie veidojas no daudziem šķietami 
nebūtiskiem sīkumiem. Arī Saeimas 
vēlēšanu gadījumā ir pietiekami vieg-
li iestigt ikdienas problēmās un matu 
skaldīšanā par to, vai Latvijā ir sagrau-
ta rūpniecība, sliktākie ceļi pasaulē, 
nabadzīgākās pašvaldības, lielākais 
skolotāju pārpalikums un tamlīdzīgi. 
Protams, ka valsts un sabiedrības dzī-
ve sastāv arī no šādiem jautājumiem, 
tomēr tie ir pakārtoti lielākām lietām – 
sabiedrības uzbūves pamatiem.

Īstenībai acīs
Un pie pamatiem – demokrātijas 

vai totalitārisma – mēs atkal esam no-
nākuši gadsimta ceturksni pēc valsts 
atjaunošanas. Toreiz Latvijas tauta iz-
vēlējās nebūt ne vieglo un rozēm kaisīto 
demokrātijas ceļu, bet tas nu mūs ir aiz-

vedis tik tālu, ka ļauj mums raudzīties 
uz Ukrainā un Krievijā notiekošo kā uz 
pavisam citā gadsimtā un citā īstenībā 
esošu. Tomēr maldīgi būtu domāt, ka 
esam demokrātijas drošībā, no kuras 
nav atpakaļceļa uz totalitārisma elli.

Tieši par šiem sabiedrības pamatu 
jautājumiem nākas domāt, vērojot noti-
kumus ārpus Latvijas un arī sabiedrisko 
sarunu mūsu pašu valstī priekšvēlēšanu 
laikā. Ja vēl gada sākumā varēja cerēt, 
ka notikumi Ukrainā un veselajam sa-
prātam grūti aptveramā Krievijas rīcī-
ba būs tāds baiss sapnis, no kura varēs 
ātri atmosties, tad tagad ir skaidrs, ka tā 
ir baisa īstenība, kas notiek tepat mūsu 
kaimiņu pagalmā un no kuras nav ie-
spējams izvairīties, pieverot acis vai 
pagriežot galvu uz otru pusi.

Tā ir īstenība, kurai ir jāraugās tie-
ši acīs un jāspēj izveidot savs viedok-
lis par notiekošo. Te neder atrunas, ka 
politika mani neinteresē, ka visas pu-
ses vienādi vainīgas un ka vispār neko 
nevar saprast. Turklāt jo īpaši tas at-
tiecas uz cilvēkiem, kas vēlas pārval-
dīt šo valsti un kandidēs vēlēšanās. Ja 
viņi nespēj skaidri izdarīt savu izvēli 
un paust viedokli par Krievijas rīcību, 
tad kā gan viņiem var uzticēt valsts un 
sabiedrības pārvaldīšanu? Ja nespēj 
skaidri izteikties par tik būtiskiem jau-
tājumiem, tad kā gan var uzticēties, ka 
viņi spēs izlemt citus mazāk būtiskus, 
bet tikpat piņķerīgus jautājumus?

Gaidāmajās priekšvēlēšanu deba-
tēs Ukrainas notikumiem ir jākļūst par 
galveno atskaites punktu, lai vēlētājs 
saprastu, pa kuru ceļu – demokrātijas 
vai totalitārisma – attiecīgās partijas un 
politiķi redz Latviju ejam. Šādā ziņā jā-
teic, ka cieņu ir pelnījusi Tatjanas Žda-
nokas vadītā Latvijas Krievu savienība, 
kas ar savu rīcību Krimas sakarā ir ļoti 
precīzi parādījusi savu izvēlēto ceļu. Pat 
ja tas nav demokrātijas ceļš, vismaz ir 
skaidri iezīmēts. Visumā skaidra ir arī 
valdošās koalīcijas partiju nostāja, taču 
pilnīgā miglā tītas liekas jauno partiju 
domas šajā jautājumā, kamēr Saskaņa 
atkal izvēlējusies būt par vilku jēra ādā.

