
Šodien mēs ka-
vējamies atmiņās par 
Baltijas ceļa sagatavo-
šanu. Protams, atmiņu 
ugunskura žanrs ir ļoti 
svarīgs, jo tā ir mūsu 
dzīvā vēsture. Tomēr ne 
mazāk svarīgi ir domāt 

par aktīvu rīcību, lai Eiropā veidotos 
kopīga atmiņu politika. Tāpēc šoreiz 
par to, kas šajā ziņā ir izdarīts un kas 
vēl darāms.

Eiropas Parlamenta rezolūci-
jā Eiropas sirdsapziņa un totalitā-
risms (2009) ir iedvesmojoši vārdi, kas 
pamato atmiņu politikas mērķi. Tas ir 
izlīgums starp divām dažādajām Ei-
ropas vēstures izpratnēm. Rezolūcijā 
teikts – samierināšanos iespējams pa-

nākt tikai pamatojoties uz patiesības 
atzīšanu un pagātnes notikumu atceri.

Tāpēc šogad jau piekto gadu sa-
skaņā ar Eiropas Parlamenta rezolū-
ciju Eiropā 23.  augustā atzīmē Sta-
ļinisma un nacisma upuru piemiņas 
dienu. Tiesa gan – tikai dažās ES da-
lībvalstis, jo komunisma upuru piemi-
ņa lielā mērā ir šo režīmu pārcietušo 
valstu darīšana. Pārējai Eiropai tas vēl 
arvien liekas nenozīmīgs, novecojis 
vai neērts jautājums. Kad Latvija un 
citas bijušās Padomju bloka valstis 
sev izvirzīja mērķi pievienoties ES un 
NATO, no mūsu Rietumu partneriem 
sapratām, ka jautājums par vēsturisko 
taisnīgumu un komunisma nosodīju-

Mīļie kaimiņi! Lik-
teņbiedri!

Ceļš savieno cilvē-
kus, valstis un tautas. 
Pirms 25 gadiem mēs sa-
devāmies rokās, lai justu 
viens otra spēku, gribu 
un atbalstu. Spēku būt 

neatkarīgiem, gribu būt brīviem un pa-
saules apbrīnas vērtu savstarpēju atbal-

stu baltiešu vidū, jo mūsu tautu liktenis 
gadsimtu garumā ir mērojis līdzīgus 
ceļus. Katram savs, bet visiem viens 
liktenis vēlmē pēc sava valstiskuma, 
gribā neizplēnēt pasaules lielvaru cīņās 
un nepazust globalizācijas vējos.

Pirms 25 gadiem mēs bijām neti-
camas degsmes pilni un apņēmības 
iedvesmoti, mūsu spēks bija patiesa 
vienotība. Tāda vienotība, par kādu 

var tikai sapņot. Gadsimta ceturksnis 
pasaules vēsturē ir niecīgs posms, bet 
mēs visi kopā šajos 25 gados esam no-
gājuši apbrīnas vērtu ceļu. No Baltijas 
ceļa līdz patiesai valstiskai neatkarī-
bai, dalībai Eiropas Savienībā, NATO 
un tūdaļ arī visu Baltijas valstu piede-
rībai vienotai valūtas savienībai – eiro 
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Baltijas ceļa 25. gadadiena
Valsts prezidenta uzruna pie Brīvības pieminekļa

 
Turpinājums 13. lpp.

Eiropas Savienības vēstures politika
Sandras Kalnietes tēzes konferencē Rīgā
Sandras Kalnietes tēzes konferencē „Baltijas ceļš un totalitārā komunisma sabru-
kums: Eiropas kopīgās atmiņas un politiskās iedvesmas avots“ Rīgā, 22.08.2014. 
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Prezidenta uzruna koncertā pie Brīvības pieminekļa Rīgā, 23. augustā.
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Literārā pēcpusdiena – par literatūru!
Grāmata ir Tavs draugs

miņš gribēja pateikt, ka ir ļoti svarī-
gi katram no mums dokumentēt savu 
dzīvi, kaut vai tikai ģimenei, lai neiet 
zudumā katras ģimenes īpašās saknes. 
Mūsu iebraukšana šai zemē radās ļoti 
speciālos, traģiskos apstākļos, par ku-
riem nedrīkstētu ļaut aizmirst, un šīs 
personīgās vēstures, ar fotogrāfijām ir 
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Adelaides Latviešu 
biedrības literārās pēc-
pusdienās publiku mēdz 
apgaismot par visādiem 
tematiem, kuriem tikai 
retumis ir kāds sakars 
ar literatūru. Šoreiz, 
24.  augustā,  runa bija 

tieši par grāmatām, un specifiski, par 
tām, kurās esam aprakstīti mēs paši, 
jo tieši šinī gadā ir iznākušas vai drī-
zumā iznāks trīs grāmatas par Austrā-
lijas latviešiem un trimdas dzīvi. Ne 
tikai mēs paši sev sākam likties inte-
resanti, bet arī Latvijā vēsturnieki un 
pētnieki grib zināt, kur palika un kā 
dzīvoja tā tautas daļa, kas atstāja Lat-
viju Otrā pasaules kara laikā. Visumā, 
Latvijā pastāv uzskats, ka izbraucām 
un pazudām, bet šīs grāmatas pauž 
citu stāstu.

Trīs grāmatas, trīs runātāji. Pirmā 
ir mīlestības darbs, veltījums vecāku 
piemiņai. Marija Perejma (dzim. Tu-
muls) savā grāmatā Flinderiešu māju 
stāsti (The Flinders street Latvians) 
iemūžinājusi divdesmit latviešu ģi-
meņu stāstus; ģimenes, kuras jau pašā 
sākumā apmetās vienā Adelaides ielā 
un izveidoja īstu latviešu ciemu bijušā 
mandeļu dārzā. Toreizējie iebraucēji 
jau dus smilšu kalniņā, un viņu bērni 
paši ir kļuvuši par vectētiņiem un vec-
māmiņām, tādēļ bija beidzamais laiks 
dokumentēt dzīvo vēsturi, kamēr kāds 
vēl to atceras.

Marijas grāmata bija ilgi plānots 
darbs, kas sākās ar regulāriem publi-
cējumiem laikrakstā Latvietis, sākot 
ar Flinders ielas Pirmās mājas un tās 
iedzīvotāju dzīves stāstiem. Lielu dar-
bu prasīja informācijas sakopošana. 
Grāmatā varēja ietilpināt daudz vai-
rāk fotogrāfiju nekā to varēja atļauties 
laikraksta publikācijās. Grāmata sa-
stādīta interesantā veidā, vienlaikus 
angliski un latviski, lai arī tie pēcteči, 
kas latviski vairs nerunā, varētu lasīt 
savu ģimenes stāstu. Ļaudis nesko-
pojās ar fotogrāfijām, un grāmatā tās 
parādās bagātīgi – gan melnbaltas, gan 
krāsainas.

Visas aprakstītas ģimenes savā lai-
kā ir veidojušas latviešu sabiedrību un 
sabiedriskās iestādes un organizācijas 
Adelaidē, un vēl šodien starp Adelai-
des sabiedriskiem darbiniekiem skan 
viņu vārdi: Valdis Tomanis, Imants 
Kronītis, Marija Perejma (Tumuls), 
Andris, Juris un Valdis Jaudzemi, Mā-
ris un Ilmārs Rudaki, Velta Puksts, 
Rasma Lācis (Švinka) u.c. Daudzi čak-
lie darbinieki jau izgājuši pa mūžības 
vārtiem. Varu silti ieteikt šo grāmatu 
katram lasītājam, ne tikai tiešiem ra-
diem un pēctečiem. Tā ir vēsture ar 
cilvēcīgu seju. Grāmatu var iegādāties 
laikraksta Latvietis interneta veika-
lā: http://www.laikraksts.com/veikals.

php#FSL vai Ade-
laides grāmatnīcā.

Par otro grā-
matu pastāstīja 
Dr. Aldis Putniņš. 
Tā saucās Lat-
vieši Austrālijā: 
skats no tālienes. 
Trimdas gadi, ko 
sarakstīja Ineta 
Did r i h sone -To -
maševska Latvijā. 
Autore nekad nav 
bijusi Austrālijā, 
tātad ir veikts mil-
zīgs pētniecības 
darbs, rakņājoties 
par visādiem ar-
hīviem. Apbrīno-
jama pacietība! 
Piemēram, autore ir izlasījusi visus 
Austrālijas Latvieša numurus, no paša 
pirmā līdz 1991. gadam – visus. In-
formācija nāk no citiem, ļoti plašiem 
avotiem: grāmatām, protokoliem, da-
žādiem arhīviem.

Šī grāmata būtībā atšķiras no ie-
priekšējās, jo ir rakstīta kā akadē-
misks darbs, tātad daudz objektīvāka 
un bezpersoniskāka. Viela stāsta par 
Austrālijas latviešu organizācijām, 
galvenajiem notikumiem (piemēram, 
Kultūras Dienām), politisko darbību 
(gājieniem, demonstrācijām, diplomā-
tiskās darbības). Ilustrāciju ir nedaudz, 
toties teksts ir izsmeļošs un ļoti inte-
resants, apbrīnojamas pētniecības un 
neatlaidības rezultāts. Šais lappusēs 
varam apbrīnot arī paši sevi un savu 
kopīgo spēku svešā zemē, Latvijas at-
brīvošanas cīņā no Padomju okupāci-
jas žņaugiem. Arī šo grāmatu var ie-
gādāties laikraksta Latvietis interneta 
veikalā: http://www.laikraksts.com/
veikals.php#LatAus vai Adelaides un 
Sidnejas grāmatnīcās.

Par trešo grāmatu stāstīja ALB 
bibliotēkas un LAAJ Rakstniecības 
nozares vadītāja Zaiga Sudraba. Diem-
žēl šīs grāmatas izdošana ir aizkavēju-
sies, un tādēļ varējām redzēt tikai tās 
vāku uz ekrāna. Grāmata saucas Tāla 
zeme, tuvi ļaudis, un to raksta Inguna 
Daukste-Silasproģe Latvijā. Tā ap-
skata latviešu rakstniecību Austrālijā 
1946-1991. Grāmatas četrpadsmit no-
daļās un septiņos pielikumos var lasīt 
par visiem tiem, kas Austrālijā rakstīja 
latviešu valodā. Iztirzātas arī rakst-
nieku dienas un KD rakstnieku rīti un 
sarīkojumi.

Neparedzētu pielikumu publicētā 
programmā sniedza Bruno Krūmiņš 
ar grāmatu Arvids Story, ko sarakstī-
jis 90 gadus vecais Arvīds Millers 
saviem mazbērniem. Pāris atnestos 
eksemplārus izķēra kā karstas kara-
šas, tādēļ nedabūju pat apskatīt, bet 
ar šīs grāmatas atnešanu Bruno Krū-

No kreisās: Marija Perejma, Aldis Putniņš, Astra Kronīte, 
Zaiga Sudraba.
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Melburnā, ceturt-
dien, 21.  augustā, 
Swanston ielas Hi-Fi 
kluba telpās noritēja 
ļoti veiksmīgs koncerts 
atbalstam Austrālijas 
latviešu žurnālistam Pē-

terim Grestem, kas pagājušā gada de-
cembrī tika arestēts un notiesāts ieslo-
dzījumā uz septiņiem gadiem cietumā 
Ēģiptē par it kā nepatiesu ziņu izplatī-
šanu un it kā Musulmaņu brālības at-
balstīšanu. Koncertu rīkoja Melburnas 
juridiskās profesijas pārstāvji (caur or-
ganizāciju BottledSnailProductions), 
atsaucoties uz Leksa Lazrija (Lex Las-
ry), Viktorijas pavalsts Augstākās tie-
sas tiesneša, iniciatīvu, atbalstīt netais-
nīgi ieslodzīto Austrālijas žurnālistu.

Koncerts bija izpārdots – to ap-
meklēja ap 900 cilvēku, to starpā 
daudz juristu, mūziķu, Pētera Grestes 
atbalstītāju, kā arī ievērojams skaits 
vietējo latviešu. Uz koncertu bija īpaši 
iebraukuši arī Pētera Grestes ģimenes 
locekļi: no Kvīnslandes Pētera brālis 
Miķelis ar sievu Nikki un no Sidnejas 
Pētera tēva brālis – Ojārs Greste, ak-
tīvs Sidnejas latviešu sabiedrības dar-
binieks un šī laikraksta aktīvs kores-
pondents. Ojārs bija sagādājis koncerta 
rīkotājiem sveicienu no Pētera Kairas 
cietumā; šo sveicienu koncerta dalīb-
niekiem nolasīja Pētera brālis Miķelis.

Publiku uzrunāja arī Amnes-
ty International pārstāvis Endrjū 
Besviks (Andrew Beswick), un tika 
nolasīts sveiciens no Austrālijas biju-
šā premjerministra Melkoma Freizera 
(Rt. Hon. Malcolm Fraser). Freizera 
kungs savā vēstījumā teica: „Amerikas 
Savienotās Valstis ir stingri nopēlušas 
sodus, kas piešķirti Pēterim Grestem 
un viņa kolēģiem un aicinājušas vi-
ņus nekavējoties atbrīvot. Vārdi vien 
nesasniegs rezultātu, kuru mēs visi 
vēlamies. Pētera Grestes un viņa ko-
lēģu sodi tika pasludināti tikai dažas 
stundas pēc Džona Kerija (John Ker-
ry), ASV valsts sekretāra, Ēģiptes at-
stāšanas, kura vizītes laikā viņam bija 
90 minūšu saruna ar prezidentu Ab-
del Fattah al-Sisi. Austrālijas iespēja 
Al Džazira žurnālistu situāciju ietek-
mēt ir maza, un par cik mēs praksē lie-

kam rāmu diplomātiju, kā Austrālijas 
valdība to patiešām ir darījusi, īstā at-
slēga ir Amerikas Savienotām Valstīm. 
Valsts Sekretārs (Džons Kerijs) būtu 
varējis viegli pateikt, ka militāro palī-
dzību atsāks pēc tam, kad Pēteri Gresti 
ar kolēģiem atbrīvo. Austrālijas centie-
nus tādēļ vislabāk būtu vērst uz to, lai 
mudinātu ASV uz efektīvu rīcību.“

Vakaru vadīja Libija Gora (Libbi 
Gorr) – ABC radio žurnāliste. Kon-
certā piedalījās austrāliešu leģendārie 
mūziķi Marks Sīmors (Mark Sey-
mour), Ross Vilsons (Ross Wilson no 
1970. gadu rokgrupas Daddy Cool) un 
Vika un Linda Bull, ļoti populārais 
Rockwiz Orkestra, Ella Hooper, Frente 
un Liam Gerner.

