
Ļaujoties Latvijas 
lielās kaimiņvalsts psi-
holoģiskajai agresijai, 
sabiedriskā saruna mūsu 
valstī pēdējā gada laikā 
savērpusies draudīgā 
it kā neizbēgama kara 
priekšnojautu mursku-

lī, nereti pazaudējot skaidru skatu uz 
mūsu valsts un tautas pieredzi vēsturē 
un iespējām tagadnē.

Nenoliedzami, ka atrašanās blakus 
agresīvam un neaprēķināmam kaimi-
ņam ir nomācoša un nepatīkama, taču 
mūsu pašu vēsturiskā pieredze liecina, 
ka apstākļi tomēr mainās un nepastāv 
mūžīga nolemtība svešas varas uz-
spiestai nebrīvei. Tas gan iespējams 
tikai gadījumā, ja vien ir vēlēšanās un 
griba mācīties no vēstures, kā to kopš 

Otrā pasaules kara ir darījušas valstis 
uz rietumiem no Latvijas austrumu ro-
bežas. Tieši tas arī būtiski atšķir Lat-
viju un Eiropu 2015. gadā no Latvijas 
un Eiropas 1940. gadā, pat ja uz aus-
trumiem no mums nekas daudz star-
plaikā nav mainījies, vismaz pasaules 
uzskata ziņā.

1940. gadu kā piemēru izvēlējos 
tādēļ, ka ieroču žvadzināšana un val-
stu robežu pārkāpšana mūsdienu Eiro-
pā daudziem Latvijā pamatoti atsauc 
atmiņā mūsu brīvvalsts pirmā posma 
bēdīgo galu. Tomēr 1940. gads patla-
ban arī nereti tiek piesaukts nevietā, 
tādējādi duļķojot mazāk zinošu cilvē-
ku galvas un vājinot pašapziņu. Proti, 
nepamatotā pelnu bēršana uz galvas 
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Jaunā LELBĀL arhibīskape
Lauma Zušēvica konsekrēta Milvokos

Svētdien, 2015. gada 19. aprīlī Mt. Zion luterāņu baz-
nīcā Milvokos, ASV vairāku citu bīskapu, viesu, garīdznie-
ku un draudžu pārstāvju klātbūtnē par Latvijas Evaņģēliski 
Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskapi 
konsekrēta Lauma Zušēvica.

Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā 
(LELBA) Vidienes apgabals bija veltījis dziesmu arhibīs-
kapes konsekrācijai. Dziesmas meldija ir īpašā konkursā 
izraudzīta Viļa Kolma meldija – Lauma. Šo dziesmu dzie-
dāja konsekrācijas dievkalpojumā, tā sveicot jauno arhibīs-
kapi un visu LELBĀL saimi:
Nebīsties! Tev saka Jēzus, Es esmu Vīnakoks, mani zari jūs.

Nebīsties! Tev saka Jēzus, tik paliec Manī, paliec Manī!
Nebīsties! Tev saka Jēzus, Es esmu Labais Gans, jūs mans 

ganāmpulks.
Nebīsties! Tev saka Jēzus, tik paliec Manī, paliec Manī!
Nebīsties! Tev saka Jēzus, Es esmu Gaisma pasaulei, pa-

saulei.
Nebīsties! Tev saka Jēzus, tik paliec Manī, paliec Manī!
Nebīsties! Tev saka Jēzus, Es esmu Maize, kas dod tev dzī-

vību.
Nebīsties! Tev saka Jēzus, tik paliec Manī, paliec Manī!

Laumas Zušēvicas 
konsekrācijas diev-
kalpojuma dalīb-
nieki.FO

TO
 E

dv
īn

s E
rk

m
an

is

 
Turpinājums 3. lpp.



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2015. gada 26. aprīlī

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

Ir ļaudis, kuriem va-
loda plūst bez domāša-
nas; citi labprātāk runā 
caur saviem darbiem. 
Īgo Ozols nav no mē-
ļotājiem, bet viņa darbi 
atklāj plašu apdāvinātī-
bu, akūtu redzi un dziļu 

skaistuma izjūtu. Netrūkst arī humors, 
kas mazrunīgajos ļaudīs var reizēm 
netikt pamanīts.

Un kā mēs to visu uzgājām? Īgo 
bija referents Adelaides Latviešu bied-
rības (ALB) literārā pēcpusdienā svēt-
dien, 19.  aprīlī, par tēmu Mans Lat-
vijas albums. Lai neviens nedomātu, 
ka šeit kāds tūrists, pāris nedēļās ap-
skraidījis dzimto zemi rādīs savas šķī-
bi greizās brīvdienu fotogrāfijas, pēc-
pusdiena sākās ar divām īsām filmām 
par dzīvi zem ūdens. Īgo mūža darbs ir 
bijis fotografēšana, un viņš ir strādājis 
ar tādām slavenībām kā Deivids Aten-
boro (David Attenborough) viņa tele-
vīzijas sērijā Dzīve uz zemes (Life on 
Earth). Respektīvi, šeit bija darīšana ar 
ne tikai nopietnu fotogrāfu, bet arī ar 
nopietnu mākslinieku.

Pirmā filmiņa rādīja roņus zem 
ūdens. Krastā šie dzīvnieki ir neveikli, 
varētu pat sacīt - smieklīgi, bet ūdenī, 
savā dabiskā vidē, tie ar savu veiklību 
un graciozām kustībām var sacensties 
ar augstas klases baleta dejotājiem. 
Otrā filmiņa rādīja jūras milžus, val-
zivis. Mātes mīlīgi peldēja ar saviem 
mazuļiem, un delf īni tiem blakus li-
kās ļoti sīki. Fotogrāfa profesionālais 
līmenis kļuva skaidrs no dažu minūšu 
gariem izvilkumiem. Īgo paša izmek-
lēta un pieskaņota mūzika lika domāt, 
ka skatāmies izvilkumu no kāda tele-
vīzijas raidījuma!

2008. gadā uz pieciem mēnešiem 
Īgo pirmo reizi kopš bēgļu laikiem 
atgriezās dzimtenē un atklāja, cik 
Latvija ir, viņa paša vārdos: skaista, 
interesanta, neaizmirstama. Protams, 
viņa mākslinieka un fotogrāfa acs re-
dzēja lietas, kuras vienkāršais mietpil-
sonis palaistu garām, jo kurš pūlētos 
tik tuvu saskatīt mārīti uz lapiņas, kur 
vēl to iemūžināt? Ja citam ērces ko-

diens liktu trīs nedēļas nogulēt slim-
nīcā un no jauna mācīties staigāt, tad 
diez vai tam būtu liela interese šo ērci 
fotografēt, bet mākslinieka ziņkāre 
lika palūgt ārstam pagādāt šo ērci, lai 
varētu sērkociņa gala lieluma kukainī-
ti nobildēt.

Varētu teikt, ka bildes bija sakār-
totas pa plauktiņiem: ziedi, dzīvnie-
ki, koki (MILZĪGI svētozoli!), vietas, 
arhitektūra (gan grandioza, gan mo-
derna, gan galīgi sabrukusi, ko māju 
pārdošanas sludinājumos sauc par re-
novator’s delight!*), notikumi, lauki, 
Rīga un citas pilsētas, cilvēki gan dar-
bā, gan atpūtā, senās pilis, muižas un 
pilsdrupas. Uzņēmumos parādīts viss 
no Latvijas senās pagātnes līdz šai die-
nai, un kā tagadne balstās uz pagātni. 
Caur Īgo mākslinieka acīm redzējām 
Latviju, kādu varbūt pat Latvijas ie-
dzīvotāji to neredz, jo viņiem tā ir ik-
diena un tādēļ, neievērojama. Gadās, 
ka mēs katrs savā apkārtnē palaižam 
garām daudz skaistuma, jo pieņemam 
to visu, kā pašu par sevi saprotamu un 
parastu.

Krāšņās bildes skatoties, publika 
jautri čaloja, salīdzinādami fotogrāfi-
jas ar viņu pašu redzēto vai uzstādot 
kādu jautājumu, bet pienāca brīdis, 
kad telpā valdīja pilnīgs klusums. Uz 
ekrāna parādījās Brāļu kapi, un tur 
vairs nevienam nebija ko piebilst. Ne-
zināju, ka Austrālijas tautieši sazie-
doja naudu, lai Brāļu kapos iekārtotu 
plāksni Lāčplēša kara ordeņa kavalie-
ru piemiņai.

Pēc visa redzētā (un tā bija tikai 
maza daļa no Īgo piecu mēnešu dar-
ba) gribas tūlīt sēsties lidmašīnā un 
lidot uz Latviju, redzēt to visu ar sa-
vām acīm un piedzīvot to skaisto, in-
teresanto un neaizmirstamo; šoreiz, 
ieskatīties dziļāk, ne tikai staigāt pa 
Vecrīgas suvenīru veikaliem un pie 
MacDonalda baudīt (??) hamburge-
rus. Parastā atvaļinājuma divās nedē-
ļās ir grūti visu apgūt, tādēļ laimīgi ir 
tie, kuri var atļauties uzturēties Latvijā 
vairākus mēnešus, iedzīvoties un jus-
ties kā mājās nevis kā tūristi. Protams, 
tas prasa līdzekļus, kas ne katram ir 

pieejami.
Jā, Īgo ir mazrunīgs, ko viņš pats 

arī atzina, bet viņa fotogrāfijas sarunā-
ja veselas grāmatas, tā ka vārdi vispār 
bija lieki. Katra viņa bilde ir mākslas 
darbs, kur uzņemtais objekts kaut ko 
stāsta par sevi. Ne tur nejaušība, ne 
paviršība. Jāsaka lielu paldies par ie-
spēju, tik skaisti pavadīt pēcpusdienu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

* angliski – „restauratora prieks“ – 
māja, kura ir ļoti sliktā stāvoklī.