Pamatu pamats
Varētu jautāt, kādēļ gan svarīgāks 

par algām, pensijām un sankcijām ir 
lielais jautājums par skaidru attieksmi 
pret kaimiņos notiekošo? Gluži vien-

kārši tādēļ, ka visi mazie un ikdienas 
jautājumi izriet no tā, kādus pamatus 
savai valsts un sabiedrības ēkai izvē-
lamies.

Patlaban ir pilnīgi skaidrs, ka tiem, 
kas redz jebkādu attaisnojumu Krievi-
jas rīcībai, arī Latviju redz agrāk vai 
vēlāk labāk izvēlamies totalitārisma 
ceļu. Iespējams, ka, ejot pa to ceļu, būs 
lielākas algas un pensijas, taču pilnīgi 
noteikti tur nebūs izteiksmes un vārda 
brīvības, domāšanas brīvības, saim-
nieciskās darbības brīvības, tiesisku-
ma un godīguma, un beigu beigās arī 
brīvības vispār dzīvot.

Tas viss ir iespējams, tikai ejot 
pa otru – demokrātijas – ceļu, lai cik 
grumbuļains un nogurdinošs tas arī 
brīžiem neliktos. Lai nu kur, bet Latvi-
jā ar tās pusgadsimta pieredzi totalitārā 
režīmā, cilvēkiem būtu jāzina, ka lie-
lās lietas sabiedrības līmenī nav atda-
lāmas no mazajām lietām katra cilvēka 
ikdienā. Mēs taču paši ļoti labi zinām, 
kā totalitāra iekārta samaitā cilvēku, jo 
ar savu būtību veicina izpausties cilvē-
ka sliktākajām īpašībām – melot, zagt, 
liekuļot, nodot un nosūdzēt, nedomāt 
un nevērtēt, nerūpēties par līdzcilvē-
kiem un iedzīvoties uz citu rēķina.

Kamēr demokrātija ar visiem tās 
trūkumiem liek pašam domāt un vēr-
tēt, rūpēties par tuvākiem un tālākiem 
līdzcilvēkiem, nezagt un nenodot. Pro-
ti, tā cenšas atraisīt un pilnveidot cil-
vēka labās un krietnās īpašības. Tur-
klāt tā kļūst arvien pilnīgāka, jo vairāk 
tās locekļu kļūst labāki un krietnāki. 
Tātad demokrātijā katram indivīdam 
atsevišķi ir iespēja ietekmēt un uzlabot 
dzīvi savā sabiedrībā, kamēr totalitā-
rismā tāda iespēja ir tikpat kā neesoša.

Skaidras atbildes par Latvijas tautas 
un valsts attīstībai vēlamo ceļu ir jāpra-
sa no politiķiem, taču demokrātiskā sa-
biedrībā kā Latvijā ikvienam ir pienā-
kums un atbildība arī pašam izlemt par 
savu nostāju tik būtiskos jautājumos. Ja 
izvēlamies attaisnot vai pievērt acis uz 
Krievijas rīcību, tad būtībā saviem kai-
miņiem Krievijā un Ukrainā novēlam 
pazust totalitārisma bezdibenī, un tad 
jājautā, vai paši esam pelnījuši un esam 
tiesīgi baudīt demokrātijas labumus?

Sanita Upleja, 
neatkarīgā žurnāliste

Pirmpublicējums portālā „IR“

Izvēle krustcelēs
Turpinājums no 1. lpp.

mā, uz ko atbild rūpīgi darbinieki.
Latviešu Savstarpējās Palīdzības 

Biedrība ir organizācija, kura 28 gadu 
laikā ir izcīnījusi un iecienījusi tradīci-
jas, pie kurām pieturamies vēl šodien, 
cik iespējams. Diemžēl mums ir dažas 
tradīcijas, kas lēnām sāk izzust, pie-
mēram brīvprātīgi dārznieki. Pašreiz 
algojam dārznieku, lai mūsu dārzs 
vienmēr būtu sakopts. Mēs būsim ļoti 
priecīgi un pateicīgi par ikvienu brīv-
prātīgu dārznieku, kas būtu ar mieru 

nākt piepalīdzēt mūsu dārza kopšanā. 
Gaidīsim uz atsauksmi! Tai pašā laikā 
ir nepieciešami ievērot Retirement Vil-
lages industrijas uzliktos noteikumus 
un valdības likumus, kā arī apzināties, 
lai turpinātu darboties un pastāvēt, ir 
jāiet laikiem līdzi.