Tiesnesis Lazrijs arī piedalījās mu-
zicēšanā ar savu grupu The Lex Pis-
tols, kur ģitāru spēlēja Viktorijas pa-
valsts galvenais prokurors (Director of 
Public Prosecutions), Džons Čempi-
ons (John Champion SC (Senior Coun-
sel)). Koncerta atbalstītājos piedalījās 
arī Merilina Vorena (Marilyn Warren 
AC, QC (Companion of the Order of 
Australia, Queen’s Counsel)) ar savu 
vīru, kopā ar vairākiem kolēģiem.

Leks Lazrija apstiprināja publikai 
savus iepriekš presē izklāstītos uzska-
tus, ka žurnālistam ir nodarīta liela 
netaisnība un ka jāturpina pievērst pa-
saules uzmanību šai lietai, līdz atbrī-
vošanas mērķis ir sasniegts.

Pēc koncerta Miķelis un Ojārs 
Greste abi izteica savu pateicību par 
izrādīto atbalstu, ka tas dos spēku ģi-
menei turpmāk strādāt pie Pētera brī-
vības atgūšanas.

No koncerta rīkotāju puses bija 
jūtams sirsnīgs un patiess atbalsts Pē-
tera Grestes atbrīvošanas cīņai. Tika 
izteikts īpašs atbalsts arī Pētera ve-
cāku Jura un Lois sāpēm, kuri cenšas 
darīt visu, kas iespējams šajos ļoti sa-
režģītajos apstākļos.

Atbalstu var ziedot caur Australi-
ans Detained Abroad, norādot atbalstu 
Pēterim Grestem, vai freepetergreste.
org 

Anita Andersone
Laikrakstam „Latvietis“

(Pētera Grestes vēstule – 4. lpp.)

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Baltijas ceļa 25. ga-

dadienas svinības at-
nāca, un Baltijas ceļa 
25. gadadienas svinības 
aizgāja. Izstādes atklā-
tas, monēta prezentēta, 

koncerti izskanējuši, konferences iz-
spriestas un runas izrunātas.

Kādi iespaidi palikuši? Vispirms 
pārsteigums, ka relatīvi mazās Latvi-
jas Nacionālā arhīva veidotās izstādes 
Baltijas ceļš – akcija brīvības vārdā 
atklāšanā Kongresu nama foajē dzir-
dējām uzrunas no Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas ministru prezidentiem, 
kā arī no Latvijas izglītības un zināt-
nes ministres un Latvijas kultūras mi-
nistres. Pati izstāde bija interesanta, ar 
daudz fotogrāfijām un video materiā-
lu, bet grūti saprast, kā tā bija izpelnī-
jusi šādu ievērību.

Paliekošākais iespaids ir tomēr at-
zinums, ka Baltijas ceļš ir brīnums, ko 
būs grūti atkārtot. Pierunāt 2 miljonus 
cilvēku piedalīties tik disciplinētā vei-
dā, neizmantojot mobilos telefonus un 
bez sociāliem tīkliem, kā mēs tos šodien 
saprotam, liekas tikpat kā neiespējami.

Organizatorisko uzdevumu sagā-
dāt transportu un nodrošināt, kā cilvē-
ki tiks nogādāti attiecīgās vietās visu 
600 km garumā, būtu vērts uzdot kā 
kontroldarbu politikas studentiem. 
Protams, uzliekot visus ierobežojumus, 
kas toreiz pastāvēja, kā piemēram, bija 
jāizmanto valstij piederošu tehniku un 
līdzekļus pretvalstiskai darbībai. Un 
nekādai demokrātiskai valstij pie tam.

Ir arī interesanti atcerēties pretes-
tības sprādzienu 1980. gadu beigās. 
1987. gada 23. augustā bija pirmā pret 
Hitlera-Staļina pakta vērsta demonstrā-
cija pie Brīvības pieminekļa. Toreiz mi-
licija aktīvi darbojās, lai demonstrāciju 
ierobežotu, bet nekā nevarēja darīt pret 
lielo tautas masu, kas stāvēja abās pusēs 
Brīvības ielai pie Brīvības pieminekļa.

1988. gada 23. augustā tauta jau 
stāvēja pa visu ielu pie Brīvības piemi-
nekļa, un neatkarīgās Latvijas valsts 
karogi plīvoja.

Bet kulminācija bija 1989. gada 
23. augustā, kad Baltijas ceļš parādīja 
visai pasaulei, arī Kremlim, ka mūsu 
ceļš uz brīvību vairs nebūs apturams.

Ja šodien citās zemēs vēl runā par 
mūsu Baltijas ceļu – Brīvības ceļu, tad 
tomēr jājautā – ko tieši mums šodien no-
zīmē 1989. gada Baltijas ceļš? Vai esam 
gatavi sadoties rokās un uzņemties ris-
ku par mūsu brīvību? Jautājums ir do-
māts gan burtiski, gan pārnestā nozīmē.

„Nomākta, sista un kauta
Latviešu tauta
Mirst un atkal dzimst.“
Esam atdzimuši, un kamēr atcerē-

simies, ko nozīmē alternatīva, tikmēr 
būs spēks aizsargāt savu brīvību.

GN

„Brīvība ir kā skābeklis...“
Pētera Grestes atbalsta koncerts Melburnā

„The Lex Pistols“ tiesneša Leks Lasrija (Lex Lasry) vadībā (pie bungām).
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„Kad es biju jaunāks, es dažreiz 
sapņoju par rokkoncertu rīkošanu; 
gan nekad uz skatuves, protams. Man 
ir tikpat mūzikas talanta, kā patreiz 
Džimijam Hendriksam. Bet ideja par 
atrašanos milzīga notikuma vidū starp 
mūziķiem, kurus es apbrīnoju, gai-
sotnes iespaidots un priecājoties par 
viņu panākumiem it kā par savējiem, 
ir vienmēr atraisījusi manu fantāziju.

Nu izrādās, ka reizēm jābūt uzma-
nīgam ar to, ko vēlas.

Kad es dzirdēju par šī vakara kon-
certu ar iespaidīgo sastāvu, – jā, – tik 
daudzi no maniem mūzikas elkiem, – 
tas bija kā piepildījies sapnis. Es tikai 
būtu vēlējies, ka tas nebūtu šādos aps-
tākļos, un ka es varētu būt klāt paša 
notikuma centrā.

Ja cietums ko māca, tas ir, ka brī-
vība ir kā skābeklis. Kamēr tas ir, 
gandrīz nekad to nenovērtē. Tas uztur 
mūs; nekas nav svarīgāks, lai mēs būtu 
dzīvi, un tomēr ikdienas dzīvē mēs pie 

tā nepiedomājam.
Bet ja to atņem, nav nekā cita, kam 

būtu vairāk nozīme. Skābeklis kļūst 
par apsēstību. To atgūt kļūst vienīgais, 
par ko spēj domāt.

Mēs esam laimīgi, ka Austrālijā 
mums ir stabilas, neatkarīgas iestā-
des, kas spēj aizsargāt mūsu brīvī-
bu, bet nedrīkstam aizmirst – tāds 
apstāklis ir trausls. Es zinu, ka pasau-
les mēroga kampaņa par mūsu atbrī-
vošanu ir par kaut ko daudz lielāku 
un daudz svarīgāku, nekā atbrīvot 
trīs žurnālistus, kuri nepamatoti atro-
das aiz restēm. Runa ir par vispārēja 
principa aizstāvēšanu, – ka mums vi-
siem ir tiesības izteikties, kritizēt un 
tikt uzklausītiem. Citos vārdos, – būt 
brīviem.

Mums vēl priekšā stāv gara juri-
diska cīņa; jūs nebūtu šeit šovakar, ja 
tas tā nebūtu. Bet es zinu, ka troksnis 
no šīs vietas Melburnā kopā ar sim-
tiem tūkstošu citu līdzjutēju balsīm 

visā pasaulē tiek uzklausīts.
To dzird prezidentu pilīs un minis-

triju zālēs, to dzird tiesnešu palātās un 

Rita  Vīksniņa:  Šī 
Tev nebūs pirmā vieso-
šanās reize Austrālijas 
Kultūras dienās. Vai ir 
kādas spilgtas atmiņas 
no pirmā koncertbrau-
ciena?

Kristīne  Kārk-
le-Puriņa:  Atmiņas ļoti jaukas un 
siltas. No Latvijas ziemas ierašanās 
siltajā Austrālijas vasarā, kur sagaida 
brīnišķīgi, latviski cilvēki. Tik daudz 
patīkamu garšu, smaržu apkārt, saules 
dūriens, apdegumi un trakais piedzī-
vojums uz Austrālijas ziemeļiem – 
Darvinu. Un jauni draugi, ar kuriem 
kopā vēl joprojām atceramies kopā 
piedzīvoto.

RV: Ik pa laikam redzam Tevi ak-
tīvi darbojamies kādā jaunā muzikālā 
apvienībā. Kāds ir Tavs šībrīža aktu-
ālākais mūzikas projekts?

KKP:  Muzikālu aktivitāšu ir 
daudz. Vairāku CD albumu izveide, 
tai skaitā ar Laimas Muzykantiem. Ar 
muzikālo apvienību Raxtu raxti ga-
tavojam albumu un koncertu tūri pa 
Latviju.

RV: Kādi ir Tavi nākotnes plāni? 
Varbūt prāta ir kādi īpaši ar mūziku 
saistīti projekti? Vai ir kas tāds, ko vēl 
gribētos sasniegt?

KKP: Svarīgākais – darīt to, kas 
patīk; spēlēt un būt kopā ar brīnišķī-
giem domubiedriem, mūziķiem un 
draugiem un klausītājiem, kas dzīvo ar 
mums mūzikā.

RV: Vai Tev pašai ir kāds mīļākais 
mūziķis, kurš iedvesmo un kura sa-

sniegumi Tev kalpo kā paraugs?
KKP: Muzicējot dažādos projek-

tos, esmu iepazinusi tik daudz izcilu 
personību; šie cilvēki māca, iedvesmo 
un pilnveido arī mani gan mūzikā, gan 
dzīvē.

RV: Vai ir kas tāds, ko Tu ļoti, ļoti 
gaidi, ierodoties Austrālijā šī gada de-
cembrī?

KKP: Gribētu satikt sen neredzē-
tus draugus, apēst kādu mango, baudīt 
svētkus un justies kā mājās.

RV: Kādas ir Tavas atmiņas par 
iepriekšējām Austrālijas Latviešu Kul-
tūras dienām, kurās esi piedalījusies? 
Vai ir kas tikai Austrālijas latviešiem 
raksturīgs?

KKP:  Tikai tās labākās. Katru 
reizi ir sanācis pabūt citā pilsētā. Jūsu 
viesmīlība, vienkāršība, degsme, lat-
vietība iedvesmo gan mani, gan manus 
draugus, kuriem daudz esmu stāstījusi 
par Austrālijā piedzīvoto. Lepojos ar 
Jums!

RV: Tavas pirmās bērnības atmi-
ņas saistībā ar mūziku?

KKP: Kopš sevi atceros, vienmēr 
apkārt ir skanējusi mūzika. Un tas sā-
kās ģimenē. Tāpēc varu būt pateicīga 
saviem vecākiem, vecvecākiem par tik 
skaistu bērnību. Un nu šo sajūtu gribu 
nodot arī savai meitai Madlēnai.

RV: Vai vijoļspēle vienmēr ir bijusi 
patiesa sirdslieta un neatņemama Ta-
vas dzīves sastāvdaļa?

KKP:  Bērnībā bieži bija tā, ka 
lūdzu mammai, ļaut man neiet uz mū-
zikas skolu. Mamma bija uzstājīga – 
darbiņš, kas iesākts, jāpabeidz. Tā nu 

es vēl joprojām 
spēlēju. Neesmu 
izcila vijolnie-
ce, bet spēlējot 
un dziedot, jūtos 
labi, un tas jau 
pats galvenais.

RV:  Tavs 
novēlējums Sid-
nejas Kultūras 
dienu dalībnie-
kiem?

KKP: Novē-
lu jums nepazau-
dēt vienam otru 
šai lielajā kon-
tinentā. Sanākt 
kopā, dziedāt, dejot, kopt to skaistāko, 
kas mums ir – latviešu valodu un kul-
tūru. Lepoties ar to, kas mēs esam, un 
iedvesmot arī šeit Latvijā palicējus!  ■

Iepazīsimies mazliet tuvāk - Kristīne Kārkle-Puriņa
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu viesi

Kristīne Kārkle-Puriņa AL54KD Ade-
laidē 2012. gadā.
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Pētera Grestes vēstule no cietuma
Atbalsta koncerta rīkotājiem un dalībniekiem

Pētera brālis Miķelis lasa Pētera vēs-
tuli, kas bija rakstīta koncerta rīkotā-
jiem un apmeklētājiem.
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Ilze  Nāgela: Vai Jūs esat pirmo 
reizi šādā pasu darbstacijas izbrauku-
mā? Ja nē, tad kad un kurās zemēs esat 
jau bijusi agrāk?

Evija  Klauze:  2010. gada jūlijā 
piedalījāmies pirmajā šāda veida pasu 
darbstacijas izbraukumā ASV septi-
ņās pilsētās, kur tika pieņemti vairāk 
nekā 700 cilvēku.

IN: Kāds ir Jūsu maršruts šogad 
Austrālijā?

EK: Šogad 10., 11. augustā bijām 
Pertā, no 13. līdz 15. augustam bijām 
Adelaidē un no 17. līdz 20. augustam – 
Melburnā.

IN: Kāda pilsoņu atsaucība Pertā, 
Adelaidē? Kāda Melburnā?

EK: Pertā 57 personas, Adelaidē – 
118, bet Melburnā – 165 personas.

IN: Kā proporcionāli sadalās pa-
ses, kuras tiek atjaunotas sakarā ar de-
rīguma termiņa beigšanos, un jaunas 
pases, sakarā ar pilsonības iegūšanu, 
stājoties spēkā dubultpilsonības liku-
mam?

EK: Līdzīgās daļās (50:50), bet tie 
aptuveni aprēķini.

IN: Kāda vecuma pilsoņi ir visak-

tīvākie?
EK: Visvairāk pases ir pieprasījuši 

latvieši vecumā no 20 līdz 62 gadiem.
IN: Cik liela intereses ir pilsoņiem 

iegūt ID kartes?
EK:  Piemēram Melburnā tika 

noformēti 28 e-ID karšu pieteikumi. 
Savukārt, Pertā un Adelaidē neviens 
pieprasījums pēc e-ID.

IN: Vai ir gadījumi, kad šajā jūsu 
izbraukumā kāds vēlas iegūt tikai ID 
karti?