Viena bilde atsver tūkstoti vārdus
ALB Literārā pēcpusdiena
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DV godināšana 70 jubilejā
Daudz pateicības vārdu teica arhibīskaps Rozītis

28.  martā Bērzainē – Dauga-
vas Vanagu Vācijā namā Freiburgā 
70 gadu jubilejā godināja  Daugavas 
Vanagu (DV) dibinātājus.

Tālumā esot, atceries Zemgali un 
dzimto zemi – tā 1949. gada 30. no-
vembrī pulkvedis Vilis Janums teica 
Brunim Rubesam. Viņi abi bija DV 
līdzdibinātāju pulkā.

Bija arī dievkalpojums, kur spre-
diķi teica arhibīskaps Elmārs Ernsts 
Rozītis. Daudz pateicības vārdu viņš 
veltīja DV organizācijas dibinātājiem 
pirms 70 gadiem Beļģijas gūstekņu 
nometnē Cēdelgemā. Pieminot lat-
viešu cīnītājus, viņš teica: „Ir māksla 
zināt, kam atdot savu dzīvi un patei-
cību. DV darbība ir devusi labu ražu 
visā pasaulē un turpina to darīt – at-
ceroties un palīdzot tēvzemei. Jau 

1953. gada 3. jūnijā  (Augustdorfā) or-
ganizācijas pirmais vadītājs pulkvedis 

Konsekrācijas dievkalpojumu ie-
vadīja procesija, kurā krustu nesa 
Laumas Zušēvicas meitas Zīle Rudzī-
te un Kaija Zušēvica. Bīskapes ama-
ta insigniju ienesa: Bībeli – prāvests 
emeritus Ivars Gaide; Sinodes rakstu – 
Baznīcas virsvaldes laicīgais vicepre-
zidents Dr. Juris Cilnis, Mitru – LEL-
BĀL amatā vecākā prāveste, prāveste 
Ieva Graufelde, Apmetni – LELBA 
pārvaldes priekšnieks prāvests Gunārs 
Lazdiņš.

Piedalījās: LELBĀL garīdznieki 
un Baznīcas virsvaldes laju locekļi, 
LELBĀL prāvesti: Austrālija: prāvests 
Dr. Jānis Priedkalns, Lielbritānija: 
prāvests Dr. Andris Abakuks, Vāci-
ja: prāvests Klāvs Bērziņš, Zviedrija: 
prāveste Ieva Graufelde, LELBA: prā-
vests Gunārs Lazdiņš, Austrumu ap-
gabals: prāveste Anita Vārsberga-Pā-
ža, Kanādas apgabals: prāveste Ilze 
Kuplēna-Ewart, Rietumu apgabals: 
prāveste Dr. Daira Cilne, Vidienes ap-
gabals: prāvesta vietas izpildītāja, mā-
cītāja Ilze Larsen.

Bīskapi un viesi: Bishop Ragnar 
Persenius, Uppsalas bīskaps, Zviedri-
jas luteriskā baznīca ; A rchbishop Mi-
chael Jackson, Dublinas arhibīskaps, 
Īrijas anglikāņu baznīca; Bishop Jeff 
Barrow, Greater Milwaukee Sinodes 
bīskaps, ELCA; Amerikāņu Luteris-
kā baznīca Bishop Mary Froiland, 
South-Central Synod of Wisconsin 
bīskape, ELCA; The Reverend Cin-
dy Halmarson, Area Program Direc-
tor for the Middle East, North Africa 
and Europe, ELCA; Arhibīskaps Jānis 
Vanags, Latvijas Evaņģēliski Lute-
riskā Baznīca; Bīskaps Einārs Alpe, 
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baz-
nīcas Daugavpils diecēze; Mācītājs 
Dr. Pauls Barbins, Amerikas Latviešu 

Baptistu apvienība; Oberkirchenrat 
Norbert Denecke, Acting Director of 
the German National Committee of 
the Lutheran World Federation; The 
Reverend Hans W. Kasch, Director of 
the Lutheran World Federation Cen-
ter in Wittenberg; Kirchenrat Klaus 
Rieth, Director of the Department for 
Mission, Ecumenism and Church De-
velopment, The Evangelical Lutheran 
Church of Wurttemberg; The Reve-
rend Markus Schoch, Presider of the 
German Evangelical Church in Latvia; 
LELBĀL arhibīskaps Elmārs Ernsts 
Rozītis.

Dievkalpojumā mūziku izpildīja 
ērģelnieks Ernests Brusubārdis III; 
Koris – Milvoku apvienotais Brusu-
bārdas-Dzimtenes koris ar dziedā-
tājiem no citām draudzēm; Brusu-
bārdas stīgu ansamblis: Ernests IV, 
Viktors, Sonora, Arianna un Daniella 
Brusubārdas; trompete – Benjamiņš 
Aļļe; ērģeļu prelūdiju spēlēja mācītāja 
Dr. Anita Gaide.  ■

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Krievija turpinās 

Apvienoto nāciju Ģe-
nerālasamblejā un AN 
Cilvēktiesību padomē 
cīnīties pret mēģināju-
miem „sagroziet vēsturi 

un Otrā pasaules kara iznākumu“ – tā 
pirms dažām dienām preses konferen-
cē paziņoja Krievijas ārlietu ministra 
vietnieks Genadijas Gatilovs. Viņš tei-
ca, ka šie mēģinājumi ir pēdējā laikā ie-
guvuši draudošu raksturu („приобрела 
угрожающий характер“).

Krievija arī turpināšot cīnīties ar 
vēsturiskām atklāsmēm, tostarp arī tām, 
ko izplata Latvijas ārlietu ministrija. 
Gatilovs skaidri apstiprina informācijas 
kara nozīmi, kad sūdzas, ka šīs atklās-
mes cenšas atņemt gan viņiem, gan visai 
starptautiskai sabiedrībai kopīgu vēstu-
ri, par kuru visiem vajadzētu lepoties.

Informācijas karš ir daļa no moder-
nā hibrīdkara, un tieši šī kopīgā vēsture 
līdz šim bija Kremļa veidotā pasaciņa, 
kura atļāva uzskatīt Padomju Savienī-
bu un Krieviju kā pasaules glābējus, 
un citus kā ļaunos fašistus, to līdzskrē-
jējus vai, labākā gadījumā, ne sevišķi 
efektīvus Maskavas sabiedrotos.

Arvien efektīgāk notiek cīņa pret šīs 
Maskavas kopīgās vēstures, un Eiropas 
kopīgās vēstures patieso izpratni arvien 
biežāk diskutē konferencēs un presē.

Latvijas Okupācijas muzejam ir 
plaša sadarbība ar zinātniskām insti-
tūcijām un muzejiem ārzemēs; OM 
piedalās šīs patiesās kopīgās vēstures 
veidošanā. Muzejam ir unikāla iespēja 
ietekmēt valsts galvas un citus augstus 
viesus, kuri nāk Valsts protokola vizī-
šu ietvaros uz muzeju, kur viņiem indi-
viduāli stāsta par mūsu sāpīgo vēsturi.

Patlaban tas notiek trūcīgos apstāk-
ļos, jo muzejs jau trešo gadu mitinājās 
ierobežotās pagaidtelpās, gaidot sen 
paredzēto Latviešu strēlnieku laukuma 
ēkas pārbūvi. Darbi visu laiku iet uz 
priekšu, bet ik pa laikam tiek mests sp-
rungulītis, lai kaut kas atkal aizkavētos.

Kā daļa no propagandas kara, pro-
kremliskā motociklistu grupa Nakts vilki 
(Night Wolves) sestdien Maskavā uzsāka 
braucienu cauri Eiropai uz Berlīni, lai 
atzīmētu uzvaras 70. gadadienu. Lai ne-
būtu šaubu par motociklistu simpātijām, 
braucienu rotā karogs ar uzrakstu: „Par 
Dzimteni, par Staļinu“. Lai arī Polija ir 
aizliegusi braucienu, grupas līderis lepni 
paziņojis, ka tā tik un tā šķērsos Poliju.

Tad jājautā, vai šī uzspļaušana 
Polijas tiesībām drīzāk neatgādina 
1939. gada 17. septembri, kad Maskava 
iebruka Polijā, īstenot Hitlera-Staļina 
pakta vienošanās?

Informācijas karš kļūs vēl intensī-
vāks. Tāpat traucējumi mūsu spējām 
piedalīties šai karā pieaugs. Nedrīk-
stam uzdot cīņu.

GN

Jaunā LELBĀL arhibīskape
Turpinājums no 1. lpp.

Izejošais arhibīskaps Elmārs Ernsts 
Rozītis nodot amatu ienākošai arhi-
bīskapei Laumai Zušēvicai.
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Jubilejas kliņģeris un sveces.
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Zaļumballes gai-
sotne valdīja Sidnejas 
Latviešu namā pirmajā 
Kultūras svētku vakarā. 
Gan izklaide, gan at-
pūta bija nopelnīta pēc 
dienas, kas bija pilna ar 
daudzveidīgiem, visām 

paaudzēm veltītiem sarīkojumiem.
No agra rīta bērni ar savām ģi-

menēm baudīja Ģimenes dienas pa-
sākumu, pēcpusdienā jau pirmo reizi 
izskanēja viesu koris no Latvijas – 
Pernigele Kultūras dienu dievkalpoju-
mā Stratfildas baznīcā un pievakarē – 
oficiālais Kultūras dienu Atklāšanas 
koncerts izveidoja izcilu un radošu 
muzikālu kulmināciju pirmajai die-
nai. Pēc tam vēl valdīja mākslas pa-
saule ar Imanta Tillera gleznu izstādi 
un fotogrāfiju izstādes atklāšanu. Par 
to laiku arī notika tā iemīļotā Kultūras 
dienu čalošana, kurā ir iespēja tikties 
gan ar tuviem un tāliem draugiem, 
gan iepazīties ar svešiniekiem, pro-
tams, pie glāzes atspirdzinājuma un 
garšīgām uzkodām. Daudz bija gata-
vots, gudrots, izstrādāts, nervozēts un 
piedzīvots, lai visus šos pasākumus 
izvestu līdz galam, un kā piemērotāk 
dalībniekiem un publikai sanākt kopī-
gā, lustīgā pēdējā dienas izpriecē, ja 
ne Danču vakarā!