Ciema maksas, salīdzinot ar citām 
līdzīgām vietām, ir minimālas; pie-
mēram, Deferred Management Fee 
(DMF) citās vietās parasti ir 3% par 
gadu līdz tas sasniedz 30% (10 gadus), 
un ir maksājams, kad mājiņu pārdod; 
Capital Fund ir bieži 1% vēl pa virsu, 
kad mājiņu pārdod un Owners Corpo-

ration (OC) maksa ir $1000+ par gadu.
Ciemā pašlaik DMF ir 2,5% par 

gadu līdz tas sasniedz 25%, kas ir 
maksājami, kad mājiņu pārdod, Capi-
tal Fund nav un OC maksa ir $200 pa 
gadu.

Salīdzinājumā, dzīvot Ciemā ir ne 
tikai garīgi patīkami, fiziski atviegli-
noši, bet arī finansiāli izdevīgi.

Tuvāka informācija un mājiņu ap-
skate pieejama, zvanot uz Ciema biro-
ju no plkst. 9.00 līdz 15.00 pa tālruni 
03 9800 2977.

Rūta Šķoba
Laikrakstam „Latvietis“

...dzīve mazākā mājā...
Turpinājums no 4. lpp.
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Irma Zemdega dzimusi 1919. gada 
4. decembrī Pampāļu pagastā, Kurze-
mē. Māte viņai mirusi jau agrā bērnī-
bā. Irmu ticībā ievadījusi krustmāte, 
un abas ik dienu kopā lūgušas Dievu.

Dziļāku ieskatu garīgajā pasaulē 
un Dieva mācības izpratnē viņa ie-
guvusi no mācītāja Romāna Vanaga, 
Saldus draudzē. Tur viņa katru nedēļu 
apmeklējusi Kristīgās Jaunatnes pulci-
ņu un ievietojusi rakstus Kristīgās jau-
natnes žurnālā. Šo varētu uzskatīt kā 
iesākumu viņas garīgajā darbā. Strādā-
jot par skolotāju, viņa mācījusi ticības 
mācību un vadījusi skolā rīta lūgšanas.

Bēgļu gaitas iesākušās Vācijā. Pēc 
kara Irma apprecējās ar māc. Kociņu 
un izceļoja uz Austrāliju, kur dzīve 
bija grūta. Cilvēki domāja, ka esam 
trūcīgi un nelaimīgi, bet tas bija tālu 
no īstenības.

Dāvids atceras savu jaunību, māte 
izstaroja lielu mīlestību. Irma Zemde-
ga izstaroja mīlestību mūsu ģimenē un 
savā apkārtnē. Vienā Mātes dienā Irma 
sagādāja ziedus, un tie tika pasniegti 
visām mātēm 20 stāvu lielā mājā.

Irma audzināja 3 bērnus, palīdzēja 

vīram, atbalstīja jaunos iebraukušos lat-
viešus gan praktiskās lietās, gan garīgās. 
Austrālijā Irmai darbs pavērās latviešu 
skolā, atkal mācot ticības mācību. Bla-
kus tam viņa arī organizēja un vadīja bī-
beles stundas pieaugušajiem latviešiem.

Austrālijas latviešu Vasaras vidus-
skolā darbojusies 10 gadus, mācot lūg-
šanas stundās, kā arī vadot svētbrīžus.

Irma arī strādāja tieslietu nodaļā 
Melburnā, palīdzot pārtulkot un izkār-
tot dokumentus iebraukušiem latvie-
šiem. Ģimene dzīvoja mazā dzīvoklītī 
lielā valsts bloka mājā. Viņas mājas 
durvis bija vienmēr atvērtas naktsmā-
jām, padomiem un pamācībām.