EK: Jā, tikai e-ID kartes tika no-
formētas diviem bērniem.

IN: Vai ir bijušas problēmas ar fo-
tografēšanu vai pirkstu nospiedumu 
noņemšanu?

EK: Nē, nav bijušas.
IN:  Vai drīkst fotografēt pasēm 

sievietes lakatos? Tas attiecas ne tikai 
uz musulmaņu sievietēm – Latvijas 
pilsonēm, bet arī, piemēram, ar tautas 
tērpa aubi galvā? Un vai drīkst foto-
grafēt vīriešus ar cepurēm galvā? Vai 
vīriešus ar apsegtu galvu, piemēram 
kāds Latvijas pilsonis – sikhs, kurš 
nedrīkst noņemt turbānu?

EK: Personu apliecinošos doku-

mentos fotogrāfijas ir bez galvassegas. 
Protams, ir paredzēti arī izņēmumi, 
piemēram, ja persona reliģisku apsvē-
rumu dēļ vienmēr valkā galvassegu un 
tā neaizsedz seju.

IN: Kāds interesants, neparasts 
gadījums šajā izbraukumā bijis? Vai 
esat pirmo reizi Austrālijā? Vai ir kaut 
kas pārsteidzošs? Vai vēlētos ko teikt, 
novēlēt Latvijas pilsoņiem Austrālijā, 
laikraksta Latvietis lasītājiem?

EK: Esam šeit pirmo reizi. Brau-

Lai nodrošinātu Aus-
trālijā un Jaunzēlandē 
dzīvojošos Latvijas pil-
soņus ar derīgām pasēm 
un e –ID kartēm, šī gada 
augustā Latvijas Ārlie-
tu ministrijas un Lat-

vijas Iekšlietu ministrijas Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 
amatpersonas divās komandās veica 
izbraukumu ar mobilo pasu darbstaciju 
uz Austrāliju un Jaunzēlandi. Iespēja 
pieteikties uz pasu iegūšanu vai apmai-
nīšanu varēja tikai Latvijas pilsoņi ar 
personas kodiem. Goda konsuli Ade-
laidē, Brisbanē, Melburnā, Pertā un 
Sidnejā bija atbildīgi par pasu pieteiku-
mu pieņemšanu, par telpu sarunāšanu, 
par pierakstu sastādīšanu un par visiem 
tehniskajiem jautājumiem, lai nodroši-
nātu pasu un e-ID karšu noformēšanu.

Pasu darbstacijas apmeklējums 
Melburnā bija ļoti sekmīgs. 2010. gada 
jūlijā, kad notika pirmais pasu darbsta-
cijas brauciens uz Austrāliju, 87 pilso-
ņi Melburnā noformēja Latvijas pases, 
bet 2014. gadā, no 17.– 20. augustam, 
pieteikumus pasēm vai/un e-ID kar-

tēm iesniedza 165 
personas. Latvijas 
pilsoņu atsaucība 
arī citās pilsētās 
bija ļoti laba. Pertā 
pieņēma pieteiku-
mus no 57 perso-
nām (2010. gadā – 
39), bet Adelaidē 
pieteikumus no 
118 personām 
(2010. gadā – 103).

M e l b u r n a s , 
Pertas un Adelai-
des pieteikumus 
pieņēma Ārlietu 
ministrijas Konsu-
lārā departamen-
ta Palīdzības nodaļas vadītāja Evija 
Klauze un PMLP Pasu daļas vadītājas 
vietniece Dace Kupče.

Brisbanē, Sidnejā un Kraistčērčā 
pases noformēja Konsulārā departa-
menta Palīdzības nodaļas 2. sekretāre 
Olga Cepurīte un PMLP Pasu daļas 
vadītāja Dzintra Peneze.

Kopš grozījumiem Pilsonības li-
kumā 2013. gada 1. oktobrī, Latvi-

jas goda konsuli Austrālijā ir aktīvi 
iesaistījušies Latvijas pilsonības re-
ģistrācijas pieteikumu pieņemšanā. 
Informāciju par Latvijas pilsonības 
pieteikšanās kārtību sniedz goda kon-
suli un informācija ir arī atrodama 
PMLP mājas lapā: www.pmlp.gov.lv.

Jānis Roberts Dēliņš
LR goda konsuls Melburnā

Laikrakstam „Latvietis“

Mobilās pasu darbstacijas Austrālijā
Jautājumi darbiniecēm Melburnā

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdi (PMLP) un Latvijas goda konsuliem Adelaidē, Melburnā un Pertā šogad atkal ir realizējuši pārvietojamās pasu 
darbstacijas izbraukumu uz Austrāliju.

18.  augustā tikos ar šīs darbstacijas darbiniecēm Melburnā – Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Palīdzī-
bas nodaļas vadītāju Eviju Klauzi un PMLP Pasu daļas vadītājas vietniece Daci Kupči. Uz dažiem laikraksta „Latvie-
tis“ jautājumiem atbild Evija Klauze.

Mobilā pasu darbstacija Austrālijā un Jaunzēlandē
Ļoti laba atsaucība

No kreisās: IeM PMLP Pasu daļas vadītājas vietniece 
Dace Kupče, LR ĀM Konsulārā departamenta Palīdzības 
nodaļas vadītāja Evija Klauze un Latvijas pilsoņi Anita 
Garvija un Endrjū Garvijs.
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Evija Klauze Pertā.
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Darbs padarīts, darbs darāms
Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde 2014. gada jūlijā Sidrabenē

Andris Kursietis dzima Londonā, 
Anglijā, 1955. gadā. Viņa tēvs Fricis 
bija viens no DV organizācijas dibinā-
tājiem Cedelgemas karavīru gūstekņu 
nometnē, 1945. gada decembrī. Andris 
iestājās Vanagos 17 gadu vecumā.

Andra Kursieša karjera sedz trīs ze-
mes divos kontinentos. Viņš sāka strā-
dāt kā valsts darbinieks muitas departa-
mentā Londonā, 1975. g., un pēc trijiem 
gadiem tika aicināts uz Briseli kā Eiro-
pas Savienības Komisijas ierēdnis.

Kamēr viņš dzīvoja Beļģijā, Kur-
sietis bija aktīvs Daugavas Vanagu or-
ganizācijā kā Beļģijas nozares sekre-
tārs un starp 1982.–1987. g. kā DV CV 
loceklis, jaunatnes nozares vadītājs. 
Kursietis arī tika ievēlēts Beļģijas Lat-
viešu Nacionālās Komitejas loceklis 
un bija Komitejas sekretārs.

1988. gadā Kursietis pārvācās uz 
ASV, Milvokos un precējās ar Ro-
semarie. Viņš strādāja kā bezpeļ-
ņas organizācijas administrators, un 
vienu gadu vēlāk sāka darboties pie 
G. Leblanc Corporation, kur viņš pa-
vadīja 15 gadus, pēdējos deviņus – kā 
firmas viceprezidents ar pilnu atbildī-
bu par ASV firmas filiāli Francijā.

Kad Leblanc firma tika pārdota 
2004. g., Kursietis atstāja firmu, bet 
turpināja savu karjeru mūzikas indus-
trijā, iesākdams savu pašu importa un 
izdalīšanas firmu ARK Corporation, 
pārstāvēdams vairākas internacionāli 
pazīstamas franču un vācu firmas.

No 2006. līdz 2012. g. februārim 
Kursietis strādāja kā projekta vadītājs 
tulkošanas firmā Milvokos un tad ie-
sāka pats savu uzņēmumu (Wisconsin 
Quality Translations, Inc.) tajā pašā 
jomā.

Andris Kursietis ir kārs militārās 
vēstures pētnieks jau vairāk kā 40 ga-
dus un ir sarakstījis vienpadsmit grā-
matas par dažādiem militāriem tema-
tiem. Kopš 1996. gada viņš ir Pasaules 
Ungāru Veterānu Apvienības goda 
biedrs. 1997. g. viņam tika piešķirts un-
gāru Vitéz bruņinieka ordeņa nopelna 
krusts, izsakot atzinību divām viņa uz-
rakstītām grāmatām par Ungārijas bru-
ņoto spēku vēsturi. 2008. gadā Pasau-
les Ungāru Veterānu Apvienība viņam 
piešķīra sudraba atzinības medaļu.

2007. gada oktobrī Milvoku latvie-
šu organizācijas pārstāvji apstiprināja 
Kursieti kā XIII Vispārējo Dziesmu 

Svētku ASV rīcības komitejas priekš-
sēdi. Svētki noritēja ar labu veiksmi 
2012. gadā.

2013. gadā Kursietis pievienojās 
Milvoku DV apvienības valdei, un 
2014. gada februārī tika ievēlēts par ap-
vienības priekšnieku. 2014. gada aprīlī 
DV ASV delegātu sapulcē Indianapolē 
delegāti ievēlēja Andri Kursieti par DV 
ASV zemes valdes priekšnieku.

Daugavas Vanagi ASV

Jauns DV ASV priekšnieks
Vanags kopš 17 gadu vecuma

Andris Kursietis.

Vasaras krāšņums rotā Toronto 
Sv. Andreja draudzes īpašums Sidra-
bene sveica DV organizācijas vadību 
no visas pasaules, lai trīs dienās izvēr-
tētu padarīto un spraustu ceļa zīmes 
tālākam gājienam.

Pirmā pusdiena tika veltīta slēgtās 
sēdes daļai, bet otrā sākās ar svētbrīdi, 
prāvestam J. Priedkalnam (Austrālija) 
sakot spēka vārdus klātesošiem. Latvi-
jas valsts prezidents A. Bērziņš savā 
vēstījumā izteica paldies DV organizā-
cijai par padarīto, vēlot sekmes izvir-
zīto mērķu sasniegšanai. Tāpat savu 
pateicību DV organizācijai bija sūtījusi 
Latvijas Republikas Saeimas priekšsē-
de S. Āboltiņa, piebilstot: „Latvija 
mums visiem ir viena vienīgā. Sargāt 
to, godāt tās vēsturi, pieminēt mūsu 
valsts brīvības upurus, saudzēt mūsu 
kopīgās vērtības un nepagurstoši vei-
dot mūsu valsts nākotni ir mūsu kopīgs 
uzdevums un pienākums.“ No LNAK 
sveicienus nesa I. Purva, pateicoties 
par daudzo gadu saskaņu, kopsolī da-
rot darbu Latvijai. Vēl rakstisks svei-
ciens bija no bijušā DVCV priekšnieka 
J. Augusta.

Sākot garo darba cēlienu, tika ap-
skatīta vairāku gadu darbība, sasienot 
atrisušos pavedienus. Spraigas pārru-
nas izraisīja DVM 2014. g. budžets un 
DV Jaunatnes nozares esamība. Ār-
zemju DV šī nozare vairs nepastāv, un 

atbalsts jaunatnei tiek sniegts caur Pa-
līdzības nozari. Latvijā turpretim Jau-
natnes nozarei ir kritiska nepieciešamī-
ba, lai DV organizācija varētu augt un 
pastāvēt nākotnē. Vienojās atstāt katras 
zemes ziņā, kur tas vajadzīgs paturēt 
Jaunatnes un Kultūras nozares. Par 
Jaunatnes nozares pārstāvi pie DVCV 
apstiprināja G. Brencānu (Latvijā).

Dzirdējām vairākas prezentācijas 
ar sekojošām debatēm. Daugavas va-
nadžu darbs nav pieklusis, kaut sarucis 
darītāju loks. Par to stāsta G. Reinolde 
(Reynold), DV organizācijas vanadžu 
priekšniece. Latvijā radušās jaunas 
vajadzības un palīdzību meklē vairāk. 
Vanadzes apzinīgi veikušas darbu, 
piemērojoties vietējiem apstākļiem, 
iespējām un vajadzībām. Latvijā esot 
tās iegriežas DV Pārstāvniecībā uzzi-
nāt kā darbs veicas dakterēm Čakstēm 
ar leģionāru apgādi ar zālēm, palīdzī-
bu daudzbērnu ģimenēm un citiem 
pienākumiem. Izteikts sirsnīgs paldies 
S. Sekstei un A. Šņuciņai par veiksmī-
go darbu pārstāvniecībā. G. Reinoldes 
vēlējums nākotnei: „Būsim vienotas 
savu pienākumu pildīšanā, paliksim 
stipras ticībā un ar nesalaužamu gribu 
strādāsim tā, lai mūsu kopējais darbs 
nāktu par labu mūsu tautai.“

Par Okupācijas muzeju, kas saņē-
mis ievērojamu DV atbalstu, stāstīja 
I. Švānfelds (Latvija), iepazīstinot ar 

jaunās būves plāniem un iecerēm.
Ar DVCV Pārstāvniecības plašo 

darba lauku iepazīstināja tā vadītāja 
S. Sekste, sīki izstāstot par ikdienas 
slodzi un vajadzībām, kur ietilpst pie-
cas aprūpes: leģionāru aprūpe, daudz-
bērnu ģimeņu aprūpe, vietējā aprūpe, 
audžu ģimeņu aprūpe un cita aprūpe. 
Lestenes Brāļu kapu projektā notiek 
sīki pārkārtojumi. Vācu veiktajos kapu 
atrakumos Krievijā atrasts vairāk nekā 
200 latviešu leģionāru mirstīgās atlie-
kas, kurām būtu vieta Lestenes Brāļu 
kapos.

No Latvijas Nacionālā arhīva pie-
dalījās divas pārstāves, kas interesantā 
stāstījumā atklāja, kā tiek apstrādāti 
DV materiāli, kas nonāk arhīvā. Ar-
hīvs izdevis iespējami pilnīgāko sa-
rakstu un pārskatu par aizvestajiem 
latviešiem, sākot ar 1941. g. Drūma un 
plaša mūsu tautas ciešanu vēsture ar 
aizvesto sarakstiem sakopota trīs mil-
zīgos sējumos, ko dāvanā saņēma Lat-
viešu Nacionālā Apvienība Kanādā.

Rīkotāji bija rūpējušies arī par 
dalībnieku izklaidi. Tā otrās dienas 
vakarā noklausījāmies interesantu 
V. Zariņa referātu par pirmo zināmo 
latviešu ierašanos Kanādā pagājušā 
gadu simteņa sākumā. Bet DV teātra 
komandā senioru aktieri S. Pūpēde un 
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Valdība ir atkal aktu-
alizējusi Nākotnes Nama 
celtniecību, 12. augus-
tā atbalstot 7,4 miljonu 
eiro piešķiršanu Latvijas 
Okupācijas muzeja Nā-
kotnes Namam un Pa-
domju okupācijas upuru 

piemiņas memoriālam, nosakot jaunu 
Nākotnes Nama celtniecības termiņu. 
Tāpēc lūdzām Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības valdes priekšsēdi 
Valteru Nollendorfu un muzeja di-
rektoru Gunāru Nāgelu pastāstīt, kā 
tas ir mainījis situāciju saistībā ar Nā-
kotnes Nama celšanu.