Tomēr, lai šo visu veiktu, šis un 
tas vēl bija darāms. Tika plānots, ka 
ļoti daudzi sarīkojumi notiks Latviešu 
namā. Šī ir laba doma, kaut gan prasa 
lielu organizēšanu un sadarbību. Pa 
Kultūras dienu laiku zāle bija nepār-
traukti un ļoti veikli jāpārkārto, lai 
būtu gatavībā katram sarīkojumam – 
ar īpašām vajadzībām. Par šo rūpējās 
Andrejs  Mačēns ar palīgiem. Kad 
maina zāles iekārtu, tad jāpārgroza 
apgaismošanas un skaņas aparatūras, 
un par šo neatlaidīgi un jau pirms Kul-
tūras dienām strādāja apgaismotājs 
Gints  Kārkliņš  un skaņu meistars 
Voldis Kains. Var gan teikt, ka mūsu 
skatuve un zāle līdz šim nav nekad 
mirdzējušas tik dažādos skaistos ap-
gaismojumos! Tātad, pēc Atklāšanas 
koncerta, kamēr svētku viesi čaloja 
vai baudīja mākslu, zāle tika pārkār-
tota, skaisti izdekorēta, pārgaismota, 
skatuve iekārtota muzikantu vajadzī-
bām un presto Zaļumballes gaisotne 
kārtībā!

Un tad, pēc tās garās dienas kul-
tūras pasaulē Zaļumballes viesiem bija 
jādod ēst, dzert un jāgādā par viņu lab-
klājību un prieka sajūtu. Kā labāk to 
veikt, ja ne ar pašbrūvētu alutiņu, rū-
pīgi ceptiem šašlikiem, svaigi gatavo-
tiem salātiem un rupjmaizi? Bija labi 
draugu kompānijā klausīties pazīsta-
mo Laimas Muzykantu danču mūziku 
un pēc tam kārtīgi izkustināt kājas un 
izdziedāties.

Danču vakara rīkotājs Jānis  Da-
niklifs ar saviem čakliem palīgiem 
izveidoja jautru un iespaidīgu va-
karu, kurā starp citiem atspirdzinā-
jumiem piedāvāja Tāļa  Putniņa un 
Jāņa Daniklifa brūvēto alu. Daudz 
rokas piestrādāja pie šašlika BBQ ga-
rās procedūras, un visi ēdāji likās tīri 
apmierināti. Tomēr, kaut vēderiņi un 
rīkles ir apmierinātas, vissvarīgākā 
sastāvdaļa Danču vakarā ir mūzika un 
danči, un tāpēc, ka pati daudz nedan-
coju, šoreiz palūdzu melburnietim Že-
rāram  Šulcam  –  pazīstamam danču 
baudītājam, uzrakstīt dažas atmiņas 
par šo jauko vakaru.

Manas pārdomas par 2014. g. 
Kultūras dienu Danču vakaru 
Sidnejā

Mans vārds ir Žerārs, un es pie-
dzimu Latvijā, bet nu jau pēdējos se-
šus gadus esmu dzīvojis Austrālijā. 
Kultūras dienas vai Jauniešu dienas 
festivālus mēģinu apmeklēt vienmēr, 
tie man ir ļoti tuvi sirdij un, jāsaka 
godīgi, ir palīdzējuši izveidot stiprā-
kas saites ar manu latvietību. Danču 
vakari man ir vismīļākie pasākumi, 
jo man dejot, ļoti patīk, tāpēc zināju 
jau gada vidū, ka uz Danču vakaru ir 

jābūt.
Kad ierados 

Sidnejas Latviešu 
namā, tad atmosfē-
ra jau skaidri lieci-
nāja, kad šeit notiek 
kārtīga latviešu 
dancošana, dzīva 
mūzika uz skatuves, 
jaunieši dejo pazīs-
tamas tautas dejas, 
un dzērieni un gardi 
ēdieni tiek pārdoti. 
Nu tad atlika vien piemeklēt galdu, 
kur var nolikt mantas un mesties deju 
virpulī.

Bija ļoti patīkami, ka mums pa-
mācīja šad tad arī jaunas dejas, ko 
vismaz es vēl nezināju; vienmēr jau 
gribas, lai danči notiktu daudz ilgāk, 
bet tas laiks, kas tiem ir atvēlēts, ir 
vienmēr jāizmanto no visas sirds. 
Vakara izskaņai muzikanti beidzot 
uzspēlēja mums mūsu tā saukto sal-
do ēdienu vai Īru Danci, tas ir man, 
godīgi jāsaka, viens no maniem mī-
ļākajiem, vienmēr kāds kaut kur aiz-
lido vai tiek pavilkts līdzi, ja palicis 
līnijas galā. Kopumā Danču vakars 
bija fantastisks atpūtas mirklis, kas 

Danču vakars – Zaļumballe
AL55. Kultūras dienās Sidnejā

Danču vakars – Zaļumballe.
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Gazpromam dzeltenā kartiņa no Eiropas Komisijas
Izvirzītas apsūdzības par ļaunprātīgu monopola izmantošanu

„Kā redzams no Microsoft un nu 
jau arī Google izmeklēšanām, Eiro-
pas Komisija sistemātiski vēršas pret 
lielajiem uzņēmumiem, kas ļaunprātī-
gi izmanto dominanto tirgus stāvokli 
un pārkāpj ES konkurences likumus. 
Apsūdzības Eiropas Komisija izvir-
za, ja ir pārliecināta par pārkāpumu, 
tādēļ sagaidāms, ka pārkāpējam būs 
jāpakļaujas ES prasībām. Krievijas 
monopolists būs spiests ievērot ES li-
kumus, jo Gazprom ir nepieciešams 
ES tirgus tieši tikpat, cik Eiropai Krie-
vijas gāze,“ uzsver Krišjānis Kariņš 
(Vienotība/ETP).

22. aprīlī ES Konkurences komi-
sāre Margrēte  Vestagere ir paziņo-
jusi, ka izvirza apsūdzības pret Gaz-
prom par dominantas tirgus pozīcijas 
ļaunprātīgu izmantošanu ES enerģē-
tikas tirgū, ierobežojot konkurenci un 
nosakot negodīgas cenas. ES likumu 

pārkāpumi atrasti 8 dalībvalstīs – Lat-
vijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, 
Slovākijā, Ungārijā un Bulgārijā. Ta-
gad Krievijas monopolistam 3 mēnešu 
laikā ir jāsniedz atbilde uz apsūdzī-
bām, pēc kuru izvērtēšanas Eiropas 
Komisija lems par tālāko rīcību.

„Eiropas Komisijas izvirzītās ap-
sūdzības Krievijas gāzes milzim Gaz-
prom ir kā dzeltenā kartiņa futbolā 
par Eiropas Savienības spēles notei-
kumu neievērošanu. Eiropas Komisi-
jas rīcība parāda, ka Eiropa ir reāls 
spēks ne tikai vārdos, bet arī darbos. 
Savukārt, tie, kas līdz šim apgalvoja, 
ka Eiropa attiecībā pret Gazprom ir 
vāja, ir krietni pārsteigušies ar saviem 
secinājumiem,“ norāda Eiropas Par-
lamenta deputāts Krišjānis  Kariņš 
(Vienotība/ETP).

2012. gada septembrī Eiropas Ko-
misija uzsāka izmeklēšanu pret Krie-

vijas enerģētikas gigantu Gazprom 
par iespējamu ļaunprātīgu dominējo-
šā (monopola) stāvokļa izmantošanu 
Austrumeiropā un Rietumeiropā, tai 
skaitā arī Latvijā. Šī ir otrā EK pret 
monopolu vērstā apsūdzība divu nedē-
ļu laikā – pirms nedēļas tika izvirzīta 
apsūdzība pret ASV interneta milzi 
Google par konkurences noteikumu 
pārkāpumu ES.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūp-
niecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejā un Ekonomikas un monetāro 
lietu komitejā. Viņš ir lielākās Parla-
menta grupas – Eiropas Tautas partijas 
(ETP) enerģētikas politikas koordina-
tors un virzītājs.

Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece 

preses jautājumos

man bija nepieciešams jau ilgu lai-
ku; principā uz deju grīdas pavadīju 
visu vakaru un centos izdancināt pēc 
iespējas cik vien daudz meiteņu bij 
spēka, kas tonakt bij atliku likām. Kā 
pats sev saku, ja krekls nav jāmaina 
pēc dančiem, tad tas nav bijis nekāds 
Danču vakars. Krekls bija jāmaina, 
tātad vakars izdevies – bija fantastis-
ki! Paldies vēlreiz Sidnejai un visiem 
rīkotājiem par tik burvīgu vakaru.

Žerārs Šulcs

* * *

Žerāra prieku un slapjo kreklu 
noteikti veicināja tautas muzikan-
ti no Daugavpils – iepriekš minētā 
grupa Laimas Muzykanti. Grupas 
vadītājs Artūrs  Uškāns ir labi pa-
zīstams Austrālijā, īpaši muzikantu 
un jauniešu starpā, kā arī tām ģime-
nēm, kuras ir apmeklējušas 3x3 sa-
ietus un AZ Vasaras vidusskolu. Šo-
reiz bija prieks dzirdēt pilno Laimas 
Muzykantu sastāvu: Intu  Uškāni, 
Matīssu Uškānu,  Ingu Zeili, Kris-
tīni  Kārkli,  Armandu  Varslavānu 
un  Valdi  Rundzānu, kuri kopā ar 
Artūru spēlēja mūziku, kas aizkus-
tināja un uzmundrināja visus klausī-
tājus!

Un tā, ar jautrību, dziesmām un 
dančiem izskanēja pirmā diena Aus-
trālijas Latviešu 55. Kultūras dienās 
Sidnejā.