Pirmā laulība izira, un pēc vairā-
kiem gadiem Irma apprecējās ar Artū-
ru Zemdegu. Artūrs atbalstīja un pa-
līdzēja Irmai visās viņas garīgajās un 
praktiskajās lietās, audzinot bērnus un 
attīstot mākslas, garīgās, kā arī kuli-
nārās intereses.

Savās mājās Irmai bija ticības mā-
cības stundas; no sākuma izdeva mazas 
burtnīciņas, ko lasīt katru dienu. Tad 
sekoja vairākas grāmatas – Dienu sākot 
un Dienu ritumā; tām sekoja vairākas 

reliģijas un mākslas 
grāmatiņas. Viņa 
bija atzīta rakst-
niece. Irma auda 
skaistas gleznas ar 
dabas skatiem un 
ar Bībeles pantiem. 
Skaistās gobelē-
na gleznas un visi 
rokdarbi bija par 
kristīgu tēmu. Irma 
saņēma atzinības 
rakstu par priek-
šā lasīšanu akliem 
latviešiem. Irma 

saņēma atzinības rakstu arī par darbiem 
baznīcā Melburnas latv. ev. lut. draudzē.

Irma Zemdega bija laba mājasmāte 
un brīnišķīgi gatavoja: cepa rupjmai-
zi, pīrāgus un garšīgus ēdienus, ar ko 
viņa vienmēr dalījās.

Latvijā un Austrālijā viņa mācīja 
tautas dejas, angļu valodu, kulināriju, 
ticības mācību un rokdarbus.

1991. gadā Melburnas Sv. Krusta 
ev. lut. draudzē viņu ieved draudzes 
vecāko saimē. Blakus šim pienāku-
mam viņa vadīja divas bībeles mācī-
bas grupas un lūgšanas stundas, kā arī 
kopā ar citiem draudzes vecākajiem 
noturēja dievkalpojumus draudzes 
mācītāja prombūtnes laikā.

Daudzi no mums, lasot Irmas 
Zemdegas rakstītos un teiktos vārdus, 
atcerēsies viņu vienmēr. Irma Zemde-
ga bija cilvēks ar lielām darba spējām, 
lielākā daļa tika dota savai ģimenei un 
latviešu sabiedrībai. Irma priecājās par 
saviem mazbērniem, kuri bieži apcie-
moja Irmu Latviešu ciemā, Melburnā.

Irma gribēja būt Latviešu Ciemā 
Melburnā, lai varētu dalīties ar Dieva 
vārdu, Bībeles stundām un lūgt Dievu 
kopā ar Ciema iemītniekiem. Svētīts ir 
rīts ar Dieva vārdu.

Irmas pēdējā mācība bija: „Tici 
Dievam, Lūdzi Dievu un Lasi Bībeli“.

Ikkatrs Vārds ir sudrabs,
Kas derīgs, laikā teikts,
Bet krāšņāk Dieva dārzā
Zied darbs, kas labi veikts,

I. Zemdega
Paliek divas meitas Ilona Kociņa, 

Aija Rapp Kociņa, mazmeita Larissa 
(mir.), divas mazmazmeitas Kaitlyn un 
Mayla, dēls Dāvids un Rita Zemdegs 
un mazdēli Fēlikss un Oskars.

Dagnija Skulte

Irma Zemdega
Aizsaules mūžībā devās 2014. gada 12. februārī Melburnā, Austrālijā

Irma Zemdega (centrā) ar ģimeni.
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darbojas ar divām viciņām, kuras iemērc spainītī un viciņas 
attālinot, visus sajūsmina ar dažāda lieluma un veida ziepju 
burbuļiem. Lielākajiem nerātņiem viņš uzmauca virsū milzī-
gu burbuli. Daži pieaugušie bija izteikti bērnišķīgi, centās ar 
lietussargu pārdurt burbuli. Man šī izklaide ļoti patika.

Pie operas virs puķu dobēm bija izbūvēts paaugstinājums 
diennakts basketbola turnīram, es tur gadījos brīdī, kad uz-
stājās karsējmeitenes – tur nu bija ārprātīgi skaļa mūzika ar 
tādiem basiem, ka drebēja pamats zem kājām. Nez, cik ilgi 
tur skatītājs izturēja. Kanālā no Bastejkalna līdz operai un 
atpakaļ, notika Kanāla regate 2014 – Rīgas Brīvostas kauss, 
komandu braucieni ar ūdens velosipēdiem. Jautrība.