Nollendorfa kungs, ko valdības 
lēmums nozīmē un kas paveikts Nā-
kotnes Nama tapšanai līdz šim?

VN: Svarīgākais nav nauda – tā 
bijusi visu laiku, bet fakts, ka Nā-
kotnes Nama (NN) celtniecības rati 
atkal iekustējušies. Nauda Nākotnes 
Nama celtniecībai tika piešķirta jau ar 
2011. gada 8. jūlija valdības rīkojumu 
Nr. 307. Tajā paredzēts, ka valsts ak-
ciju sabiedrība Valsts nekustamie īpa-
šumi (VNĪ), kas atbild par celtniecību, 
NN finansēs no saviem līdzekļiem. 
To valsts atmaksās kā nomas maksā-
jumus. Tā kā starplaikā par diviem 
gadiem aizkavējusies tehnisko plānu 
izstrāde, valdībai vajadzēja sagatavot 
jaunu atmaksas plānu. Klāt nācis arī 
finansējums pie NN ceļamajam Ko-
munisma upuru piemiņas memoriā-
lam. Vēlreiz – svarīgākais ir fakts, ka 
ar šo lēmumu ir atkal iekustējušies NN 
plānošanas un celtniecības darbi. 

Kas paveikts? Vēsturiski kopš 
2001. gada – ļoti daudz, bet ar šķie-
tami mazu rezultātu. Viss tas prasī-
jis ļoti daudz izturības, stūrgalvības 
un pacietības. Par to reiz varēs raks-
tīt grāmatu. Taču neesam ne brīdi 
atteikušies no mērķa, un ir skaidrs, 
ka valdība no solījuma NN celt un 
pabeigt nav atkāpusies. Bet Latvi-

jā pat valdība nav visspēcīga, par ko 
liecina jau agrāk noteiktie termiņi – 
2010. gads, 2013. gads, 2015. gads, 
tagad 2016. gads. Tagad atkal varam 
reālistiskāk cerēt, ka rati kustēsies tā-
lāk, lai gan Latvijā vienmēr jābūt gata-
viem, ka ceļā atkal gadīsies kādi cinīši. 

Patlaban man priekšā ir jauns 
VNĪ izstrādāts laika plāns. Tehniskā 
projekta izstrādāšanu paredzēts beigt 
līdz novembrim. Daudz kas jau bija 
izplānots, kad izrādījās, ka nolīgtā 
firma darbu nespēj pabeigt. Valdības 
lēmums paredz NN uzcelt līdz 2016. 
gada oktobrim. Mums būs nepiecieša-
mi vismaz 6 mēneši, lai iekārtotu jau-
no ekspozīciju. 

Vai jaunā ekspozīcija, ko ievietot 
„Nākotnes Namā“, ir jau gatava? 

VN: Ir un nav. Ir gandrīz pilnībā 
pabeigti ekspozīcijas tehniskie plāni. 
Tie ir saskaņoti ar arhitektūras plā-
niem. Citiem vārdiem, – rēķinoties 
ar iepriekš noteiktajiem celtniecības 
termiņiem, esam strādājuši laikus, lai 
būtu gatavi. Tikko būs sākušies celt-
niecības darbi, sāksies arī ekspozīci-
jas stendu būve. Starp citu, pagaidu 
ekspozīcijā Raiņa bulvārī jau redzams 

stends – Okupācijas varu maiņa 1941. 
Galdniecībā izstrādāts un gatavs arī 
Latviešu Fonda finansētais 1941. gada 
deportācijas vagons un tam aizmugu-
rē pieguļošā staļinisma perioda stenda 
daļa. Katrā ziņā, ja nākamgad tik tie-
šām sākas NN celtniecība, varēs arī 
sākties jaunās ekspozīcijas veidošana. 

Ko praktisku muzejs tagad ie-
sāks? Vai sadarbosies ar VAS Valsts 
Nekustamie īpašumi? Vai muzeja 
pārstāvis piedalīsies celtniecības dar-
bu plānošanā? 

VN: Esam jau visu laiku sadarbo-
jušies ar VNĪ un projektētājiem prak-
tiskā līmenī. Pārstāvam ne tikai savas 
intereses, bet arī arhitekta Gunāra Bir-
kerta ieceres. Viņš no tiešas uzraudzī-
bas atkāpies. Tas viss turpināsies arī 
celtniecības darbu laikā. Mums ar vēr-
tīgu sabiedriskā kārtā sniegtu padomu 
visu laiku klāt stāvējusi arhitekte Mai-
ja Sinka. Ģimenes problēmu dēļ viņa 
darbu nevar pilnībā turpināt, bet mūsu 
komandai tagad pievienojies arhitekts 
Edvīns Vecumnieks, arī bez atlīdzī-
bas. Grūtāk ir bijis sadarboties lēmu-

Par Ārlietu ministrijas (ĀM) jau-
no speciālo uzdevumu vēstnieku di-
asporas jautājumos kļuvis diplomāts 

Pēteris Kārlis Elferts, kurš līdz šim 
bijis Saeimas priekšsēdētājas Solvitas 
Āboltiņas ārlietu padomnieks, savu-
kārt pirms tam – Latvijas ārkārtējais 
un pilnvarotais vēstnieks Īrijā.

Pēteris Kārlis Elferts iepriekš strā-
dājis par speciālo uzdevumu vēstnieku 
Irākas atjaunošanā un demokratizā-
cijas veicināšanā, kā arī par Latvijas 
vēstnieku Pastāvīgajā pārstāvniecībā 
Eiropas Padomē. Tāpat vēstnieks ie-
priekš bijis Latvijas Ministru prezi-
denta padomnieks, Ārlietu ministrijas 
parlamentārais sekretārs, kā arī ieņē-
mis arī citus augstus amatus Latvijas 

valsts nozaru ministrijās un bijis 5. Sa-
eimas deputāts.

Vēstnieka pieredze arī plaši saistī-
ta ar darbošanos diasporas organizāci-
jās un diasporas sabiedriskajā dzīvē: 
Pēteris Kārlis Elferts bijis Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības (PBLA) pār-
stāvniecības vadītājs Rīgā, strādājis 
par skolotāju Sietlas Latviešu skolā un 
Minsteres Latviešu ģimnāzijā, kā arī 
bijis Latviešu biedrības Vašingtonas 
štatā priekšsēdis un valdes loceklis.

LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa

21.08.2014.

Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos
Ārlietu ministrija iecēlusi Pēteri Elfertu

Pēteris Elferts.
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Okupācijas muzeja „Nākotnes Nams“
Celtniecība jāpabeidz līdz 2016. gada 1. oktobrim

Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes nams un Padomju okupācijas upuru pie-
miņas memoriāls.

FO
TO

 L
at

vi
ja

s O
ku

pā
ci

ja
s m

uz
ej

s

 
Turpinājums 13. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2014. gada 27. augustā

Šoruden pie klausītājiem nonāk 
pašmāju grupas Dabasu Durovys tre-
šais studijas albums ar nosaukumu 
Bāka. Albumā iekļautas 11 dziesmas. 
Neatņemama grupas īpatnība arī šo-
reiz – dziesmu teksti latgaliešu valo-
dā.

Ieraksti tapuši grupas studijā Dau-
gavpilī, kā arī Arņa Slobožaņina un 
Romāna Sladža mājas studijās. Dzies-

mas miksēja Armands Treilihs. Ierak-
stos piedalījās grupa Dabasu Durovys 
(Arnis Slobožaņins, Egils Kulmanis, 
Romāns Sladzis, Aleksandrs Tamans, 
Kristaps Strods, Valdis Rundzāns), 
kā arī viesu muzikanti: Evija Smaga-
re, Dārta Stašāne, Tatjana Larionova, 
Andris Jurāns un Armands Ozoliņš. 
Dziesmas miksēja Armands Treilihs, 
albuma masteringu veica Nicolas 

Dawes (Francija). 
Vāciņa dizainu 
veidoja Aivars Bu-
lis.

Visi klausītā-
ji tiek aicināti uz 
albuma prezentā-
cijas koncertiem 
4. septembrī Park 
Hotel Latgola res-
torānā Plaza (Dau-
gavpilī), 12. sep-
tembrī Rīgā 
(Latvijas pirmajā 
r o k k a f e j n ī c ā ) , 
19. septembrī, Rē-
zeknē (koncertzālē 

Gors).
Albumu CD formātā var iegādāties 

veikalos Randoms un Upe, kā arī citur 
Latvijā.

https://soundcloud.com/arnis-
slobozanins/dabasu-durovys-albuma-
tizeris

Arnis Slobožaņins
Laikrakstam „Latvietis“

Laikam kopš 
20. gadsimta sākuma 
nav neviena bērna, ne-
runājot par pieaugu-
šajiem, kurš nezinātu, 
nebūtu uzaudzis un ne-
būtu lasījis vai redzējis 
kādu Annas Brigaderes 

Sprīdīša iestudējumu. Mēs visi esam 
uzauguši ar 1903. gadā sacerēto pa-
saku lugu. Sprīdītis jau kļuvis par 
simbolu nemiera garam, meklētājam 
un atradējam, dzimtās puses mīlētā-
jam. Profesionālā teātrī gan jau ilgā-
ku laiku neesmu redzējis Sprīdīša ie-
studējumu, taču Latvijā un diasporā 
to labprāt izrāda skolu un amatieru 
teātri.

Lugas materiāls ir dziļš un no-
tikumiem piesātināts, pie tam ļoti 
latvisks, un tādēļ pie tā ķērušies arī-
dzan komponisti. 1927. gadā Jānis 
Mediņš uzrakstīja operu, savukārt 
1968. gadā Arvīds Žilinskis sace-
rēja baletu Sprīdītis, ko iestudēja 
Aleksandrs Lembergs (atjaunojums 
1983. gadā), un kas bija skatītāju ku-
pli apmeklēts. Iecienīta tāpat ir Gu-
nāra Pieša 1985. gadā uzņemtā filma.

1978. gadā Amerikā pēc Annas 
Brigaderes lugas motīviem Andrejs 
Jansons ar Viļņa Baumaņa libretu 
radīja mūziklu Sprīdītis, kas pie-
redzēja pirmizrādi Bostonā. Ar to 

vēlākos gados varēja iepazīties arī 
latviešu skatītāji Ņujorkā, Toronto, 
Melburnā, Sidnejā, Minsterē un Ga-
rezerā. Angļu valodā to iestudēja arī 
Rutgers Universitātē, Ņūdžersijā.

Atšķirtībā no operas, mūziklā 
runātais vārds mijas ar mūzikas nu-
muriem. To Andreja Jansona darbā ir 
41, kas aizņem pusi no izrādes.

Šī gada martā Andrejs Jansons 
sadarbībā ar Rīgas 6. vidusskolu, 
kam ir mūzikas novirziens, šo mū-
ziklu iestudēja pirmo reizi Latvijā un 
parādīja Rīgas skatītājiem. Jāpiezī-
mē, ka ASV vidusskolās mūziklu ie-
studējumi ir parasta lieta, kā tas nav 
Latvijā. Pēc pirmizrādes, kas notika 
pārpildītā Rīgas Latviešu biedrības 
zālē, teātra zinātnieks Viktors Haus-
manis (Laiks, 2014, 29.III-4.IV) to 
novērtēja kā brīnumu, uzsverot, ka tā 
tomēr ir skolnieku izrāde, nevis pro-
fesionāļu iestudējums. Recenzents 
īpaši izcēla Sprīdīša lomas tēlotāju 
Deividu Lagzdiņu, „kas bija noteikts 
un izdarīgs, un nekādā ziņā nekāds 
ņaudētājs“.

Svētdien, 5. oktobrī plkst. 15.00 
Rīgas Latviešu biedrības namā šo 
Sprīdīša iestudējumu Andreja Jan-
sona un Rīgas 6. vidusskolas solistu, 
kora un orķestra izpildījumā varē-
sim skatīties un klausīties vēlreiz, 
ievadot PBLA Kultūras fonda rīkoto 

II Kultūras konferenci.
Māris Brancis

Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Sprīdītis atkal dodas pasaulē – II Kultūras konferenci uzsāk arī ar „Sprīdīti“

Evalda Dajevska dekorācijas 1947. 
gada Mērbekas Latviešu teātra izrādei.

Evalda Dajevska dekorācijas 1947. 
gada Mērbekas Latviešu teātra izrādei.

„Bāka“
Grupai „Dabasu Durovys“ trešais albums

Albuma „Bāka“ vāks.

Grupa „Dabasu Durovys“.
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2014. gada 5. augustā ar apjomīgu 
1941. gada masu deportāciju inscenē-
jumu Tukuma novada Bikstu stacijā 
sākas režisora Viestura Kairiša spēlfil-
mas Melānijas hronika nākamais fil-
mēšanas posms. Filma tiek veidota pēc 
rakstnieces Melānijas Vanagas dar-
ba Veļupes krastā, kas ir žurnālistes, 
rakstnieces, kultūrvēsturnieces un ju-
ristes Melānijas Vanagas (1905-1997) 
autobiogrāfija un ir viens no spilgtāka-
jiem staļinisma deportāciju laika noti-
kumu aprakstiem latviešu literatūrā.

Filmēšana ilgs visu augustu, un 
atbilstoši scenārijam filmēšana notiks 
gan Tukuma novada Bikstu stacijā, 
gan Rīgā, gan Pasienē un Pildā. Šajā 
filmēšanas posmā filmas uzņemšanā 
piedalīsies vairāki Rīgas, Bikstu un 
Ludzas novada iedzīvotāji.

Režisora Viestura Kairiša darbs ir 
nozīmīgs ne tikai kā būtiska Latvijas 
vēstures posma un latviešu autobio-
grāfiskās literatūras ekranizējums, bet 
arī nozīmīgs darbs Latvijas kino, jo tas 
iecerēts kā liela mēroga un tematikas 
darbs, kas potenciāli piesaistīs jaunie-
šu auditoriju un arī izraisītu starptau-
tisku interesi par Eiropas vēstures maz 
zināmu un atspoguļotu tematiku – sta-
ļinisma represijām un Baltijas tautu 
deportācijām.

Tā ir filma, kura ir jāuzņem tieši 
šobrīd, kamēr dzīvi vēl ir šo notikumu 
aculiecinieki, kuri visu mūžu dzīvo-
juši ar šo traģisko dzīves pieredzi, tā 
arī nepieredzot savu sajūtu vai atmiņu 
apliecinājumu ne literatūrā, ne kino. 
Latviešu kino šie notikumi nekad vēl 
nav ticis aplūkots ārpus ideoloģiska 
uzstādījuma, bet tieši kino ir viens no 
būtiskākajiem kultūras elementiem, 
kas veido nacionālo identitāti.