Viktorija Mačēna
Laikrakstam „Latvietis“

Danču vakars – Zaļumballe
Turpinājums no 4. lpp.
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Šoziem, jūnija un jūlija mēnešos, 
Austrālijā notiks īpaši latviešu svēt-
ki – mūzikas koncerti, mākslas izstā-
de un teātra viesizrādes. No Latvijas 
viesosies mūziķes Māsas Diman-
tas – Laima, Katrīna un Alise, un 
Jaunā Rīgas teātra aktieri – Kaspars 
Znotiņš un Guna Zariņa. Viesmāk-
sliniekiem paredzētas uzstāšanās 
četrās – Melburnā, Sidnejā, Adelaidē 
un Brisbanē. Mākslas izstādē, kura 
notiks Melburnā, būs iespēja apskatīt 
Viktorijas patreiz aktīvo mākslinie-
ku darbus.

„Māsas Dimantas“
Laima, Katrīna un Alise augušas 

septiņu bērnu ģimenē, kurā bijusi lie-
la mīlestība uz mūziku, it īpaši tautas 
mūziku. No bērna kājas meitenes, 
kopā ar saviem četriem brāļiem, pieda-
lījušās ģimenes folkloras kopā Austra, 
vēlāk kopā Kokle.

Jau vairākus gadus māsas uzstājās 
trijatā, sabalsojumiem reizēm piesais-
tot dažādu instrumentu pavadījumu, 
to starpā izmantojot vijoli, čellu un 
kokli. Meitenes dzied pārsvarā tautas 
mūziku, pašas veidojot savus aranžē-
jumus. Meitenes mīl kopā dziedāt, bal-
sīm piemītot īpaša tembrāla vienotība, 
kāda var būt tikai māsām.

Māsas Dimantas uzstāsies Mel-
burnā, sestdien, 6. jūnijā, plkst. 15.00 
un plkst. 19.00, Sidnejā svētdien, 
7.  jūnijā, plkst. 16.00 un Adelaidē 
sestdien, 13. jūnijā, plkst. 16.00. Tur-
klāt pēc Melburnas vakara koncerta 
notiks dziesmu un deju vakars, kurā 

sarīkojuma ap-
meklētājiem būs 
iespēja piedalīties 
pazīstamos dančos 
un dziesmās. Aus-
trālijas turnejas 
noslēgumā mei-
tenes piedalīsies 
Brisbanes tautie-
šu Jāņu svinībās, 
sestdien, 20.  jūni-
ja, pēcpusdienā no 
plkst. 14.00.

Var iepazīties 
ar Dimantu māsu 
mūziku, ieejot 
viņu mājas lapā 
dimantas.lv.

Jāna Andersone un Laila Grosa
LAAJ Jaunatnes nodaļa

Anita Andersone
LAAJ Skaņu mākslas nozare

* * *
Kaspars Znotiņš ir beidzis Latvijas 

Kultūras akadēmiju 1997. g. un kopš šī 
gada arī sācis darbu Jaunā Rīgas teātrī; 
2011. g. ieguvis Harija Liepiņa balvu, 
2010. g. ieguvis Spēlmaņu nakts La-
bākā aktiera balvu par Ziedoņa lomu 
izrādē Ziedonis un Visums. Guna Za-
riņa no 1992-1996. g. studējusi Sankt-
pēterburgas Teātra Mākslu akadēmijas 
Aktieru meistarības katedrā, ir JRT 
aktrise kopš 1998. g., 2013. g. saņēmu-
si Lilitas Bērziņas balvu. 

Jaunā Rīgas teātra aktieru viesiz-
rādes katrā pilsētā sastāvēs no divām 
atsevišķām daļām:

P i e au g u š a -
jiem:  Ziedoņa 
mīlas  lirika  un 
prozas  fragmenti 
Kaspara  Znotiņa 
izpildījumā. 

P r o g r a m m ā 
būs Ziedoņa mī-
las lirika un pro-
zas fragmenti, kā 
arī fragmenti no 
Noras Ikstenas un 
Ziedoņa grāmatas 
Nenoteiktā bija. 
Programmai cau-
ri vīsies mūzikas 
priekšnesumi vie-

tējo mūziķu izpildījumā.
Bērniem:  „Skolotājs  Jāps  un 

klase“  pēc  Žaka  Frīnsa  (Jacques 
Vriens) stāstu motīviem.

Kādā skolā Holandē jaunais trešās 
klases skolotājs Jāps ir mazliet savāds, 
varētu pat teikt – traks. Bet bērniem 
viņš patīk. Viņš lietas dara savādāk – 
viņš šķībi dzied, stāsta par savu mazo 
bēbīti, neveikli spēlē futbolu, izdala 
konfektes par neparastiem panāku-
miem un kopā ar klasi lec baseinā, 
tomēr izrādās, ka viņš spēj bērniem 
palīdzēt saprast pat ļoti nopietnas lie-
tas. Skolotāja Jāpa īpatnības ir jāredz 
pašam!

Izrādes būs Melburnā svētdien, 
21.  jūnijā, plkst. 12.00; Sidnejā sest-
dien, 27. jūnijā, plkst. 12.00; Brisbanē 
trešdien, 1. jūlijā, plkst. 11.00 un Ade-
laidē sestdien, 4. jūlijā, plkst. 12.00. 
Izrādei būs arī subtitri angļu valodā.

LAAJ pateicās Kultūras ministri-
jai par sniegto atbalstu Latvijas māks-
linieku viesizrāžu turnejai Austrālijā!

Daina Grosa
LAAJ Skolu nozare

Jānis Čečiņš
LAAJ Teātra nozare

* * *
Viktorijas Latviešu mākslinieku 

izstāde paredzēta Melburnā no 20. – 
21. jūnijam. Izstāde tiks atklāta svēt-
dien, 21.  jūnijā  plkst.  13.00, pirms 
teātra izrādes.

Ilze Nāgela
LAAJ Tēlotājas mākslas nozare

Ziemas festivāls Austrālijā
Viesmākslinieki no Latvijas uzstāsies četrās pilsētās

„Skolotājs Jāps un klase“. Kaspars Znotiņš un Guna Zariņa.
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Māsas Dimantas.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Sākot ar aizvadī-
to nedēļu, atvērta re-
ģistrēšanās dalībai 
2015.  gada  10.  jūlijā 
Rīgā plānotajā Pasaules 
latviešu ekonomikas un 

inovāciju forumā (PLEIF), kurā par 
centrālo tēmu, reaģējot uz ģeopolitisko 
saspīlējumu Eiropas austrumos un Eiro-
pas Savienības ekonomiskās izaugsmes 
palēnināšanos un tās radīto iespaidu uz 
Latvijas ekonomikas izaugsmes radītā-
jiem, ir izvirzīts jautājums, kā par spīti 
ārējiem apstākļiem, nodrošināt strauju 
un ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecī-
bas izaugsmi. Dienu pirms tā, 9. jūlijā, 
Rīgā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
telpās norisināsies Ārvalstu uzņēmēju 
tikšanās, kurā aicināti piedalīties Lat-
vijas izcelsmes biznesa līderi, uzņēmēji 
un dažādu ar uzņēmējdarbību saistītu 
nozaru speciālisti no visas pasaules.

Šis jau ir otrais šāds forums, ko 
rīko Pasaules Brīvo latviešu apvienība 
(PBLA) un Latvijas Republikas Ārlie-
tu ministrija sadarbībā ar partneriem 
un atbalstītājiem. Jāatgādina, ka pir-
mais PLEIF notika 2013. gada jūlijā 
XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku laikā, pulcējot vairāk 
nekā 350 dalībnieku no 21 valsts. Kā 

to norāda PBLA priekšsēdis Jānis Ku-
kainis: „Pirmajā forumā izvirzītie mēr-
ķi – veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu 
uzņēmēju un dažādu nozaru speciālistu 
iesaisti Latvijas tautsaimniecības stipri-
nāšanā, ņemot šī brīža ģeopolitiskos un 
ekonomiskos izaicinājumus, šobrīd ir 
kļuvuši vēl nozīmīgāki nekā iepriekšējā 
reizē. Šis ir laiks, kad ārzemēs dzīvojo-
šie Latvijas izcelsmes profesionāļi var 
vistiešākā veidā sniegt atbalstu Latvijai, 
palīdzot Latvijas uzņēmumiem atrast 
jaunus eksporta tirgus, atverot šeit sa-
vas ražotnes, attīstot biznesa idejas vai 
palīdzot piesaistīt ārvalstu investīcijas.“

Par šovasar plānotā PLEIF centrālo 
tēmu, reaģējot uz ģeopolitisko saspīlē-
jumu Eiropas austrumos un eirozonas 
ekonomiskās izaugsmes palēnināša-
nos un tās radīto iespaidu uz Latvijas 
ekonomikas izaugsmes radītājiem, ir 
izvirzīts jautājums, kā par spīti ārējiem 
apstākļiem, nodrošināt strauju un ilgt-
spējīgu Latvijas tautsaimniecības iz-
augsmi. Foruma darba kārtībā būs gan 
jautājums par Latvijas investīciju kli-
matu un tā konkurētspēju pasaulē, gan 
par Latvijas eksporta diversifikāciju 
un eksporta veicināšanas stratēģijām, 
gan par Latvijas uzņēmējspējas stip-
rināšanu. Foruma laikā plānotas gan 

diskusijas, gan augsti kvalificētu un 
pieredzējušu Latvijas izcelsmes spe-
ciālistu uzrunas, gan darba grupas, kas 
būs vērstas uz sadarbības stiprināšanu 
starp foruma dalībniekiem no Latvi-
jas un ārvalstīm. Jānorāda, ka PLEIF 
2015 notiks nedēļā, kad Rīgā norisinā-
sies Latvijas Skolu Jaunatnes Dziesmu 
un Deju svētki, kas nodrošinās foruma 
dalībniekiem iespēju ne vien piedalī-
ties sarunās par ekonomikas un uzņē-
mējdarbības jautājumiem, bet arī iz-
baudīt bagātīgu kultūras programmu.