Tas viss ir niecīga daļiņa no Rīgas svētku programmas 
un tikai pašā centrā. Ja ir interese, palasiet internetā kādi 
bija piedāvājumi pilsētas dzimšanas dienas svētku ballītei, 
es pat nepieminēšu lielos koncertus un uguņošanu. Ik pa 
brīdim lietus ļāva atvilkt elpu. Tomēr labi, ka tādi svētki ir 
tikai reizi gadā.

Rīgas svētku viesis,
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Rīgas svētki – ar plašu vērienu un interesanti
Turpinājums no 6. lpp.

Doma baznīcas dārzā.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien,  23.  aug., plkst. 11.00 LAI-
MAs pavārmākas kursi ALB namā. 
Linda Bilsborow rādīs savu kotlešu 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
no $4. Pieteikties LAIMAs birojā līdz 
16. aug.
Svētdien, 24. aug., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.

Svētdien, 24. aug., plkst. 14.00 Ade-
laides Latviešu biedrība aicina tau-
tiešus apmeklēt literāro pēcpusdienu 
ALB namā, un pakavēties pārrunās ar 
Dr. Aldi Putniņu, Mariju Perejmu un 
Zaigu Sudrabu. Trīs jaunas grāmatas 
par latviešiem Austrālijā. Vēsturiski 
skatījumi no tālienes un tuvienes. Ieeja 
$5. Vīns un uzkodas.
Piektdien,  29.  aug., plkst. 10.00 - 

15.00 būs iespēja Bernsaides pašval-
dības namā iepazīties, izmēģināt un 
gūt atbildes uz visādiem ar mūsdienu 
tehnoloģiju saistītiem jautājumiem. 
Par ēdienu arī tiek gādāts. Pieteikša-
nās obligāta, zvanot Joanne Blaess 
līdz 22. aug. (08) 8366 4227. (Informē 
LAIMAS grupa).

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. augusts
Janīna, Linda
Konstitucionālā likuma „Par Latvijas 
Republikas valstisko statusu“ pieņem-
šanas diena
1869. zinātnieks, publicists, viens no 
LSDSP dibinātājiem Pauls Dauge.
1917. Vācu karaspēks ieņem Rīgu.
1929. aktrise Vija Artmane.
1952. garīdznieks Austrālijā Gunis 
Balodis.
1984. latviešu pianists Vestards Šim-
kus.
1991. Latvija atjauno neatkarību no 
PSRS, pieņemot konstitucionālo liku-
mu Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu.

22. augusts
Rudīte, Everts
1896. botāniķis un rakstnieks Kārlis 
Ābele.
1974. Jaunzēlandes valdība paziņo, 
ka atzīst Baltijas valstu inkorporāciju 
PSRS.

23. augusts
Vitālijs, Ralfs, Valgudis
Staļinisma un nacisma upuru atceres 
diena
1879. komponists Alfrēds Kalniņš.

1879. jurists, diplomāts, profesors, po-
litiķis, Latvijas ārlietu ministrijas pār-
valdnieks, Ārlietu ministra v.i. (1925.g. 
23.dec. – 1926.g. 4.maijs) Hermanis 
Albats. Izsūtīts 1941. g. 14. jūnijā, mi-
ris 1942. gadā Vjatkas soda nometnē.
1923. SLT aktrise Vera Dūte (dz. Las-
mane).
1939. Vācija un PSRS paraksta neuz-
brukšanas līgumu (Hitlera-Staļina jeb 
Molotova-Ribentropa pakts), kura sle-
penajos protokolos bija vienošanās par 
Austrumeiropas sadalīšanu ietekmes 
sfērās.
1987. demonstrācijas Rīgā, Tallinā, 
Viļņā.
1989. aptuveni divi miljoni cilvēku sa-
dodas rokās Igaunijā, Latvijā un Lietu-
vā, izveidojot Baltijas ceļu.