Filmas komanda ir režisors un 
scenārists ir Viesturs Kairišs, opera-
tors Gints Bērziņš, filmas māksliniece 
Ieva Jurjāne, filmas producenti Inese 

Boka-Grūbe, Gints Grūbe, līdzpro-
ducente Elīna Gediņa-Ducena, filmas 
direktore Elīna Zazerska, galvenajai 
lomai izvēlēta viena no mūsdienu la-
bākajām savas paaudzes aktrisēm, 
šveiciešu aktrise Sabīne Timoteo; fil-
mā lomas atveido aktieri Maija Dovei-
ka, Guna Zariņa, Lilita Ozoliņa, Baiba 
Broka, Ivars Krasts, Jana Čivžele, Ju-
ris Strenga, baltkrievu aktieris Viktors 
Ņemecs, austriešu aktieris Ervīns Le-
ders. Melānijas dēlu atveido Edvīns 
Mekšs no Ludzas.

Lai varētu uzņemt šo Latvijas kul-
tūrai un sociālai atmiņai nozīmīgo 
filmas projektu, studija izsaka īpašu 
pateicību filmas sadarbības partne-
riem un atbalstītājiem Eco Baltia, Ar-
kogints, VAS Latvijas dzelzceļš, SIA 
LDZ CARGO, SIA L-Ekspresis, AS 
Aldaris, viesnīca Karavella, viesnīca 
Tallink, SIA Maiznīca Flora, SIA Bar-
gi (Apsara), Baltijas dārzeņi (Ezerkau-
liņi), SIA Irve, SIA Knowhow Realty, 
Merkant, Pērnes L, SIA Lars Timber, 
Rūķīšu tēja, Konditoreja JUNGE, 
ALSO Latvija, Pasienes pamatskola, 
Bikstu kultūras un atpūtas centrs, SIA 
Dobeles autobusu parks, SIA Ludzas 
apsaimniekotājs, Rīgas 40. vidus-
skola, Valsts Robežsardze, Pasienes 

Robežsardzes pārvalde, Rīgas Robež-
sardzes pārvalde, Zilupes novada paš-
valdība, Daugavpils ledus halle, No-
magaldu.lv, SIA Lux Express, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Pateicamies Viesturam Tamužam, 
Undīnei Būdei, Ervīnam Veicam, 
Amatas novada attīstības fondam, 
Rasmai un Jurim Siliņiem, Līgai Gau-
guleo, Dacei Kozlovskai, Elīnai Kal-
niņai, kuri ziedoja filmas tapšanai.

Īpaša pateicība Latvijas Nacionā-
lajai Operai un Zigmaram Liepiņam, 
Rīgas kinostudijai – Armandam Li-
bertam un Intai Kaņepājai, augstsko-
lai RISEBA par sadarbību un sniegto 
atbalstu vasaras filmēšanas posma no-
drošināšanā.

Filma tiek veidota ar Nacionālā 
kino centra filmu projektu konkur-
sā iegūtu finansējumu, kā ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda un starptautiskā 
kopprodukciju fonda Eurimages lī-
dzfinansējumu.

Filma ir Latvijas un Somijas kop-
produkcija. Filmas pirmizrāde plānota 
2015. gada nogalē.

Informācija par filmu mājas lapā 
www.melanijashronika.lv un www.
facebook.com/MelanijasHronika.

Inese Boka-Grūbe

Viestura Kairiša spēlfilma „Melānijas hronika“
Tā ir filma, kura ir jāuzņem tieši šobrīd...

Skats no filmas „Melānijas hronika“.
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„Izlaiduma gads“
Latviešu filma startē prestižajā Monreālas kinofestivālā

Andra Gaujas debijas mākslas 
filma Izlaiduma gads (starptautiskais 
nosaukums The Lesson)  27.  augustā 
piedzīvoja pasaules pirmizrādi Mon-
reālas Pasaules filmu festivālā, kas ir 
viens no prestižākajiem kinofestivā-
liem pasaulē. Latvijas filma ir iekļau-
ta debijas filmu konkursa skatē (First 
Films World Competition), kur no vi-
sas pasaules izraudzītas 18 filmas.

Tas ir īpašs notikums Latvijas 
kino, jo Monreālas festivāls ir vienī-
gais A klases kinofestivāls visā Zie-
meļamerikā, ko ir akreditējusi FIAPF 
(Fédération Internationale des As-
sociations de Producteurs de Films). 

Līdz šim vienīgā pilnmetrāžas filma, 
kas pārstāvējusi festivālā Latviju, bija 
Lailas Pakalniņas 1998. gada filma 
Kurpe.

Izlaiduma gada pasaules pirmizrā-
de notika 27. augustā plkst. 19.00 (tit-
ri angļu valodā), vēl paredzēti seansi 
28. augustā plkst. 14.30, kā arī 29. au-
gustā plkst. 16.40. Visi seansi notiks 
kinoteātrī Cinema Cineplex Odeon 
Quartier Latin (Screening room L10): 
350, rue Emery, Montreal.

Drīz pēc Monreālas festivāla Izlai-
duma gads piedalīsies vēl divos nozī-
mīgos starptautiskos kinofestivālos: 
Bergenas Starptautiskajā kinofestivālā 

Norvēģijā un Krievijas starptautiskajā 
kinofestivālā Kinošok – abi festivāli 
noritēs septembra beigās.

Savukārt Latvijas pirmizrādi And-
ra Gaujas filma piedzīvos 9. oktobrī, 
un ar 10. oktobri tiks izrādīta kinoteāt-
ros visā Latvijā gan visās pilsētās, gan 
novadu centros.

Filmas treileris ir noskatāms šeit: 
http://youtu.be/FkG7qmSCqvs

Izlaiduma gads ir stāsts par jau-
nu skolotāju Zani, kas aiziet par tālu 
savos centienos nodibināt draudzī-
gas attiecības ar klasi, nokļūstot sa-
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25 gadi ir jaunības laiks; ar kļūdām un 
steigu, ar pārdrošu rīcību – un tam sekojo-
šam brieduma laikam būs iespēja novērtēt 
paveikto un pienākums veidot dzīvi ilgtermi-
ņā. Atceroties 1989. gada 23. augusta Balti-
jas ceļa milzīgo nozīmi triju Baltijas valstu 

dzīvē, šajā, nu jau jubilejas reizē, devos uz Rīgu, lai kaut 
minimāli sajustu savu klātbūtni zibakcijā Doma laukumā. 
Nosaukums vien jau liecina, ka tas būs tikai moments, pie-
tiekami labi pārdomāts un organizēts, bet ar ļoti skopu in-
formāciju medijos.

Braucu ar vilcienu no Jūrmalas uz Rīgu; pēkšņi, ap Za-
sulauku atskan vilciena vadītāja paziņojums, ka vilciens 
ies tikai līdz Torņakalnam un visiem jāatstāj vagoni. Lielā-
kā daļa pasažieru pat nedzirdēja paziņojumu, jo jārunā tak 
pa mobilo jeb jāklausās mūzika ar austiņām. Uzzināju, ka 
atkal kāds ir piezvanījis un pateicis, ka Rīgas stacijā ievie-
tota bumba! Labi, ka tikai viltus trauksme. Devos pāri slie-
dēm (neatļautā vietā), lai kājām nokļūtu uz Akmens tilta. 
Un pa ceļam varēju pasmaidīt par to, kā rodas tenkas; aiz 
manis gāja citi ļaudis, un viena jauna sieviete krieviski pa 
telefonu stāstīja... tāpēc, ka ir mīnēts dzelzceļa tilts...

Laiks labs, saule, balti fotogēniski mākoņi. Nonākot 
pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas, acis priecē mastos 
plaši plīvojošie Baltijas valstu karogi, jo tieši šodien tikko 
atklātajā bibliotēkas skaņu ierakstu studijā kā pirmie tika 
ieskaņoti šo triju valstu premjeru atmiņu stāsti par Baltijas 
ceļa notikumiem. Nebūtu gājusi kājām, nebūtu redzējusi 
karogus mastā un auto eskortu pie LNB ēkas.

Eju garām apgleznoto gliemežu izstādei uz Okupācijas 
muzeja kāpnēm, bet ēkas fasāde bez milzu plakāta; Bal-
tijas ceļa dzimšanas dienai pilsētas mērija nav pievērsusi 
uzmanību.

Doma laukums labi pārskatāms, te norit sava dzīvē – 
kursē tūristu vilcieniņi un velo taxi, bariņos stāv tūristu 
grupas un klausās gidu stāstījumus, ielu kafejnīcas ar da-
žāda stila mūziku, arī dzīvo. Pie Radio mājas mazs pulciņš 
ļaužu, kam pievienojas no Jēkaba laukuma pasākuma nā-
košie. (Jēkaba laukumā tikko iestādīts Baltijas ceļa osis) 
Nepamanu pat pa kuru brīdi uz laukuma bruģa ar krītu ir 
uzvilkta Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valstu robežu krīta 
kontūras. Steidz mediju pārstāvji ar dažāda izmēra kame-
rām, daļa no viņiem ieņem vietas uz Radio mājas balkona. 
Sastājamies uz krīta līnijas viens pie otra un sadodamies 
rokās, pēc brīža visi paceļam sadotās rokas un ļaujam ka-
merām iemūžināt mūsu līkločus.

Pēc tam paziņas aprunājas, politiķi un sabiedriskie dar-
binieki pozē fotogrāfiem vai sniedz intervijas televīzijai. 
Nofotografēju dažus Baltijas ceļa aktīvistus. Visi sadalās 
pa grupiņām un dodas savās gaitās, arī uz Barikāžu muzeju.

Es nolemju aiziet paskatīties kā noris vakara Lielkon-
certa sagatavošanas darbi pie Brīvības pieminekļa. Lauku-
ma malās milzums auto, specializētie TV un apskaņošanas 
furgoni, gar malām dažādu krāsu vadu upes. Iespējams pat 
pusi laukuma aizņem glīti melni krēsli, Lielkoncerts ar 
sēdvietām, lielākā daļa aizņemtas. Brīvības piemineklim 
kreisajā pusē uzcelta liela skatuve uz kuras pilnā sparā no-
rit mēģinājums: Liepājas Simfoniskais orķestris un solisti 
arī no Igaunijas un Lietuvas dzied tik pazīstamo un savu-
laik mīļo dziesmu par Baltiju. Piemineklim labajā pusē 

uzstādīta pamatīga tribīne, kuras augšmalu šobrīd apšuj 
ļoti skaista baltu ziedu vija, pie pieminekļa plīvo Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas karogi.

Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītajā koncerta program-
mā iekļauti arī Igaunijas un Lietuvas komponistu darbi, un 
no tribīnes uzrunas teiks Valsts prezidents un visu triju 
Baltijas valstu premjeri un Latvijas Tautas frontes pirmais 
priekšsēdētājs Dainis Īvāns. Laukumā ļoti sirsnīga atmos-
fēra. Nav policistu; – nebūtu par viņiem pat iedomājusies, 
bet gribēju uzzināt vai dzelzceļa stacija jau atvērta vai man 
jāiet uz Torņakalnu. Cītīgi skatoties, divus ieraudzīju, bet 
viņi neko par trauksmi nezināja. Galu galā es aizgāju uz 
Zasulauku.

Tiem, kas piedzīvoja Baltijas ceļu, ir ko atcerēties. 
Iespējams, ka kāds to atceras dalītām jūtām, skatoties ar 
šodienas acīm. Bet es to joprojām uzskatu par triju valstu 
varonību – tika izdarīts neiespējamais.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Baltijas ceļam – 25 gadi!
No zibakcijas līdz Lielkoncertam

Zibakcija Doma laukumā.
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Koncerta mēģinājums pie Brīvības pieminekļa.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

Latvijas Nacionālā bibliotēka ar Baltijas valstu karogiem 
23. augustā.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
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
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Vēl arvien otrdien, 5. augustā
Metro. Pie ieejas nopērkam žetonus – 

bleķa gabalus kapeikas lielumā, 28 rubļu 
gabalā*. Es jau esmu pieradis, ka ejot cauri 
mehāniskām ierīcēm, kur kaut kas jāmet iek-
šā, es iesprūstu. Tā notiek arī šoreiz. Viena 
kāja ir vēl pie Obvodnij kanāla, otra kāja 
Metro pusē, un metāla bomis pa starpu. Ne 
uz priekšu, ne atpakaļ. A vot kak! Žetona arī 

vairs nav. Kaut kā tomēr ar dzelzceļa personāla palīdzību 
pārkūņojos otrā pusē. Stacija ir 71 m pazemē. Liekas, ka 
brauciens ar slīdošām kāpnēm nekad nebeigsies. Tad vēl 
uz leju pa parastajām kāpnēm. Šī vēl nav tā dziļākā stacija, 
tāds gods pienākas Admiralitātes metro ar 86 m. Beidzot 
esam uz perona. Ar lielu troksni pienāk diezgan nolietots 
elektriskais vilciens. Iekāpjam un davai! Ātrums liels un 
troksnis ellišķīgs. Mana navigatore ir mazliet nomaldīju-
sies un rezultātā izkāpjam Gostinij Dvor stacijā. Nu nekas, 
priekš kam Dievs cilvēkam devis kājas? Soļojam pa Ņevas 
prospektu pāri Fontankas tiltam, garām Kazaņas katedrā-
lei, Kutuzova un Barklaja de Tolli pieminekļiem un admi-
ralitātei Ņevas krastmalā. Otrā pusē admiralitātes ēkai – 
vara jātnieks, Pēteris I zirgā.

Nosaukumi gandrīz visur krievu valodā, taču vienā 
vietā redzams English First – reklamē angļu valodas kur-
sus. Turpat blakus krievu burtiem – Starbacks kofe. Vēl 
viena īpatnība – pie luksoforiem uz ietvēm ievietotas reklā-
mas. Pat Olga starp diviem Playboy zaķīšiem bija atstājusi 
savu telefona numuru. Es gribēju pierakstīt, bet Purs nedod 
zīmuli.

Aizejam uz mūsu viesnīcu Peter Hotel, Admiralitātes 
prospektā 8, kur mums rezervēts divvietīgs numurs, bet ti-
kai no plkst. 14.00. Atstājam mugursomu un ejam staigāt. 
Turpat blakus ap stūri ir Zirņu iela (Gorohovaja uļica 3), 
kur dzīvojis prof. J. Vītols. Skatoties uz viņa 1917. gada 
dzīves vietu, es esmu pašķīris gadus kā albuma lapas un 
esmu tur – latviešu kultūras darbinieku šūpulī, vēlākajā 
sarkanās revolūcijas sirdī.