Lai veicinātu zināšanu pārnesi un 
pieredzes apmaiņu starp veiksmīgiem 
biznesa līderiem, uzņēmējiem un da-
žādu nozaru speciālistiem Latvijā un 
citviet pasaulē sasaistē ar forumu ir 

Austrālijas latviešu 
balvas daudzsološāka-
jiem Latvijas jaunajiem 
sportistiem piešķirtas 
vēlreiz – par sasniegu-
miem 2014. gadā.

Latvijas Skolu sporta priekšnieks 
Andris Lukss uzaicināja vairākas 
sporta savienības iesniegt kandidātus. 
Atsaucās tikai Vieglatlētikas Savienī-
ba, nosaucot trīs kandidātus, ne vecā-
kus par 17 gadiem. Tie bija šķēpmetēja 
Laine Donāne, 110 m barjerskrējējs 
un augstlēcējs Edgars Ziņģis un šķēpa 
metējs Jāzeps Groza.

Laine Donāne dzīvo Jēkabpils no-
vadā. Viņai ir vecāks brālis. Māte ir 
sporta skolotāja un trenere, pēc kuras 
iniciatīvas Laine jau agrā bērnībā pie-
vērsās dažādām sporta aktivitātēm.

Kad Ābeļu pagasta pamatskolā 
2011. g. izveidoja Viesītes sporta sko-
las grupu vieglatlētikā, Laine iesaistī-
jās tajā.

2013. g. Laine uzvarēja Latvijas 
čempionātā un olimpiskā čempiona 
Jāņa Lūša kausa izcīņā savā vecuma 
grupā, kā arī ieguva 2. vietu Latvijas 
jaunatnes olimpiādē, kas deva ceļa 
zīmi uz Eiropas Jaunatnes Olimpiādi 
Utrehtā, Holandē, kur ieguva 1. vietu.

2014. g. Laine startēja Baku, Azer-

baidžānā – Eiropas atlases sacensībās 
dalībai 2. Pasaules jaunatnes olimpi-
ādē, tur iegūstot 4. vietu, kas deva ie-
spēju startēt Eiropas izlasē 2. Pasaules 
jaunatnes olimpiskajām spēlēm, Nan-
džingā, Ķīnā; kur Lainei 4. vieta.

Treniņos Laine darbojas ar lielu 
nopietnību un atdevi, ir ļoti strādīga 
un uzcītīga. 2015. g. mācās Murjāņu 
Sporta ģimnāzijā.

Trenere – Tatjana Donāne.
Edgars Ziņģis ar jaunāko brāli dzī-

vo Kuldīgas novada Sīmaņos, zemnie-
ku saimniecībā, kur jāstrādā līdzi vecā-
kiem katru brīvu brīdi (mātei muguras 
problēmas). Viņš mācījās Kuldīgas 
Centra vidusskolā, ir ļoti aktīvs sabied-
riskajā dzīvē, bijis arī Strasbūrā – Eiro-
pas parlamenta projektā Euroscola.

Ar vieglatlētiku nodarbojies jau no 
1. klases un progresējis gadu no gada.

2013. g. Edgars kļūst par Latvi-
jas Jaunatnes olimpiādes un Latvi-
jas jaunatnes čempionāta uzvarētāju 
110 m barjerskrējienā, bet 2014. g. jau 
ir četrkārtējs čempions – gan ziemas 
gan vasaras čempionātos augstlēkšanā 
un 110 m barjerskrējienā. Startējis arī 
Baltijas valstu sacensībās 10-cīņā, kā 
arī LV izlases sastāvā augstlēkšanā un 
110 m barjerskrējienā Baku – Eiropas 
kontinenta atlases sacensībās dalībai 

II Pasaules Jaunatnes olimpiādē.
Pagājušā gada nogalē viņš piedalī-

jās IAAT rīkotajos sacensību starteru 
kursos Maskavā, kur ieguva Starp-
tautisko Sacensību tiesneša apliecību. 
Kad pašam nav jāstartē, palīdz sacen-
sībās Kuldīgas vieglatlētikas manēžā. 
Apbrīnojami, ka Edgars spēj labi, ar 
pilnu atdevi, mācīties. Viņš ir atvērts, 
draudzīgs, mērķtiecīgs, runīgs.

Trenere – Ilze Stukule.
Jāzeps Groza, 17. g.v., dzīvo Smil-

tenē. Ar vieglatlētiku Smiltenes bērnu 
un jauniešu sporta skolā nodarbojies 
kopš trešās klases. Sākumā apmeklē-
ja arī futbola. treniņus, kā arī mācījās 
Smiltenes mūzikas skolā. Pirmos pa-
nākumus guva reģionālās skriešanas 
un bumbiņas mešanas sacensībās.

Šķēpa mešanai Jāzeps sāka pievēr-
sties 7. klasē. Kad uzvarēja prestižajās 
olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa 
izcīņas sacensībās, Jāzeps sezonas lai-
kā neizlaida vairs nevienu treniņu.

2014. gadu Jāzeps sāka ar uzvaru 
Latvijas jauniešu ziemas čempionā-
tā, bet tam labāku rezultātu 73,24 m 
(700 g šķēps) sasniedza iepriekš mi-
nētajās Baku sacensībās. Startēja arī 
Nandžingā, kur traucēja savainojums.

Labāk vēlu kā nekad
Austrālijas latviešu balvas daudzsološākajiem Latvijas jaunajiem sportistiem

 
Turpinājums 10. lpp.

Otrais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums
Atvērta reģistrēšanās dalībai

 
Turpinājums 13. lpp.
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Jelgava, būdama 
Kurzemes un Zemgales 
hercogistes galvaspilsē-
ta, senākos laikos bija 
ļoti nozīmīgs kultūras 
un zinātnes centrs visā 
Latvijas teritorijā, kurš 
lepojas ar to, ka šeit di-

bināta pirmā tipogrāfija, pirmā augst-
skola, Baltijā pirmā zinātniskā bied-
rība. Senajā Mītavā pirmo reizi tika 
uzvesta opera un balets, 1818. gadā 
notika pirmā gleznu izstāde, šeit iznā-
ca pirmais laikraksts latviešu valodā 
Latviešu Avīzes (1822). Šo uzskaitīju-
mu varētu turpināt.

Apzinoties Jelgavas lielo kultūr-
vēsturisko vietu un domājot par pil-
sētas 750 gadu jubileju, bija nepiecie-
šama kāda īpaša mākslas izstāde. Tā 
radās doma kaut lielos vilcienos parā-
dīt tās mākslas vērtības, ko Latvijas 
mākslas vēsturē devusi Jelgava, vienu-
viet sapulcējot tos māksliniekus, kuri 
nākuši no pilsētas pie Lielupes un kuri 
šeit ilgāku vai īsāku laika sprīdi ir dar-
bojušies, atstādami nozīmīgas pēdas 
tās mākslas un kultūras dzīvē.

Visi, kuri iepazinuši Latvijas 
mākslas vēsturi, zina, ka jelgavnieks 
Johans Valters, beidzot Pēterbur-
gas Mākslas akadēmiju, uzgleznoja 
diplomdarbu Tirgus Jelgavā (1897). 
Jubilejas gadījumā to beidzot vaja-
dzēja atvest uz pilsētu. Izmantojot 
labvēlīgos apstākļus un Latvijas Na-
cionālā mākslas muzeja sapratni, lielā 
glezna pirmo reizi pēc pabeigšanas 
atceļojusi uz Jelgavu, un tagad ir kļu-
vusi par izstādes Jelgavas zelts centru 
un vienotāju.

Kaut arī kara dēļ no vecās Mītavas 
maz kas palicis pāri, taču, ieraugot to 
Ģ. Eliasa Vēstures un mākslas muze-
jā, liekas, ka esam pagriezuši vēstures 
ratu atpakaļ, ka atkal mūsu priekšā ir 
vecu vecā Jelgava, un ka diplomdarbs 
še bijis vienmēr. Glezna šodienas jel-
gavniekiem ļauj iztēloties Hercoga Jē-
kaba laukumu (un ne tikai to), kāds tas 
izskatījies, kad vairāk nekā gadsimtu 
atpakaļ tajā vietā bija tirgus laukums 
un kad tā malā greznojās Cēra vies-
nīca, bet pretējā pusē atradās ūdens 
pumpis pie kādreizējā hercoga Jēkaba 
kanāla. Atkal skaistā pavasara dienā 
tirdzinieki tirgojas. Starp tirdzinie-
kiem sēž Johana Valtera draugs un 
studiju biedrs Vilhelms Purvītis un 
glezno, un policists vēro, kā šim vei-
cas, uzliekt uz audekla veco pāri viņa 
priekšā. Divas jaunkundzes gaišos 
tērpos turpat pastaigājas un čalo savā 
starpā.

Abas jaunkundzes ir draudzenes, 
no kurām viena – Meta Feldmane – 
vēlāk kļuva diplomdarba autora sie-
va, bet otra – Karolīne Štelmahere – 
1903. gadā Jelgavas Sv. Trīsvienības 

baznīcā salaulājās ar Vilhelmu Purvīti. 
Zinot to, ka viņš vienlaikus ar Valteru 
Jelgavā gleznoja savu diplomdarbu 
Pēdējie stari un ka šajā pilsētā atradās 
viņa sievas vecāki, nevarējām iztikt 
bez Purvīša darbiem, no kuriem viens 
atveido senās Mītavas ielu košā saulē 
(Iela Jelgavā, 1920. gadu II puse).

Ja runājam par Johanu Valteru, tad 
viņam, kā zināms, bija darbnīca, kurā 
nāca mācīties jaunieši, starp viņiem 
arī jelgavnieks Sigismunds Vidbergs, 
daudzus gadus pēc tam kļūstot par 
vienu no iecienītākajiem zīmējuma un 
grafikas meistariem, izcilu grāmatu 
ilustratoru.