24. augusts
Bērtulis, Boļeslavs
1940. Francija nodod Baltijas sūtniecī-
bu namus PSRS iestādēm.
1949. stājās spēkā līgums par NATO 
izveidi.
1974. mūziķis, grupas Prāta vētra ģi-
tārists Jānis Jubalts.
1991. Rīgā sākta Ļeņina pieminekļa 
demontāža.

25. augusts
Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija, Pat-
riks
1744. vācu filozofs, literāts Johans 
Gottfrids Herders.
1817. Vidzemē sāka atcelt dzimtbūša-
nu.
1955. pēdējās PSRS karaspēka daļas 
pameta Austriju.
1948. rakstniece, tulkotāja, diplomāte 
Anna Žīgure.
1960. skolotāja, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Līga Dārziņa.

26. augusts
Natālija, Tālija, Broņislavs, Broņislava
1919. Rožupes ciemā pie Kivleniekiem 
(tagadējais Preiļu rajons) notiek pēdējā 
kauja starp Latvijas Nacionālo armiju 
un sarkanajiem latviešu strēlniekiem. 
Pēc kaujas sarkanie strēlnieki atstāj 
Latviju.
1944. latviešu kinorežisors Arvīds 
Krievs.
1956. diplomāts Rolands Lappuķe.

27. augusts
Žanis, Jorens, Alens
1714. vācu mācītājs, valod-
nieks, rakstnieks Gothards Frid-
rihs Stenders – Vecais Stenders.w

tīstībā visās jomās, pievienojusies ei-
rozonai, un piedāvāja ciešu sadarbību 
ar Vāciju arī laikā, kad Latvija būs ES 
prezidējošā valsts.

Sarunas lielākā daļa tika veltīta 
drošības situācijai reģionā un turpmā-
kajai NATO alianses klātbūtnes papla-
šināšanai Baltijas valstīs. Valsts prezi-
dents uzsvēra, ka Latvija augstu vērtē 
Vācijas un personīgi kancleres ieguldī-
jumu reģiona drošības jautājumu risi-
nāšanā, kā arī krīzes Ukrainas Austru-
mos miermīlīgu risinājumu meklēšanā. 
Valsts prezidents piebilda, ka pozitīva 
ir arī Vācijas centrālā loma Eiropas 
drošībā. Valsts prezidents uzsvēra, ka 
Vācijas atbalsts pastāvīgai NATO mili-
tāro spēku klātbūtnei Baltijas valstīs ir 
vairāk nekā nepieciešams. Vienlaikus 

Andris Bērziņš atzīmēja, ka Latvija 
turpina apņemšanos stiprināt savas 
drošības stiprināšanu, sadarbojoties ar 
Baltijas valstīm un Poliju, kā arī pildot 
solījumu palielināt aizsardzības budže-
ta finansējumu līdz 2% no IKP.

Vācijas kanclere atzina, ka drošī-
bas situācija Baltijas reģionā pēc Krie-
vijas agresijas Ukrainā ir dramatiski 
mainījusies.

„Krievija neticamā kārtā ir at-
jaunojusi veco domāšanu teritoriālā 
kontekstā ne tikai retoriski, bet arī 
praktiski,“ atzina A. Merkele, vien-
laikus uzsverot, ka ES vienošanās par 
sankcijām ir pareizs solis, kas pierāda 
Eiropas vienoto nostāju un stingro po-
zīciju šajā jautājumā. Vācijas kanclere 
pasvītroja, ka NATO līguma 5. pants 
ir un būs spēkā ne tikai uz papīra, bet 
arī, lai rīkotos praktiski. Tādēļ Balti-
jas valstīs NATO ir jārada atbilstoša 

militārā infrastruktūra militārām mā-
cībām un spēku klātbūtnei, kas nodro-
šinātu ES un NATO austrumu robežas 
aizsardzību un drošību. A. Merkele 
uzsvēra, ka ieņem aktīvu pozīciju Uk-
rainas situācijas risināšanā.

„Mans mērķis ir aizvest Ukrainu 
kā vienotu veselumu uz Eiropu, nevis 
kā sašķeltu valsti,“ bilda Vācijas kan-
clere. Vienlaikus A. Merkele pasvītro-
ja Eiropas vienotības nozīmi, kas īpaši 
būtiska šobrīd.