Kāpēc es braucu uz Pēterburgu? Man nav īstas atbil-
des, kas mani vilka uz šo vietu. 2006. gadā publikāciju pie-
dzīvoja mana grāmata Dziesmai vieni gala nava – Jāzeps 
Vītols savās un sava laika biedru vēstulēs 1918-1944. Es 
tiku daudz rakstījis par Pēterburgu un nu gribēju pārstaigāt 
takas, pa kurām gājuši tik daudz ievērojami un pazīstami 
kultūras darbinieki, mūziķi, komponisti, literāti, to starpā 
mana sievasmātes māsa Annija Vītola, mans sievastēvs 
Juris Heinrichs Viļums, kuram, staigājot pa Pēterpili cara 
virsnieka uniformā, bija uzbrucis pūlis un norāvis uzple-
čus. Jā, es gribēju būt tur, pirms Melnā dāma ar izkapti 
pagūst arī mani noguldīt savā vālā.

Redzot Zirņu ielu Nr. 3, jūtos mazliet vīlies – vienas 
mājas vietā veselas trīs ar saviem pagalmiem. Kurš bijis 
prof. J. Vītola dzīvoklis? Kurš to vairs pateiks...

Vēl par Zirņu ielu. 1825. gada 14. decembrī notiek tā 
sauktais dekabristu organizētais valsts apvērsuma mēģi-
nājums, lai nepieļautu Nikolaja Romanova kāpšanu tro-
nī. Dekabristi pulcējas Fontankas malā un pa Zirņu ielu 
dodas uz Senāta laukumu. Senāta ēku bloķē trīs gvardes 
pulki un Jūras ekipāža, kopā aptuveni 3020 cilvēku, bet 
dumpinieku vadonis, kņazs Sergejs Trubeckojs neierodas; 
rezultātā Ziemas pils netiek okupēta un imperatora ģime-
ne paliek nearestēta. Tad dumpiniekus ielenc imperatoram 
uzticīgais karaspēks un sacelšanos apspiež. Apsūdzības iz-
virza kopumā 579 dekabristiem. Sacelšanās organizētājus 
soda ar nāvi pakarot, pārējos izsūta uz Sibīriju un sievas 
labprātīgi dodas līdzi.

Mums vēl līdz plkst. 14.00 ir laiks, bet laiks ir nauda. 

Ejam uz Ermitāžu jeb cara Ziemas pili. Liela, skaista ēka. 
Ieeja 400 rubļu katram; ja grib fotografēt, tad vēl 200 rubļu 
klāt. Kādu laiku stāvam nepareizā rindā, kas domāta vietē-
jiem par lētāku maksu. Lai aprakstītu visu redzēto, vajadzē-
tu pusi avīzes. Teikšu tikai – grezni. Tērpi, gobelēni, glez-
nas, cara istabas, zāles. Otrajā stāvā redzama istaba, līdz 
kurai bija tikuši sarkanie revolucionāri. Vladimirs Iļjičs 
būtu teicis: Tas viss būvēts ar un no darba ļaužu sviedriem.

Par pils kaķiem
Par žurku un peļu kontroli ir atbildīgi pagrabstāvā no-

vietotie kaķi, kas oficiāli atrodas Ziemas pils teritorijā no 
pašiem pirmsākumiem un kļuvuši par ļoti svarīgu Ermitā-
žas sadzīves daļu un vienu no pils leģendām. Pirmo kaķi 
uz Ziemas pili atved Pēteris I no Holandes. XVIII gs. pilī 
tā savairojušās žurkas un peles, ka sāka bojāt pils pamatus. 
Stāsta, ka imperatrise Elizabete Petrovna Kazaņas pils ap-
meklējuma laikā pamanījusi, ka tur nav grauzēju, jo atro-
das daudz kaķu, un 1745. gadā izdevusi rīkojumu Par kaķu 
iesūtīšanu pilī. Rīkojums nekavējoties ticis izpildīts, un 
grauzēji no Ziemas pils pazuduši. Lai gan Katrīna II kaķus 
nav cietusi, viņa tomēr piešķīrusi kaķiem Gleznu galerijas 
apsardzes statusu, sadalot tos divās daļās – sētas un istabas 
kaķos. Starp pēdējiem vairums bijuši krievu zilganie kaķī-
ši. Kaķi Ermitāžā bijuši līdz Ļeņingradas blokādes perio-
dam, kad gandrīz visi izmiruši, un pils burtiski mudžējusi 
no žurkām. Pēc blokādes uz Ļeņingradu no Sverdlovskas 
ievesti pāris vagoni ar kaķiem, kā dāvana pilsētai.

Krievzemes piezīmes (2)
Sv. Pēterburgā
Pirmais turpinājums. Sākums LL322.

Uldis Siliņš un Pēteris Pirmais – „Bronzas jātnieks“ – Se-
nāta  laukumā.
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Uldis Siliņš stāv rindā.
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mu var sarežģīt mūsu sagatavošanās 
sarunas. Tāpēc taktisku apsvērumu 
dēļ mēs to noklusējām līdz kļūsim par 
pilntiesīgām dalībvalstīm.

2004. gadā, kad ES pievienojās 
bijušās PSRS bloka valstis, tad mūsu 
prasība pēc vēsturiskā taisnīguma un 
komunisma nosodījuma pārsteidza 
mūsu partnerus, kuri mēģināja mūs 
apklusināt – tagad jūs esiet kluba bied-
ri, aizmirstiet! Taču mēs nevarējām 
un nedrīkstējām aizmirst, kas izraisīja 
asus iebildumus, kritiku un pat noso-
dījumu par antieiropeiskumu. Austru-
meiropas un Baltijas valstu politiķu 
un diplomātu liela un neatlaidīga dar-
ba rezultātā mums ir izdevies mainīt 
Rietumu kolēģu attieksmi, un kopš 
2004. gada ES institūcijās ir pieņemta 
virkne nozīmīgu politisku dokumentu, 
kuri gan dalībvalstīm, gan ES institū-
cijām dod komunistiskā režīma poli-
tisko vērtējumu, kā arī iesaka darbības 
virzienus, kas īstenojami, lai veicinātu 
izlīgumu starp Rietumu un Austrumu 
skatījumu uz vēsturi un vairotu eiro-
piešu zināšanas par komunisma no-
ziegumiem. Minēšu trīs nozīmīgākos 
dokumentus:

Eiropas Parlamenta 2009. gada 
2. aprīļa rezolūcija par Eiropas sirds-
apziņu un totalitārismu;

Eiropas Komisijas 2010. gada 
22. decembra ziņojums Atmiņas par 
totalitāro režīmu pastrādātajiem no-
ziegumiem Eiropā;

Eiropas Savienības Padomes 
2011. gada 8. jūnija Secinājumi Par 
atmiņām par totalitāro režīmu pastrā-
dātajiem noziegumiem Eiropā.

Politisko nostādņu ziņā it kā būtu 
sasniegts daudz, taču šo nostādņu īs-
tenošana sastopas gan ar tiešu, gan 
slēptu pretestību. Austrumeiropas un 
Baltijas valstu politiķiem izdevās iz-
cīnīt, ka Eiropas Komisijas finanšu 
programmās līdzās holokaustam tiek 
iekļauti arī komunistiskā režīma jau-
tājumi. Tomēr vēl arvien komunistiskā 
režīma pētniecības institūti, nevalstis-
kās organizācijas un fondi saņem 
ievērojami mazāk EK grantu nekā ar 
holokausta tēmu saistītie jautājumi. 
Piemēram, 2013. gadā no Eiropas Pil-
sonības programmā paredzētajiem 12 
grantiem nevienu nesaņēma kāds Aus-
trumeiropas vai Baltijas valstu NVO, 
pētniecības institūts vai fonds. Gran-
tus EK piešķir, pamatojoties uz ne-
atkarīgo ekspertu veiktu projektu 
vērtējumu, un mūsu pieredzējušākie 
Rietumu kolēģi ir šādai konkurencei 
labāk sagatavoti.

Tomēr, manuprāt, tas nav vienī-
gais izskaidrojums. Lielāka daļa ek-
spertu savu profesionālo kvalifikāciju 
ir ieguvuši laikā, kad Eiropā valdīja 
viena ļaunuma koncepts. Savā vērtē-
jumā viņi vadās no šīs nostādnes, jo 
apzināti vai neapzināti komunistisko 
režīmu uzskata par mazāk svarīgu Ei-

ropas atmiņu politikā. Salīdzinājumā 
ar pirmo pēcpaplašināšanās piecgadi, 
ir mainījusies arī attieksme pret tik 
grūti izcīnītajām nostādnēm. ES insti-
tūcijās ir pavisam atklāti mēģinājumi 
tās revidēt.

2013. gadā Eiropas Parlaments 
strādāja pie ziņojuma Vēsturiskā atmi-
ņa ES kultūrā un izglītībā. Pēc pusga-
du ilgām diskusijām, daudziem viens 
otru izslēdzošiem papildinājumiem 
un labojumiem, ziņojuma autors, kā 
arī Eiropas Tautas partijas frakcijas 
deputāti atteicās ziņojumu atbalstīt. 
Tā teksts bija tik ļoti atūdeņots, ka 
šāda dokumenta pieņemšana būtu 
bijis krietns solis atpakaļ, salīdzinā-
jumā ar jau agrāk Eiropas Parlamen-
tā un Eiropas Padomē pieņemtajiem 
dokumentiem un tajos lietoto termi-
noloģiju. Mums pat bija jācīnās par 
termina totalitārais komunisms lieto-
jumu! Satraucoši ir arī revizionisma 
mēģinājumi Austrumeiropas valstīs, 
kur attieksme pret komunistiskā režī-
ma jautājumiem mainās atkarībā no 
vēlēšanu rezultātiem. Ja pie varas ir 
labējie, tad attieksme ir atbalstošāka, 
ja kreisie – tad it bieži tiek samazināts 
finansējums, mainās personālpolitika 
un pat tiek mainīta likumdošana – re-
žīma dokumenti tiek noslepenoti vai, 
kas ir vēl dramatiskāk – ir pat mēģinā-
jumi iznīcināt arhīva dokumentus. Ar-
hīvu likumdošana ir katras dalībvalsts 
ziņā, tomēr arhīvu krājumi ir arī daļa 
no Eiropas kopīgās atmiņas. Tāpēc ES 
būtu jāizstrādā vismaz arhīvu likum-
došanas kopīgas vadlīnijas, kā arī jā-
iekļauj šie jautājumi paplašināšanās 
sarunās ar kandidātvalstīm.

Kad mani 2009. gadā ievēlēja Ei-
ropas Parlamentā, es sev izvirzīju uz-
devumu panākt, lai vēstures politikas 
jautājumi netiktu noglabāti visaugstā-
kajos ES plauktos. Kopā ar domu-
biedriem mēs Parlamentā izveidojām 
Eiropas vēstures izlīguma grupu. Tās 
uzdevums ir tuvināt uzskatu atšķirī-
bas, kas vēl arvien pastāv par 20. gs. 
Eiropas vēsturi, veicināt vēsturiskā 
taisnīguma principus un atbilstošu 
ES politiku šajos jautājumos. Grupas 
mājas lapā ir apkopota plaša datu bāze 
par pasaules tīmeklī pieejamajām da-
žādajām datu lapām. Pēc 2014. gada 
vēlēšanām EP sastāvs ir mainījies. 
Tajā spēcīgāku spārnu veido labējie un 
kreisie radikāļi, kuru attieksme pret 
vēsturiskā taisnīguma jautājumiem ir 
noraidoša, kas izriet no viņu atbalsta 
jaunajai, agresīvajai Krievijas politi-
kai. Tāpēc mēs, grupa EP Tautas par-
tijas frakcijas biedru, griezāmies pie 
nākamā EK prezidenta Žana Kloda 
Junkera ar aicinājumu EK pievērst lie-
lāku uzmanību vēstures politikas jau-
tājumiem. Junkers ir apliecinājis, ka 
to darīs, un jaunajā EK būs komisārs, 
kura portfelī būs iekļauti arī vēstures 
politikas jautājumi.

Notikumi Austrumukrainā vēlreiz 
apliecina, ka vēsturi nedrīkst aizmirst. 
Ja aizmirst un sāk no baltas lapas, kā 

ES vēstures politika
Turpinājums no 1. lpp.

to it bieži mēdz ieteikt, tad ļoti vieg-
li cilvēkiem iestāstīt nepatiesību un 
attaisnot vardarbību un agresiju. Tie-
ši tas šodien notiek Krievijā, kur nav 
notikusi deboļševizācija. Tur politiķi, 
akadēmiķi, vainīgie un upuri vēl ar-
vien nav tikuši skaidrībā par Krievijas 
20. gs. vēsturi. Tādus sajauktus prātus 
ir ļoti viegli sajaukt vēl vairāk. Vairā-
kums Krievijas iedzīvotāju atkal tic, 
ka visa pasaule ir sazvērējusies pret 
viņiem, ka ukraiņi ir fašisti, un tāpēc 
tā ir svēta misija, ar labu vai ļaunu, at-
jaunot bijušo impēriju. Krievu pasau-
les radīšana tagad ir jaunā Krievijas 
ideoloģija. Tieši tāpat, kā 1940. gadā 
pēc Molotova-Ribentropa pakta pa-
rakstīšanas, aizsedzoties ar komu-
nistisko ideoloģiju, Staļins okupēja 
Baltijas valstis un paplašināja PSRS 
gandrīz līdz bijušās cariskās impērijas 
robežām. Šajā impērijā reiz ietilpām 
arī mēs, tāpēc šodien Latvija, Igaunija, 
Lietuva un Polija nevar justies drošas 
tik ilgi, kamēr Krievija nemainīs savu 
ideoloģiju un nekļūs par patiesi demo-
krātisku valsti, kas ievēro starptautis-
kās tiesības un līgumus. Tikmēr arī 
Eiropa nevarēs justies droša.