Tomēr Valters nebija pirmais lat-
viešu mākslinieks, kurš saistāms ar 
Jelgavu. 19. gs. beigās Jelgavas reāls-
kolā 13 gadus – no 1862. līdz 1875. ga-
dam – par skolotāju nostrādāja pirmais 
latviešu ainavists Jūlijs Feders, kurš 
tāpat bija studējis Pēterburgas Mākslas 
akadēmijā.

Ģederts Eliass gan pilsētu, kurā 
viņš mācījies, papildinādamies mākslā 
pie tā paša baltvācu gleznotāja Kurta 
Vīsnera, pie kura savulaik gleznošanu 
bija apguvis arīdzan Johans Valters, 
neiemūžināja nevienā darbā, toties 
neskaitāmās gleznās attēlojis dzimtos 
netālajos Zīlēnus Platones upes krastā. 
Viņa radošais mantojums tagad glabā-
jas Jelgavā, tāpēc viņa vārdā nosaukts 
arī muzejs.

Pēc I Pasaules kara Jelgavas 
mākslas dzīve pieklusa. To mēģināja 
atdzīvināt Aleksandrs Strekavins, dzi-
mis jelgavnieks un 1910. gadā beidzis 
Kazaņas Mākslas skolu, kurā tolaik 
mācījās arī tēlnieks Kārlis Zāle un 
vēlāk daudzi citi latvieši. Mākslinieks 
rīkoja pirmās izstādes, strādāja par zī-
mēšanas skolotāju vairākās skolās, iz-
gatavoja reklāmas un veica citus pasū-
tījumus. Viņš atstājis daudzas liecības 
par seno Jelgavu.

Starpkaru periodā ļoti nozīmīgs 
ir Kārļa Baltgaiļa vārds, kurš līdz ar 
Skolotāju institūta dibināšanu sāka 
tajā strādāt. Viņš bija viens no māksli-
nieku un literātu biedrības Zaļā vārna 
biedriem, vēlāk pārņemot tās vadību 
un rīkodams biedrības izstādes Jelga-
vā. Kārlis Baltgailis vislielāko ievē-
rību ieguva ar I Pasaules kara ainām, 
kas vēsta par latviešu strēlnieku likte-
ņiem un gaitām.

1924. gadā uz pilsētu Lielupes 
krastos pārcēlās dekorators Arvīds 
Spertāls, kurš gan nebija beidzis Lat-
vijas Mākslas akadēmiju, toties kurš 
1920. – 1930. gados pacēla Jelgavas 
teātra izrāžu dekorācijas ļoti augstā 
līmenī, ierindodamies starp pašiem 
redzamākajiem skatuves mākslinie-
kiem starpkaru periodā. Brīvajos brī-
žos viņš daudz gleznoja. Izstādē pirmo 

Māra Branča skatījums
Jelgavas zelts

 
Turpinājums 9. lpp.

Skats no izstādes – Briedis, Buldinskis, Stumbris.
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reizi eksponēti viņa Jelgavas skati, kas 
tapuši 20. gadu sākumā.

Pirms kara mācības Latvijas 
Mākslas akadēmijā uzsāka virkne jel-
gavnieku: gleznotājs Valdis Kalnroze, 
grafiķi Arturs Apinis, Zelma Tālberga 
un Arturs Duburs, arī iecienītais glez-
notājs Eduards Jurķelis, kurš akvare-
ļos atstājis liecības par Jelgavu miera 
laikā, kā arī fiksējis sagrautās dau-
dzās celtnes pēc uzbrukuma Jelgavai 
1944. gada vasarā. Viņš bija Zemgales 
mākslas muzeja pirmais direktors un 
savā diplomdarbā atainoja Jelgavu pie 
Lielupes dzelzs tilta. No šīs pilsētas 
nāca arī Vilhelma Purvīša skolnieks 
gleznotājs un mācītājs Miervaldis Ķe-
mers, kurš savos zīmējumos iemūži-
nājis daudzus senās Kurzemes galvas-
pilsētas slēptākos nostūrus.

II Pasaules karš tikpat kā noslaucī-
ja pilsētu no zemes virsas, atstādams 
Jelgavu drupās un pelnos. Teātris pār-
cēlās uz Rīgu, arī aktieri un māksli-
nieki izklīda pasaules vējos. Pirmais 
1950. gadu sākumā uz šejieni pārcēlās 
Hugo Jakobi, kurš bija iesācis studijas 
Latvijas Mākslas akadēmijā, bet karš 
tās pārtrauca. Viņš ilgus gadus bija 
vienīgais mākslinieks, kurš veidoja 
mākslas dzīvi Jelgavā. Hugo Jakobi 
uzgleznojis Jelgavas teātra aktrises 
Alīnas Vārpas portretu.

Pēc kara profesionālo mākslinieku 
vietu ieņēma amatieri, no kuriem daži 
sasniedza vērā liekamu māksliniecis-
ko līmeni, kādi bija Rūdolfs Briedis un 
Pāvils Lūciņš, kurš strādāja arī muze-
jā.

Kad 1960. gados uzcēla mājas ar 
darbnīcām, šeit pārnāca dzīvot jaunie, 
nule studijas beigušie mākslinieki. 
Edvīns Kalnenieks un Indulis Lan-

daus izvirzījās par 
vadošajiem pasteļ-
glezniecības entu-
ziastiem. Edvīns 
Kalnenieks vairāk 
nekā 50 gadus da-
rināja dekorācijas 
Ā. Alunāna teātra 
izrādēm. Lolita 
Zikmane un vi-
ņas māsa Ritma 
Lagzdiņa ierin-
dojās starp labā-
kajiem latviešu 
oforta meistariem. 
Tēlniece Rasa 
Kalniņa-Grīnber-
ga kļuva par izcilu 
portretu meistari, 
radot kaut vai tik 
lieliskus darbus 
bronzā kā Lolitas Zikmanes un pa-
saulslavenā šahista Mihaila Tāla krū-
šu tēlu. Savukārt kokgriezējs Krišjā-
nis Kugra savos humora piestrāvotajos 
darbos pasmējies par sava laika ļauti-
ņu vājībām.

1970. gadā nodibinājās Māksli-
nieku savienības Jelgavas organizāci-
ja, kuras pirmais vadītājs bija Guntis 
Strupulis, izveidodams to par vienu 
no spēcīgākajām organizācijām Latvi-
jā. Pēc viņa vadību pārņēma Andrejs 
Zvejnieks un Visvaldis Garokalns, 
ievērību gūdams ar akvareļiem, ku-
ros tēloja latviešu strēlnieku cīņu ce-
ļus un Jelgavu un tās apkārtni. Līdz 
ar viņiem izstādīja savus darbus un 
Jelgavas mākslas dzīvi cēla gleznotā-
ji Nellija Darkēviča, Silvija Meškone, 
Gunārs Ezernieks, Mārcis Stumbris, 
Pauls Buldinskis, Ivars Klaperis, Vita 
Merca un Uldis Zuters, kuri neskaitā-
mās gleznās atainojuši pilsētu. Silvija 
Meškone krāsās atainojusi bērnu die-
nu piedzīvoto 1944. gada jūlijā, kad 

Jelgava dega, atstājot neizdzēšamas 
pēdas tās vēsturē. Akvarelists Uldis 
Roga savos darbos pievērsies Jelgavas 
ikdienas dzīvei un gleznieciski intere-
santāko pilsētas nostūru attēlojumam.

Zemgaliete ir Bēnes apkārtnē 
dzimusī ievērojamā gleznotāja Rita 
Valnere, kura nupat kā devusies mā-
lēt Ēdenes dārzos un kura bieži savā 
daiļradē pievērsās citai zemgalietei – 
dzejniecei Aspazijai.

Jāpiezīmē, ka par godu jubilejai 
tēlniece Nellija Skujeniece uzveidoju-
si iespaidīgu hercoga Jēkaba portretu.

Protams, izstādē nav pārstāvēti 
visi mākslinieki, kuri saistīti ar Jel-
gavu. Viņu ir krietni vairāk. Arīdzan 
baltvācu mākslinieki savulaik atstāja 
nozīmīgas pēdas pilsētas kultūras dzī-
vē, kad šeit apmetās sudrabkaļi, metāl-
mākslinieki un gleznotāji, izdaiļodami 
Kurzemes hercogu galma dzīvi, bet 
tas jau būtu cits stāsts.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Igaunijas jaunā piln-
metrāžas spēlfilma 1944 
neapšaubāmi ir ierindo-
jama kategorijā kara fil-
ma. Tomēr vispirms tas 
ir stāsts par cilvēcību un 
draudzību, par tēvzemi 

un bailēm, par dzīvības un nāves vērtī-
bu, kā arī par svešinieku radītu un va-
dītu kara postu uz dzimtās zemes. Kā 
pirmie par nepieciešamību tapt filmai, 
kurā atspoguļotu notikumus II Pa-
saules kara laikā Igaunijā jau pirms 
vairākiem gadiem bija sākuši runāt 
Igaunijas Aizsardzības ministrija un 
Igaunijas Aizsardzības spēki – varbūt 
paredzot, ka šodienas ģeopolitiskajā 
situācijā filma par pagātni un patrio-
tismu būs īpaši nozīmīga.

Filmā iespējami precīzi atspogu-
ļota daļa no 1944. gada notikumiem 

Igaunijā. Tieši tas uz igauņu zemes 
bija vispostošākais un bezcerīgākais 

Brālis pret brāli svešinieku karā. 1944. gads.
Jauna Igaunijas filma

Kadrs no spēlfilmas „1944“.

FO
TO

 P
ub

lic
itā

te
s f

ot
o

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Vilhelms Purvītis. „Iela Jelgavā“. 1920. gadu II puse.
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Ar izstādi 1980 + 
Rīgas mākslas galerijā 
Ilgais ceļš savā krāsu 
pasaulē aicina glezno-
tāja Zita Sudņika, kas 
nupat iebraukusi Latvijā 
no savas mītnes zemes 
Austrālijā. Izstādes no-

saukums 1980 + ir nozīmīgs un sim-
bolisks, tas iezīmē Zitas Sudņikas kā 
mākslinieces ceļa sākumu, kurš turpi-
nās joprojām.