Pārrunājot Krievijas ieviesto sank-
ciju ietekmi uz Latvijas ekonomiku, 
Valsts prezidents informēja, ka ietek-
me ir apzināta un tās analīze liecina, 
ka ievērojamus zaudējumus cietīs tie-
ši pārtikas ražošana, aicinot Vācijas 
kancleri iesaistīties konkrētas rīcības 
rašanai ES līmenī.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Vācija atbalsta Baltijas...
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 19. augustā.
€1 = 1,42980 AUD
€1 = 0,80265 GBP

€1 = 1,57870 NZD
€1 = 1,33540 USD

Piektdien,  29.  aug., plkst. 18.00 Sa-
biedriskai klubs rīko Laimīgo stun-
du Tālavas kafējnīca. Dzērieni un 
ēdiens par mērenām cenām. Ēdiens no 
plkst. 18.00 līdz 19.30. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien,  30.  aug., plkst. 14.00 DV 
vīru kora 45 gadu jubilejas koncerts 
Tālavā. Kuplo programmu izpildīs 
vīru koris, vanadžu ansamblis, viesu 
koristi no Melburnas Dainas kora un 
solisti. Biļetes pie galdiem aizrunā-
jamas pie koristiem un zvanot kora 
kasierim Aivaram Vēzim 8278 1305. 
Sēdvietas būs arī pērkamas pie kases 
pirms koncerta. Cena $15. Skolnie-
kiem ieeja bez maksas.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze

Brisbanē
Sestdien, 23. aug., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā 
DV sarīkojumā. Piedalīšanās $10.
Sestdien, 30. aug., plkst. 13.00 Zupas 
pusdienas Daugavas Vanadžu sarīko-
jumā Latviešu namā. Izvēle no dažā-
dām zupām. $20 maksa ieskaita zupu, 
kūkas un kafiju. Video Latvijas Dzies-
mu svētku koncerts.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien,  30.  aug., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saiets Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons. Jāņa un 
Aijas Stambuļu stāstījums par Eiropas 
ziemeļu ceļojumu.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Ceturtdien, 21. aug., plkst. 19.00 ju-
ristu un tiesnešu rīkots atbalsta kon-
certs Pēterim Grestem The Hi-Fi, 125  
Swanston St. Biļetes $30, http://bott-
ledsnail.com/greste/
Piektdien, 29. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  30.  aug., plkst. 11.00 Mel-
burnas Latviešu Namā būs 3ZZZ Lat-
viešu grupas gadskārtējā sapulce. Visi 
mīļi aicināti. Būs uzkodas. Ieeja par 
brīvu.
Sestdien, 30. aug., plkst. 15.30 MLB 
65 gadu jubilejas sarīkojums un Jau-
niešu muzikālā pēcpusdiena Latviešu 
namā.
Sestdien, 6. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas / Tēva diena DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 24. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma Toms 
Gross stāstīs par līdzdalību akcijā 
Priecīgās Pēdas Latvijā.
Svētdien,  31.  aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma Bībeles 
studijas.

Svētdien,  7.  sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 11.00 drau-
dzes pilnsapulce.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 15.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Ceturtdien, 21. aug., plkst. 19.00 Sid-
nejas Kino Klubā latviešu filmu izrā-
de Latviešu namā. 1967. g. muzikālā 
spēlfilma Četri balti krekli no cikla 
Rolanda Kalniņa aizliegtās filmas. Ar 
angļu subtitriem. Ieeja $10.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 24. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 24. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 31. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 7. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. sept., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boule-
vard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Latvijā
Ceturtdien,  21.  aug., plkst. 11.30 
jauniešu kora Balsis koncertsērijas 
Daugavas Balsis bezmaksas koncerts 
Sv. Magdalēnas (Madaliņas) Romas 
katoļu baznīcā, Gosporos. Diriģents 
Ints Teterovskis.
Ceturtdien,  21.  aug., plkst. 13.30 
jauniešu kora Balsis koncertsērijas 
Daugavas Balsis bezmaksas koncerts 
Jersikas (Ploņu) salas Rimicānos. (Pār-
celšanās no Brīvariem pie Jersikas sen-
kapiem). Diriģents Ints Teterovskis.
Ceturtdien, 21. aug., plkst. 19.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-
gavas Balsis bezmaksas koncerts Dig-
nājas ev. lut. baznīcā. Diriģents Ints 
Teterovskis.
Ceturtdien,  21.  aug., plkst. 22.00 – 
01.00 kultūras vasarnīcā Esplanāde 
2014 režisores Ilonas Brūveres izrāde 
Dāmu paradīze – Eiropas modes vēs-
ture no 1980. līdz 2000. gadam. Ieeja 
bezmaksas.
Piektdien, 22. aug., plkst. 12.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-