Baltijas ceļa idejas turpina dzīvot. 
Garākā cilvēku ķēde tika izveidota 
Bangladešā. Pirms gada rokās sadevās 
kataloņi. Drūmajās Krimas aneksijas 
dienās tatāri, sadodoties rokās, pro-
testēja pret Krimas iekļaušanu Krie-
vijas sastāvā. Rīt (Red.: 23.08.) Kijevā 
Baltijas valstu vēstniecības kopā ar 
ukraiņu nevalstiskajām organizācijām 
aicina kijeviešus sadoties rokās Eiro-
pas laukumā. Es cieši ticu, ka Baltijas 
ceļš iedvesmos vēl daudzas tautas un 
cilvēkus, lai iestātos pret netaisnību 
un aizstāvētu savas tiesības uz brīvī-
bu. Baltijas ceļš bija mūsu atgriešanās 
ceļš Eiropā. Tajā pašā laikā šis mūsu 
kopīgais ceļš bija arī katra individu-
ālais atgriešanās ceļš, jo ikvienam un 
ikvienai no savas dvēseles bija jāiz-
mēž totalitāra režīma sapītie žņaugi. 
Šis sabiedrības attīrīšanās process vēl 
nav beidzies, jo brīviem ir jāpiedzimst. 
Tagad aktīvajā dzīvē ienāk pirmā pēc 
neatkarības paaudze. Brīvā valstī dzi-
muši brīvi cilvēki. Pēc desmit gadiem 
uz viņu pleciem gulsies atbildība par 
mūsu valsts un tautas nākotni. Tad 
viņi turpinās mūsu uzsākto Baltijas 
ceļu, kas nekad nebeigsies.

Sandra Kalniete

Mums vēl ir vieta Jūsu 
sveicieniem, apsveikumiem, 

paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. 
Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai 
$28.
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mu pieņemšanas līmenī, kur iesaistīta 
VNĪ vadība, Kultūras ministrija un 
Finanšu ministrija. Te reizēm klibojusi 
lēmumu saskaņošana ar mums. Taču 
pirms pāris dienām bijām aicinājuši 
uz sarunu visas projektā iesaistītās in-
stitūcijas un nolēmām tikties arī turp-
māk. Tikāmies un šķīrāmies pozitīvā 
gaisotnē. Protams, mums arī šai ziņā 
būs jāturpina būt tiem, kas savā veidā 
kustina valsts iestādes. Tās nav iera-
dušas lietas kārtot ar nevalstisku orga-
nizāciju, lai gan atzīst, ka ir Latvijas 
Okupācijas muzeja likums, kas val-
dībai jārespektē. Tā pamazām arī šai 
ziņā esam tikuši uz priekšu.

Nāgela kungs, vai ir kaut kas, ko 
varam mācīties no Nākotnes Nama 
līdzšinējiem kavējumiem?

GN: Jā. Jāmin, ka muzeja iekār-
tojums un topošā jaunā ekspozīcija ir 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības 
atbildībā, bet pati muzeja ēka pieder 
valstij un to apsaimnieko VNĪ. Līdz 

ar to, uz rekonstrukcijas projektu ir at-
tiecināmi visi likumā uzliktie ierobe-
žojumi par valsts iepirkumu, to skaitā 
norāde, ka jāpieņem lētākais piedāvā-
jums, kas apmierina visas iepirkuma 
konkursa prasības.

Šī problēma nav skārusi tikai Lat-
vijas Okupācijas muzeju. Jau ir runāts, 
ka likums nodrošina lētāko cenu, bieži 
uz kvalitātes rēķina, vai arī liek nodot 
darbus firmām, kuras, izrādās, nav 
spējīgas tos izdarīt. Saeimai būtu no-
pietni jāvēršas pie publisko iepirkumu 
likuma, lai to uzlabotu, nodrošinot ne 
tikai godīgu iepirkuma procesu, bet 
arī izdevīgāko pirkumu ilgtermiņā.

Ziedojumu vākšana Nākotnes 
Namam sākās jau 2005. gadā ar mēr-
ķi iegūt 1,5miljonus latu. Kāda līdz 
šim ir bijusi sabiedrības atsaucība un 
cik daudz līdzekļu vēl nepieciešams?

VN: Kad sākām, domājām, ka NN 
izdosies pabeigt līdz 2010. gadam. Tas 
arī bija sākotnējais valdības nospraus-
tais mērķis. Tad nāca 2009. gads, un 
viss apstājās. Līdz tam laikam bijām 
NN vajadzībām saņēmuši apmēram 

pusi vajadzīgā. Bija arī vairāki lieli 
solījumi, „kad sāksies celtniecība.” 
Kamēr vairākus gadus valdīja finan-
siālā krīze un neskaidrība, līdzekļus 
NN aktīvi nepiesaistījām. Bija jānod-
rošina muzeja darbība. Protams, arī 
mūsu ziedotājus pašus skāra krīze. 
Nopietni atsākām 2012.g. un it sevišķi 
2013. gadā, ko Pasaules Brīvo Latvie-
šu Apvienība (PBLA) ar Daugavas Va-
nagu atbalstu izsludināja par Latvijas 
Okupācijas muzeja gadu. Šo gadu no-
slēdzot, ziedojumi NN bija sasnieguši 
vienu miljonu latos, gandrīz pusotra 
miljona eiro. Ceram, ka līdz 2016. ga-
dam sasniegsim nosprausto mērķi. 
Tie, kas vēl nav paspējuši, varēs līdz 
pamatakmens guldīšanai savu vārdu 
ar ziedojumu pievienot tiem 869, kas 
jau iekļauti kapsulā ievietojamajā NN 
ziedotāju sarakstā. Ja viss izdosies, 
ceram guldīt pamatakmeni 2015. gada 
vasarā. 

Inese Krieviņa un Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko attiecību nozare
Laikrakstam „Latvietis“

OM „Nākotnes Nams“
Turpinājums no 7. lpp.

zonai.
Šajā vēsturiski svinīgajā mirklī es 

novēlu mums visiem – baltiešiem – ne-

kad neaizmirst Baltijas ceļu, kas sim-
boliski un nepārprotami lika sajust ne 
tikai siltu un uzticamu rokas spiedie-
nu, bet arī paļaušanos vienam uz otru 
un apņēmību vienmēr būt kopā! Visos 
laikmetu griežos, pavērsienos un izai-

cinājumos, bet pats galvenais – nelo-
kāmā gribā palikt pašiem, palikt patie-
si neatkarīgiem un stipriem Igaunijas, 
Lietuvas un Latvijas vienotībā!

Andris Bērziņš
LR Valsts prezidents

Baltijas ceļa 25. gadadiena
Turpinājums no 1. lpp.

režģītā personisku attiecību mezglā. 
Spēlfilma ir veidota dokumentālā sti-
listikā, sadarbojoties profesionāliem 
aktieriem (Inga Alsiņa-Lasmane, 
Gatis Gāga, Liena Šmukste, Mari-
na Janaus, Andrejs Smoļakovs, Ivars 
Auziņš, Laura Atelsone u.c.) ar jau-
niešiem bez aktieru pieredzes (Mār-
cis Klatenbergs, Ieva Apine, Aigars 
Ligers, Edgars Siliņš, Elza Feldmane, 
Agirs Neminskis u.c.).

Filmas režisors Andris Gauja un 
operators Aleksandrs Grebņevs ie-
mantoja plašu atzinību pasaulē ar savu 
iepriekšējo kopdarbu – dokumentālo 
filmu Ģimenes lietas (Family Instinct), 
kas ASV lielākajā dokumentālo fil-

mu festivālā Silverdocs tika atzīta par 
2011. gada labāko dokumentālo filmu 
pasaulē un ir piedalījusies vairāk nekā 
25 starptautiskos kinofestivālos visā 
pasaulē. Izlaiduma gads ir A. Gaujas 
debija pilnmetrāžas mākslas kino.

Filmas režisors ir Andris Gau-
ja, operators Aleksandrs Grebņevs, 
māksliniece Ilze Kauliņa, scenāri-
ja autori Lauris Gundars un Andris 
Gauja, montāžas režisors Tambets 
Tasuja (Igaunija), producenti: Guna 
Stahovska un Andris Gauja. Filma 
uzņemta Latvijā, Francijā un Krievijā. 
Filmas pēcapstrāde veikta Momba-
jā, Indijā – studijās Prasad Group un 
FutureWorks. Projekts tapis ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes, 
kompāniju Wess Select / BMW Latvia, 
AirBaltic, Cinevera, Capital, Casting 

Bridge, FreshStep, Pandora Media, 
viesnīcas Neiburgs u.c., kā arī ar pri-
vātu sponsoru atbalstu. Filmas produ-
cējošā studija ir Riverbed, sadarbībā ar 
Mojo Raiser Production (Latvija) un 
Horosho Production (Krievija).

Vairāk informācijas par filmu:
www.facebook.com/izlaidumagads
www.facebook.com/thelessonmovie

Festivāla programma publicēta 
šeit:
http://www.f fm-montreal.org/en/
press-releases/70-at-the-montreal-
world-film-festival-from-august-21-
to-september-1-2014.html

Informāciju sagatavoja filmas pre-
ses pārstāve

Maija Anna Ludbārža 
Rīga, 2014. gada 19. augustā

„Izlaiduma gads“
Turpinājums no 9. lpp.

1960. gados kaķi savairojušies tādā skaitā, ka no Er-
mitāžas izmesti, un rezultātā gleznu krātuvēs atkal strauji 
savairojušās žurkas.

Šobrīd Ermitāžā strādā ap 70 kaķu. Katram ir vārds, 
pase, veterinārā kartiņa un formāli skaitās augsti kvalificē-
ti speciālisti. Dzīves apstākļi ir ļoti komfortabli – pagrabos 
vienmēr ir silts un tīrs, ir izveidotas ejas, pa kurām kaķiem 
pārvietoties. Ermitāžas darbinieki regulāri iepērk kaķiem 
sauso barību. Katram speciālistam ir sava bļodiņa un gro-
ziņš gulēšanai. Kaķi ir veterinārārsta uzraudzībā, saņem 

potes, bet iet muzeja zālēs viņiem noliegts.
Lai regulētu kaķu daudzumu, regulāri tiek rīkotas ak-

cijas Gribu mājās! un jaunie saimnieki reizē ar kaķi saņem 
sertifikātu, kas ļauj turpmāk bez maksas apmeklēt Ermitā-
žu. Katru gadu marta beigās notiek Ermitāžas kaķu diena, 
kad notiek ekskursijas pagrabos, spēles, izstādes un bērnu 
zīmējumu konkursi.

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

* Par 1 euro nopirkām 47 rubļus.

Krievzemes piezīmes (2)
Turpinājums no 11. lpp.
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

MAIJA BIRZENIEKS
Dzim. 1937. gada 1. aprīlī Lielaucē, Latvijā

Mir. 2014. gada 20. augustā Noosaville, Austrālijā.

Dzīve, dzīve, vakars, rīts,
Mūžs no baltām dienām vīts.

Viņu mīļā piemiņā paturēs ģimene un radi
Austrālijā, Singapūrā un Latvijā.
Mīlestībā kopā atkal ar Bruno.

E. Jurševskis sniedza divas humores-
kas iz dzīves.
2014. gada Daugavas Vanagu 
Centrālās Valdes (DVCV) sēdes 
rezolūcijas un lēmumi
1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 

sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā: uz-
dod DV CV prezidijam papildināt 
kasiera ziņojumu ar DV Mēnešraks-
ta budžetu, kā arī uzstādīt atsevišķu 
pārskatu par Gunāra Astras fondu;

2. lemj saglabāt zemju dotāciju 
2015. gadam $11 ASV dolārus;

3. lemj segt 2015. gada budžetā pare-
dzēto iztrūkumu no DV CV rezer-
vēm;

4. apstiprina, ka kultūras un jaunatnes 
darbs ir nozīmīgs DV CV līmenī un 
ka pēc vajadzības savu uzdevumu 
veikšanai DV CV izveido kultūras 
un jaunatnes nozares;

5. lemj pieaicināt DV CV jaunatnes 
nozares vadītāju, bez balsstiesī-
bām, piedalīties DV CV darbā un 
koordinēt jaunatnes un vanadzēnu 
darbību. DV priekšnieks izrauga 
jaunatnes nozares vadītāju;

6. izsaka pateicību DV CV Pārstāv-
niecības vadītājai Solvitai Sekstei 
un viņas palīdzei Annai Šņuciņai 
par lielo darbu DV organizācijas 
mērķu labā;

7. izsaka pateicību Okupācijas mu-
zejam par sadarbību un par tā lie-
lo darbu taisnības augšāmcelšanas 
veicināšanā;

8. izsaka pateicību leģionāru zāļu ap-
gādes kopai: Agrim Briedim, Ag-
nesei Briedei, Dr. Vijai Tipainei, 
Dr. Čakstei Tipainei un DV CV 
Pārstāvniecības darbiniecēm par 
lielo un pašaizliedzīgo darbu le-
ģionāru aprūpē;

9. iesaka DV biedriem piedalīties 
12. Saeimas vēlēšanās šī gada ru-
denī, balsot par godīgiem, nacionāli 
noskaņotiem kandidātiem un izsvīt-
rot tos kandidātus, kuri nav cienīgi 

tapt par Latvijas valsts pārstāvjiem;
10. atbalsta Tukuma domes plānus par 

teritorijas ap Lestenes Brāļu ka-
piem iekārtošanu. Sēdes dalībnieki 
uzdod DV CV prezidijam satikties 
ar Tukuma domi, lai pārrunātu 
plānotos darbus un vienotos par 
darbiem, kas neizmaksātu vairāk 
par $50 000 ASV. Situācijā, kad 
papildus līdzekļi vēl būtu vajadzī-
gi, sēde iesaka, lai DV CV prezidijs 
griežas pie DV zemēm un lūdz pa-
pildus ziedojumus;

11. atbalsta DVL zemes valdes priekš-
sēža J. Vectirāna ieteikumu at-
balstīt maģistra un doktora darbus 
Latvijas augstskolās par Daugavas 
Vanagu organizācijas vēsturi un 
DV devumu Latvijas valsts neat-
karības atgūšanā. Sēde lūdz DVL 
zemes valdes priekšsēdim šo darbu 
turpināt;

12. lūdz DV zemēm atbalstīt Latvijas 
Republikas Zemessardzes projektu 
izdot grāmatu par Zemessardzes 
vēsturi sakarā ar Zemessardzes 25 
gadu jubileju;

13. lemj piešķirt 2 000 Ls no Gunāra 
Astras fonda remontdarbiem un 
piemiņas plāksnes uzstādīšanai 
Gunāra Astras bijušajā dzīvesvietā;

14. izsaka sirsnīgu pateicību DV Kanā-
das vadībai un Sidrabenes īpašuma 
vadībai par sirsnīgu un veiksmīgu 
2014. gada DV CV sēdes rīkošanu;

15. lemj rīkot 2015. gada DV CV sēdi 
ASV un lūdz, lai ASV zemes valde 
izkārto vietu un datumu;

Rezolūcijas
1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 

sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā, glo-
bālās Daugavas Vanagu Organizā-
cijas vārdā, izsaka visstingrāko pro-
testu Francijas valdībai par desanta 
karakuģu Mistral pārdošanu Krie-
vijas bruņotiem spēkiem situācijā, 
kad Krievija ir nelikumīgi okupēju-
si Ukrainas teritoriju un arī, kamēr 
tās bruņotie spēki draudīgi uzvedas 
Baltijas valstu pierobežā.