Arī izvēlētā izstādes titulbilde Va-
sara (Māte ar bērnu rokās, 1983) ir 
māksliniecei privāti svarīgs darbs.

Galerijā eksponēti darbi no māks-
linieces kolekcijas, kas tikuši pieturē-
ti kā īpaši. Izstādē salīdzinoši daudz 
aktu (Ieva, Peldētāja, Sēdošā u.c.), 
ainavas (Saule, Pavasaris) un klusās 
dabas (Klusā daba ar kartupeļiem, 
Ķirbji, Puķes, Ceriņi u.c.), arī pa da-
žam fantāzijas tēlojumam (Geiša). Visi 

eksponētie darbi tapuši tepat Latvijā, 
lielākoties deviņdesmitajos gados, kas 
Zitas mākslai ir lielais atspēriena laiks, 
laiks, kad katrs gleznotājs savus des-
mit gadus pēc akadēmijas atrod savu 
ceļu mākslā, apvienojot pedagogu mā-
cīto ar savām atklāsmēm gan tehniski, 
gan idejiski. Šī izstāde ir interesanta 
tieši ar šī perioda darbiem, kas līdz šim 
palikuši ārpus Latvijas mākslas apri-
tes, iespējams, mākslinieces prombūt-
nes dēļ, laikrakstu Latvietis informēja 
izstādes kurators Mārtiņš Eglītis.

Zita Sudņika dzimusi Ogrē, 35 ga-
dus dzīvojusi Jūrmalā, bet tagad dzīvo 
Austrālijā un glezno, jo gleznošana ir 
Zitas dzīvošana. Tā arī parādās au-
deklos – vienmēr krāsaina, spilgta un 
īsta. Viss, ko māksliniece dara, vismaz 
ārēji redzami, ir ar pārliecības garšu 
un latvieša pamatīgumu, kas arī re-
dzams viņas mākslā. Zita beigusi Lat-
vijas Mākslas akadēmiju 1983. gadā ar 

diplomdarbu Mā-
jas, ko vadījis Ed-
gars Iltners. Lūk, 
ievērojamākie vi-
ņas pedagogi (lat-
viešu vecmeistari): 
Konrāds Ubāns, 
Boriss Bērziņš, 
Imants Vecozols, 
protams, jau pie-
minētais Edgars 
Iltners.

Šī izstāde ir 
nozīmīgs liecinā-
jums visiem, kam 
interesē Zitas Sud-
ņikas – mākslinie-

ces talants, arī, protams, pašai Zitai kā 
vērtīgs atskaites punkts, kas jebkuram 
māksliniekam vienlaikus ir arī aplieci-
nājums jauna ceļa sākumam.

Izstāde apskatāma līdz 8. maijam 
galerijā Ilgais ceļš (Ģertrūdes ielā 60, 
Rīgā) darbadienās no plkst. 11.00 līdz 
18.00, sestdienās – līdz plkst. 16.00, 
svētdienās – slēgts.

Izstādes noslēguma dienā, 8. mai-
jā, no plkst. 15.00 līdz 19.00 paredzēta 
tikšanās ar izstādes autori Zitu Sud-
ņiku. Būs draudzīgas mākslas darbu 
pārdošanas cenas un ziedojums labda-
rībai no iegūtajiem līdzekļiem.

Elmārs Barkāns
Laikrakstam „Latvietis“

„1980 +“
Rīgā atklāta Austrālijā dzīvojošās latviešu mākslinieces Zitas Sudņikas izstāde 

Zita Sudņika. „Vasara“ („Māte ar bēr-
nu rokās“).
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Zita Sudņika. „Rudzupuķu lauks“.
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Viņa izaugsme un neatlaidība ir 
apbrīnojamas, jo galvenās rūpes par 
Jāzepu un diviem viņa brāļiem ir uz 
mātes – Smiltenes mūzikas skolas sko-
lotājas, pleciem, jo tēvs ikdienā ģime-
nē nedzīvo.

Jāzeps ir centīgs, runīgs un izceļas 
ar labām angļu valodas zināšanām.

Treneris – Guntars Markss.
Jelgavā dzimušais leģendā-

rais šķēpmetējs Jānis  Lūsis šodien 
Sv. Trīsvienības torņa konferenču zālē 
trim Latvijas jaunajiem vieglatlētiem 
pasniedza Austrālijas latvieša, turienes 
ilggadējā sporta vadītāja un žurnālista 
Gunāra Bērzzariņa naudas balvas.

Uzmundrinājuma balva, jauno 
un talantīgo Latvijas sportistu moti-
vācijai, pēc G. Bērzzariņa iniciatīvas 
dibināta 1995. gadā, un starp pieciem 
pirmajiem laureātiem togad bija arī 
Jelgavas Specializētās peldēšanas sko-
las audzēkne Agnese Ozoliņa, vēlākā 
olimpiete, un Jelgavas rajona Sporta 

centra šķēpmetējs Andis Anškins.
Balvas 20 pastāvēšanas gados to 

saņēmis 71 sportists, tostarp arī Jel-
gavas kluba KC smaiļotāji Kalvis Ku-
nigs, Anita un Baiba Staņunas, JNSC 
vieglatlēti Inga Miķelsone (lode, 
disks) un Gatis Čakšs (šķēps). Šoreiz 
uz pasniegšanas ceremoniju Jelgavā 
bija aicināti šķēpmetēji Laine Donāne 
no Jēkabpils, Jāzeps Groza no Smil-
tenes un vieglatlētikas daudzcīņnieks 
Edgars Ziņģis no Kuldīgas.

Kuldīgas novada sporta skolas au-
dzēknis Edgars Ziņģis un viņa trenere 
lize Stukule saņēmuši Uzmundrināju-
ma balvu par 2014. gadu.

11.  februārī E. Ziņģis un I. Stu-
kule devās uz Jelgavas Trīsvienības 
baznīcas konferenču zāli, kur noti-
ka trīs jauno Latvijas vieglatlētu un 
treneru godināšana. Tika pasniegta 
G. Bērzzariņa sarūpētā naudas balva. 
Šāds apbalvojums talantīgo sportistu 
motivācijai dibināts 1995. gadā, un 20 
gados to saņēmis 71 jaunais sportists 
un 20 treneru. G. Bērz zariņš ik gadu 
balvu sagādājis no Austrālijas Latvie-

šu sporta pārvaldes, Austrālijas Lat-
viešu kultūras fonda, Jāņa Daliņa un 
Jāņa Tīlika piemiņas fonda. Taču pēr-
nā gada laureātu apbalvošanai ziedojis 
savu naudu. Uzmundrinājuma balvu 
saņēma E. Ziņģis no Kuldīgas novada 
Padures pagasta (110 m/b, augstlēk-
šana un daudzcīņa), Laine Donāne no 
Jēkabpils novada un Jāzeps Groza no 
Smiltenes (abiem šķēpmešana).

Diemžēl nevarēja ierasties Laine 
Donāne, kas piedalījās treniņnometnē 
Igaunijā.

Svarīgo sarīkojumu vadīja Latvi-
jas Skolu sporta federācijas prezidents 
Andris  Lukss. Balvas pasniedza 
olimpiskais čempions šķēpa mešanā 
Jānis Lūsis un Šķēpmetēju kluba di-
rektore Inese Voitkeviča.

Latvijas Radio sniedza pārraidi di-
vās programmās.

G.E.B.
Laikrakstam „Latvietis“

(Rakstā izmantoti arī materiāli no 
Maijas Laizānes raksta „Zemgales 
Ziņās“ un Antras Grīnbergas raksts 
„Kurzemniekā“.)

Labāk vēlu kā nekad
Turpinājums no 7. lpp.
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Ceļamies agri, jo būs garš – 500 km 
brauciens līdz Šrūzburijas (Shrewsbury). 
Ceļrādis iesaka atlicināt vismaz piecas 
stundas braucienam. Atstājot Penzansi, Su-
zanna pamana ceļazīmi rādot uz Sv. Aivu 
(Saint Ives). Būs jāpiebrauc, jo viņas drau-
dzene mājās, Zelta Krastā stāstīja, cik tur 

vienreizēji skaisti. Skaisti arī ir. Agrā rītā šaurās ieli-
ņas tukšas. Tomēr vienreiz ieliņa bija tik šaura, ka at-
pakaļskata spoguli noberzēju gar kādas mājas mūri. Tā 
kā nebijām vēl ēduši brokastis, tad nolēmām pakavēties 
ostmalā un nogaršot vietējo cepumu – kornišu pīrāgu. 
Paēduši, dodamies tālāk. Sāk līst un turpina līt gandrīz 
visu brauciena laiku. Apstājamies tikai, lai pielietu ben-
zīnu.

Iebraucot Šrūzburijā, lietusgāze mitējas. Novietojuši 
automašīnu, sameklējam naktsmājas vecā pasta celtnē, pil-
sētiņas centrā. Šrūzburijā pārgulēsim tikai vienu vakaru, 
bet rītu būs tikai īss brauciens, ap 200 km; tātad būs laiks 
diezgan izpētīt pilsētiņu un apkārtni. Izstaigājam Šrūz-
burijas ieliņas, parkus un skaistu bulvāri Severnes upītes 
krastmalā. Naktsmāju istaba ļoti ērta, kaut gan būve diez-
gan veca; labi izguļamies, nemanot nekādus ne kaimiņu, ne 
kanalizācijas trokšņus.

Brokastis ieskaitītas tarifā, un liekas, ka saimnieks mūs 
lutina. Šķīvis pārpildīts ar desām, speķi, ceptām pupiņam, 
kartupelīšiem un saklapētu olu kalnu! Pie tam, saimnieks 
vēl nodrukā ceļrādi no Šrūsburijas līdz Klandādnau (Klan-
dudno) Velsā, ieskaitot nobraucienu Hārlekā (Harlech), kur 
pavadīju pāris dienas 1981. g., ceļā uz Vispasaules jaunat-
nes kongresu Straumēnos.