gavas Balsis bezmaksas koncerts 
Līvānu Sv. Miķeļa Erceņģeļa Romas 
katoļu baznīcā. Diriģents Ints Tete-
rovskis.
Piektdien,  22.  aug., plkst. 17.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-
gavas Balsis bezmaksas koncerts 
Rudzātu Sv. Jēkaba Romas katoļu baz-
nīcā. Diriģents Ints Teterovskis.
Piektdien, 22. aug., plkst. 22.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-
gavas Balsis bezmaksas solokoncerts 
JaunSILAVAS valsis Jaunsilavas pa-
matskolā. Diriģents Ints Teterovskis.
Piektdien, 22. aug., plkst. 22.00 Gru-
pas Iļģi 33. dzimšanas dienas koncert-
tūra Tumša nakts, zaļa zāle koncerts 
Cēsu pils parka estrādē.
Sestdien, 23. aug., plkst. 13.00 jaunie-
šu kora Balsis koncertsērijas Dauga-
vas Balsis bezmaksas koncerts Trepes 
dzelzceļa stacijā. Diriģents Ints Tete-
rovskis.
Sestdien, 23. aug., plkst. 20.00 jaunie-
šu kora Balsis koncertsērijas Dauga-
vas Balsis bezmaksas koncerts Ābeļu 
pagasta brīvdabas estrādē. Diriģents 
Ints Teterovskis.
Sestdien,  23.  aug., plkst. 22.00 Gru-
pas Iļģi 33. dzimšanas dienas koncert-
tūra Tumša nakts, zaļa zāle koncerts 
Rēzeknes parka estrādē.
Sestdien,  23.  aug., plkst. 23.00 bez-
maksas brīvdabas kino kultūras vasar-
nīcā Esplanādē, Rīgā – pasaules slave-
nā režisora Vudija Allena filma Romai 
ar mīlestību (To Rome With Love).
Svētdien,  24.  aug., plkst. 12.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-
gavas Balsis bezmaksas koncerts Jē-
kabpils Svētā Gara vīriešu klosterī. 
Diriģents Ints Teterovskis.
Svētdien, 24. aug., plkst. 16.00 jaunie-
šu kora Balsis koncertsērijas Dauga-
vas Balsis bezmaksas koncerts Krust-
pils pilī (Jēkabpils vēstures muzejā). 
Diriģents Ints Teterovskis.
Trešdien, 27. aug., plkst. 19.30 Dzin-
taru koncertzālē sezonas noslēguma 
koncerts ar Maestro Raimondu Paulu 
un Latvijas Radio bigbendu. Koncerta 
īpašie viesi – jaunā džeza dziedātāja 
Kristīne Prauliņa un trompetes vir-
tuozs no Zviedrijas Lasse Lindgrēns. 
Programmā – skaistākās maestro Rai-
monda Paula un citu komponistu dže-
za melodijas.
Sestdien,  30.  aug., plkst. 23.00 bez-
maksas brīvdabas kino kultūras vasar-
nīcā Esplanādē, Rīgā –filma Parīze, es 
tevi mīlu (Paris Je T’aime).
Līdz 6. sept. Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas muzejā Elizabetes 
ielā 57a, dz. 26 (ieeja caur pagalmu, 
5. stāvs), Rīgā izstāde Jaunā sievišķī-
ba.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