2. Daugavas Vanagu Centrālās Val-

des sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā, 
globālās Daugavas Vanagu Orga-
nizācijas vārdā, ņemot vērā Krimas 
okupāciju un Krievijas draudīgo 
attieksmi pret Baltijas valstīm, 
stingri iesaka Latvijas valdībai pa-
augstināt aizsardzības budžetu, lai 
tas sasniegtu 2% no IKP divu gadu 
laikā, tā uzsverot valsts primāro 
lomu aizstāvēt savus pilsoņus.

3. Daugavas Vanagu Centrālās Val-
des sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā 
protestē pret Austrālijas latviešu 
žurnālista Pētera Grestes apcieti-
nāšanu un uzdod DV CV prezidi-
jam rakstīt protesta vēstuli Ēģiptes 
vēstniekam un aicina DV zemes 
valdēm darīt līdzīgi savās zemēs.

Daži izvilkumi no DVCV 
priekšnieka A. Mežmaļa 
nākotnes redzējuma

Vislielākā DV organizācijas prob-
lēma ir tās novecošanās, īpaši ārpus 
Latvijas. DV aprūpes darbs bez šau-
bām ir jāturpina, it sevišķi Latvijā. 
DVCV prezidijs pievērsīs īpašu uz-
manību, lai administratīvie izdevu-
mi pakāpeniski samazinās atbilstoši 
aprūpējamo skaita samazinājumam. 
Informācijas izplātīšanai ir svarīgs 
DV Mēnešraksts. Tēvzemes DV ir pie-
vienojušies DV Latvijā. Ir svarīgi vēl 
pievienot dažas nodaļas Latvijā vienā 
spēcīgā DV saimē. DV organizācijas 
nākotnei ir svarīga viena, vienota pie-
eja Vanadzēnu un DV jaunatnes dar-
bam Latvijā un ārzemēs.

Mūsu svēts pienākums ir skubināt 
jaunatni DV mītņu zemēs pieņemt Lat-
vijas pilsonību. DVCV prezidijam jā-
veicina sadarbību ar Latvijas nacionālo 
karavīru biedrību, nacionālo partizānu 
apvienību un līdzīgām organizācijām. 
Esam nonākuši uz robežas, ka daudzi 
vēsturiski vērtīgi materiāli varētu iet 
zudumā, tāpēc ir jārīkojas, lai tie tiek 
saglabāti nākošām paaudzēm. Tie jā-
nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam. 
Mums vēl daudz darba stāv priekšā.

I. Purva
Laikrakstam „Latvietis“

Darbs padarīts, darbs darāms
Turpinājums no 6. lpp.

Pēdējais brīdis pieteikties īsfilmu konkursam PĪRĀGS!
Pieteikšanās līdz 31. augustam, rakstot uz info@AL55KD.com Noteikumus meklējiet www.al55kd.com



Trešdien, 2014. gada 27. augustā Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
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).
Piektdien,  29.  aug., plkst. 18.00 Sa-

biedriskai klubs rīko Laimīgo stun-
du Tālavas kafejnīca. Dzērieni un 
ēdiens par mērenām cenām. Ēdiens no 
plkst. 18.00 līdz 19.30. Visi mīļi gai-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. augusts
Auguste, Guste
1654. Anglija un Kurzeme paraksta 
drošības un neitralitātes līgumu.
1957. PSRS beidzot sāk atļaut ārzem-
niekiem apmeklēt Rīgu.

29. augusts
Armīns, Vismants. Aiga
1925. SLT aktrise Mirdza Ansule (dz. 
Lāže).
1949. PSRS izmēģināja tās pirmo 
atombumbu.

30. augusts
Alvis, Jolanta, Samanta
1991. Rīgas ostā pacelts Latvijas ka-
rogs uz pirmā jūras kuģa Rēzekne.

31. augusts
Vilma, Aigars
1924. rakstnieks Egons Līvs (īstajā 
vārdā Gūtmanis Egons).
1939. Otrais pasaules karš: Vācija sa-
rīkoja uzbrukumu vācu radiostacijai 
(Gleivicas incidents), apsūdzot tajā 
Poliju un nākamajā dienā sākot iebru-
kumu Polijā.
1947. zobārsts, goda konsuls, sabied-

risks darbinieks Austrālijā Valdis To-
manis.
1993. Krievijas armija atstāja Lietuvu.
1994. Krievijas armija atstāja Igauniju.

1. septembris
Ilmārs, Iluta, Austrums
Pasaules miera diena; Zinību diena 
Latvijā
1904. grāmatu tirgotājs Stepans Cavņa.
1925. publicists, žurnālists, ilggadējs 
AL līdzstrādnieks, sporta nodaļas re-
daktors Gunārs Bērzzariņš.
1928. žurnālists, publicists, tulkotājs 
Franks Gordons.
1939. sākas Otrais Pasaules karš – Vā-
cija iebrūk Polijā.
1944. Latvijas Centrālās padomes 
(LCP) vadītājus K. Čaksti, Br. Kalni-
ņu, L. Sēju iesloga Salaspils koncen-
trācijas nometnē.
1969. Muamara Kadafi vadītā virsnie-
ku grupa gāza Lībijas karali Idrisu.
1974. dziedātājs, grupas Prāta Vētra 
vadītājs Renārs Kaupers.
1983. Korejas pasažieru lidmašīnu pēc 
ielidošanas PSRS gaisa telpā notrie-
ca padomju iznīcinātājlidmašīna; visi 
269 cilvēki gāja bojā.

2. septembris
Elīza, Lizete, Zete
1859. (j.s., pēc v.s. 21. augustā) tautas 
pasaku krājējs, rakstnieks Ansis Ler-
his-Puškaitis.
1939. Otrais pasaules karš: Vācija 
anektēja Dancigas brīvpilsētu (tagad 
Gdaņska).
1945. beidzas Otrais Pasaule karš – Ja-
pāna paraksta padošanos.

3. septembris
Berta, Bella
1917. Pirmais pasaules karš: Vācijas 
spēki ieņēma Rīgu.
1926. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Jūlijs Kūlnieks.
1939. Otrais pasaules karš: Francija, 
Apvienotā Karaliste, Jaunzēlande un 
Austrālija pieteica karu Vācijai.
1942. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā, laikraksta Latvietis korespondente 
Gunta Rudzīte.
1959. politiķe, Latvijas Kultūras mi-
nistre (2004.g. 9.marts – 2009.g. 
12.janv.) Helēna Demakova.
1959. ārsts, politiķis, Latvijas veselī-
bas ministrs (2007.g. 20.dec. – 2009.g. 
29.jūn.) Ivars Eglītis.  ■

to dzird politiskos kantoros visur. Bet 
iespējams, vissvarīgākais, mēs dzir-
dam, kā tas atbalsojas mūsu cietuma 
kamerā.

Tāpēc es vēlos no sirds nosūtīt 
savu pateicību brīnišķīgam mūziķu 

sastāvam – maniem mūzikas elkiem – 
visiem, kuri ir ziedojuši savu laiku un 
savu talantu, lai atbalstītu mūsu lietu. 
Tas pats attiecas uz visiem, kas palī-
dzēja organizēt šo koncertu, sākot ar 
nepārspējamo tiesnesi Leksu Lazriju 
(Lex Lasry), kurš saprot vairāk, nekā 
lielākā daļa no mums, ko netaisnība 
īsti nozīmē.

Bet vairāk par visu es gribētu pa-
teikties jums – koncerta apmeklētā-
jiem – par to, ka uzturat decibelus labi 
augsti uzgrieztus.

Mums un visiem, kas cīnās par 
preses brīvību, tas ir kā skābeklis.“

Pēteris Greste

(Atbalsta koncerta apraksts – 3. lpp.)

Pētera Grestes vēstule
Turpinājums no 4. lpp.

ciens uz Austrāliju ir neparasts ar to, 
ka mums ir dota lieliska iespēja satikt 
interesantus cilvēkus, dzirdēt viņu 
dzīvesstāstus, kā arī novērtēt to, ka 

viņi joprojām ģimenēs saglabājuši 
latviešu valodu un nodot to jaunajai 
paaudzei. Ceram, ka tie, kuri Latvijas 
pasi saņems pirmo reizi, piedalīsies 
gan 12. Saeimas vēlēšanās 4. oktobrī, 
gan atradīs iespēju apmeklēt Latviju, 
tādējādi vēl vairāk stiprinot saikni ar 

Dzimteni.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka vienlaikus 

mūsu kolēģes apmeklēja arī Brisbani 
un Sidneju Austrālijā, kā arī Kraist-
čērču Jaunzēlandē.

IN: Liels paldies jums par atsaucī-
bu. Uz redzēšanos Latvijā!  ■

Mobilās pasu darbstacijas
Turpinājums no 5. lpp.

atsevišķi dzīpari mūsu tautas raibajā 
sagšā. (Šo gleznaino izteicienu aizņē-
mos no Astras Kronītes.) Pierakstīsim 
tās, lai mūsu bērni un bērnu bērni nā-

kamās paaudzēs saprot un novērtē sa-
vus senčus un senču dzimteni.

Beigās vēl pasēdējām un apskatījā-
mies nepublicētās bildes, kurām nebija 
vietas Marijas grāmatā, un minējām, 
kuri no šodien pazīstamiem sirmgalv-
jiem atbilst uz ekrāna redzētiem skais-

tajiem jaunekļiem! Interesanta spēle.
Tauta, kas nelasa, arī nedomā. Pēr-

ciet šīs grāmatas sev, un dāviniet arī 
citiem! Redzēsiet sevi kā spogulī. Ne-
nožēlosiet!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Literārā pēcpusdiena
Turpinājums no 2. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 26. augustā.
€1 = 1,41570 AUD
€1 = 0,79605 GBP

€1 = 1,58300 NZD
€1 = 1,31920 USD

dīti.
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.
Otrdien,  2.  sept., plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets Tālavas mazā zālē. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $5. Visi 
laipni aicināti.
Ceturtdien,  11.  sept., plkst. 10.00 
izbraukšana no ALB nama Laimas 
piknikam. Dosimies apskatīt Adelai-
des parkus un izbaudīt pikniku brīvā 
dabā. Maksa $15 no personas par au-
tobusa īri un pusdienām. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 8. sept.
Sestdien, 13. sept., plkst. 10.00 Dien-
vidaustrālijas Atklātās novusa meis-
tarsacīkstes Latviešu namā Talavā. 
Vienspēles.
Svētdien,  14.  sept., plkst. 9.00 Dien-
vidaustrālijas Atklātās novusa meis-
tarsacīkstes Latviešu namā Talavā. 
Dubultspēles.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze

Brisbanē
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.
Sestdien, 6. sept., plkst. 12.00 Rummy 
un zolītes pēcpusdiena Latviešu namā 
DV sarīkojumā. Maksa $10.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 11.00 Svēt-
dienas rīts Dievam. Pārrunāsim Jāņa 
evaņģēliju 5:1-24 pie M. Mežmales, 
104 Donnington St., Carindale. Visi 
laipni aicināti – lūdzu ievērot sākuma 
laiku!
Svētdien,  7.  sept., plkst. 12.30 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
Otrdien, 9. sept., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā. Video iz-
rāde. Rīta tēja, pusdienas $15.
Sestdien, 13.  sept., plkst. 14.00 BLB 
kora Beverīna 2. Baltiešu koncerts. Ie-
eja $15; bērniem bez maksas.
 
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
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.
Otrdien, 9. sept., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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.
Svētdien, 14. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Plkst. 11.30 iepazīstināša-
na ar LELBĀL bīskapa kandidātiem.

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

Sidnejā
Piektdien, 12.  sept., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  7.  sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas svētku dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu. Pēc dievkalpojuma Pļaujas 
svētku sarīkojums.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 31. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 7. sept., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien,  14.  sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums. Bībeles stunda.

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.
Svētdien,  14.  sept., plkst. 10.00 – 
16.00 Daudzkultūru festivāls Evan-
dale Parklands, Bundall. Bezmaksas 
autostāvvietas un ieeja. Ēdiens un kul-
tūra.

Kanādā
Ceturtdien,  28.  aug., plkst. 14.30 
Andra Gaujas debijas mākslas filmas 
Izlaiduma gads (starptautiskais nosau-
kums The Lesson) izrāde kinoteātrī Ci-
nema Cineplex Odeon Quartier Latin 
(Screening room L10): 350, rue Emery, 
Montreal. Filmas treileris ir noska-
tāms: http://youtu.be/FkG7qmSCqvs
Piektdien, 29. aug., plkst. 16.40 And-
ra Gaujas debijas mākslas filmas Izlai-
duma gads (starptautiskais nosaukums 
The Lesson) izrāde kinoteātrī Cinema 
Cineplex Odeon Quartier Latin (Scre-
ening room L10): 350, rue Emery, 
Montreal. Filmas treileris ir noska-
tāms: http://youtu.be/FkG7qmSCqvs

Vācijā
Svētdien,  31.  aug., plkst. 10.30 Pēc 
vasaras brīvlaika un skolas atsākša-
nās Ziemeļreinā-Vestfālē sirsnīgi ai-
cinām visus – lielus un mazus – uz 
latviešu ev.-lut. draudzes dievkalpoju-
mu Latviešu centrā Minsterē (LCM), 
Salzmannstr. 152, Minsterē. Kalpos 
diakone Laima Urdze, pie klavierēm 
Daniels Brūvers.  Kā parasts, pēc 
dievkalpojuma aicinām visus uz kafiju 
un līdzatnestiem našķiem!  Gaidīsim 
jūs visus kuplā skaitā!

Latvijā
Sestdien,  30.  aug., plkst. 23.00 bez-
maksas brīvdabas kino kultūras vasar-
nīcā Esplanādē, Rīgā – filma Parīze, 
es tevi mīlu (Paris Je T’aime).
Sestdien,  6.  sept., jauniešu koris 
BALSIS turpinās pieskandināt vilcie-
nus un dzelzceļa stacijas! Bānītim 111! 
13:00 Bānītis sāks svētku braucienu 
uz Alūksni ar īpašo, restaurēto tvaika 
lokomotīvi FERDINANDS. BALSIS 
Bānīša svētkos dziedās Gulbenē, Stā-
merienā un Alūksnē. 18:00 Alūksnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs arī 
garīgās mūzikas koncerts.
Līdz 6. sept. Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas muzejā Elizabetes 
ielā 57a, dz. 26 (ieeja caur pagalmu, 
5. stāvs), Rīgā izstāde Jaunā sievišķība.
Piektdien,  12.  sept., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 14. sept., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, Ģertrū-
des ielā 8, Rīgā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