Ar četru lapu garu ceļrādi klēpī, Suzanna savā elemen-
tā: „Nākošā ielā, Princeses iela, par labi, tad būs Tirgus 
iela, tur pa kreisi. Seko līdz Zvanuakmeņielai, kur atkal pa 
kreisi... utt. utt“. Pēc 3 km un divpadsmit norādījumiem, 
uzbraucam uz A458 lielceļu. Nākošais norādījums tikai pēc 
14,28 km!!!!

Izstaigājam Hārlekas pilsdrupas un muzeju, un apbrī-
nojam tā laika būvniecības meistarību. Pie pils mūra atro-
dam mazo krodziņu, kur biju pavadījis vairākas stundas 
pirms 35 gadiem. Pārbūvēts vairākas reizes kopš tā laika, 
bet alutiņš vēl gards un dzidri brūns.

No Hārlekas taisnā ceļā pāri Snaudonijas (Snowdonia) 
Nacionālā parka kalniem un lejām uz Klandādnau. Foto-
aparāts ļoti nodarbināts, jo skati aizņem elpu. Ainavas velk 
acu skatus uz visām pusēm, bet jābrauc uzmanīgi, jo ceļš 
bieži ved līkločiem, un pretim braucēji arī līdzīgi aizrāvu-
šies.

Sēdot mājās un plānojot mūsu braucienu, izvēlējamies 
pārnakšņot pāris dienas Klandādnau, jo uz kartes tā at-
radās pie jūras, un ierakstīta ar mazākiem burtiem nekā 
Konvei (Conwy) vai Kolvina līcis (Colwyn Bay). Izrādījās 
mazliet citādi. Klandādau slavēta kā Velsas jūrmalas kū-
rortvieta. Šeit tūristi bez jēgas, tāpat kā Austrālijas Zelta 
Krastā vai gan jau arī Rīgas Jūrmalā.

Pie jūras līča plašs bulvāris un glaunas viesnīcas, bet 
aiz tām restorāni, krodziņi un veikali. Mūsu naktsmājas 
atrodas līča rietumu ragā ar burvīgu skatu pāri visam no 
mūsu guļamistabas logiem. Tuvumā atrodu bezmaksas 
auto novietošanas vietu, un pašapkalpošanās veļas mazgā-
tuvi; tātad viss perfekti. Būsim droši un tīri!

Izstaigājam pilsētiņu, jūrmalas bulvāri un Velsas ga-
rāko ostu, kas stiepjas kilometru jūrā un ir pārbūvēta ar 
veikaliņiem, un izpriecas piedāvājumiem. Kabeļu tramva-
jā, – vienīgais visā Lielbritānijā, uzbraucam Lielā Ormā, 
Klandādnau līča rietumu ragā. No augstienes lielisks 
skats, un jūrā var saredzēt milzīgu dzirnavas laukumu, 

līča ūdeņos, nevis cietzemē, tā kā Spānijā. Sajūsminā-
ti, atpakaļ ceļu mērojam, soļojot pāri pļavām un garam 
4000 gadus vecai raktuvei, vecākai visā pasaulē, līdz pat 
Karaļa galvas krodziņam, kas apkalpojis klientus pēdējos 
300 gadus.

Šur tur pilsētiņas ielu krustojumos ievērojam skulp-
tūras, kas atgādina Lūvisa Karoļa (Lewis Carroll) stāstu 
tēlus. Redzam Alīsi, balto trusi un citus. Izrādās ka Karols 
bieži pavadīja vasaras laiku šeit Klandādnauā, apciemojot 
Līdeļu ģimeni, kam meitiņas vārds bija Alīse, un it kā viņa 
esot Karoļa stāstu iedvesma.

Tā kā mēs bijām apciemojuši Lielbritānijas dienvid-
ragu Lēnds end, nodomājam, ka vajadzētu arī iegriezties 
tās dienvidu ragā – Holihedas ciemā, Velsā. Smidzina, kad 
mēs ierodamies Holihedā, un pie Jūrmalnieku muzeja, ostu 
malā atrodas mazs, jauks un omulīgs restorāns. Paēdam 
garšīgas pusdienas, it sevišķi vietējo biezo zivju zupu, čau-
deri ar asu garšvielu pielikumu.

Pēc pusdienām dodamies apskatīt Karnāvenas (Ca-
ernarfon) slavenās pilsdrupas, un to tuvumā vēl vecākas 
romiešu cietokšņa atliekas, kur pirms 2000 gadiem die-
nēja vairāk nekā 1000 romiešu kājnieku zaldāti. Atkal 
jābrīnās, kā tik sen atpakaļ vietējie uzbūvēja šos celt-
ņus!

Nākošā rītā agri, pat pirms brokastīm, dodamies ceļā 
uz Sīmonstaunu, netālu no Mančestras, kur dzīvo mūsu bi-
jušie ceļabiedri – Džila un Pēteris.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Kristapa Zariņa ceļojuma atskats (3)
No Penzanses uz ziemeļiem
Otrais turpinājums. Sākums LL326, LL327

Suzanna pie kabeļu tramvaja.
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Suzanna Karnāvanas pilsdrupās.
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Būt gādīgai vecmā-
miņai nenozīmē to pašu, 
kas būt mātei. Vai gan 
jaunai māmiņai laiks 
papriecāties par pašas 
bērnu, kad tas sagādā 
visvairāk prieka? Ne 

velti mūsu tautas gudrība atgādina: 
Mazs bērns spiež klēpi, liels – sirdi. 
Šis atgādinājums īsti iekrīt prātā tikai 
ar gadiem.

Lasītājiem jau ne reizi vien esmu 
stāstījusi par Ķīnā redzēto, un krāš-
ņajiem piedzīvojumiem pievienojas 
neaizmirstams pārdzīvojums – maz-
dēliņa nākšana pasaulē. Meitas Zanes 
vīrs Martins ir francūzis, jau gadus se-
šus strādā Šanhajā celtniecības firmā. 
Izvēloties slimnīcu, jaunie uzklausīja 
draugu un kolēģu ieteikumus. Topo-
šiem vecākiem jāpārvar ne viens vien 
šķērslis, jo Ķīnas noteikumi un tradī-
cijas nav tik viegli izprotamas. Lai nu 
kā – pārpildītajās poliklīnikās jaunie 
vecāki varēja virināt durvis, uz kurām 
bija it kā maģiskais uzraksts – VIP. 
Taču sonogrāfijai, analīzēm, sarunām 
ar medicīnas darbiniekiem pagāja vai 
puse dienas.

Jaunie tēvi (vai citi radi) topošo 
māmiņu visur pavada. Uz ielas grūt-
nieci vienu neieraudzīt. Mana Zane 
allaž bijusi ļoti patstāvīga un vietējās 
tradīcijas neievēro, vēl pēdējās dienas 
pirms dzemdībām viņa aktīvi pār-
vietojās pa lielpilsētu, tikās ar lielā 
mākslas projekta pasūtītājiem, sprie-
da par projekta pabeigšanu, kas ļoti 
aizkavējās. Vienīgi uz Pekinu, kur šis 
projekts tiek īstenots, viņa vairs ne-
spēja aizbraukt, viņas vietā aizbrau-
ca Martins. Ķīnā darbavietās ilūziju 
nav – nebūsi spējis projektu pabeigt, 
uz samaksu neceri.

Universitātes dzemdību nams ir 
daudzstāvu celtne; to nopētot, jāatgāž 
galva. Kopā ar jauno ģimenīti devos 
uz turieni divas dienas pirms ķeizar-
grieziena (bērns bija ļoti liels, turklāt 
ap kaklu aptinusies nabas saite). Mums 
parādīja četrvietīgu, divvietīgu, vien-
vietīgu istabu, lai izvēlamies. Par četr-
vietīgo nevarēja būt ne runas, jo Ķīnā 
visi radinieki un draugi bez izņēmu-
ma jauno māmiņu apmeklē pirmajās 
stundās pēc bērniņa piedzimšanas. 
Manuprāt, diezgan neapdomīgi: nāk 
ar ielas apaviem, neuzvelk baltu vai 
citas krāsas virsvalku, bet gan ieveļas 
pie dzemdētājas āra drēbēs, arī rokas 
mazgāt neviens nesteidzas...

Toties nepārkāpjama ir tautas tra-
dīcija – dzimtas lokā placentu apēst 
iepildītu, piemēram, pelmeņos. Ķīnā 
placentas arī pārdod, redzēju kaltētas 
nopērkamas aptiekās. Pēc operācijas 
Zani iestūma palātā, un viņai sekoja 

Martins ar plastmasas maisiņā ieliktu 
placentu rokās. Mēs visi nolēmām, ka 
otrā puse, kā latvieši mēdz saukt pla-
centu, jāaprok zem koka. Ozolu dār-
zā pie mājas neatrast, nopriecājos, ka 
vispār izdevās sadabūt lāpstu un atrast 
vietu, kur zeme samērā mīksta.

Zanes pēcdzemdību palāta bija 
diezgan grezna (skaidrs, ka ārzemnie-
kiem tādu cenšas piedāvāt) un dārga, 
turklāt par it kā pašsaprotamo – pa-
dubi, masāžu bērniņam u.c. jāmak-
sā papildus. Jaunajam tēvam atļauts 
palikt kopā ar sievu gan pirms, gan 
pēc dzemdībām. Istaba bija gluži kā 
viesnīcā ar divām atsevišķām un vie-
nu izvelkamo gultu, dušu un tualeti, 
ūdens balonu, ledusskapi, mikroviļ-
ņu krāsni un televīzijas aparātu. Ne-
trūka arī maza balkoniņa, kur izkārt 
un izžāvēt dvielīšus. Gultas veļu un 
pidžamu Zanei mainīja pēc pieprasī-
juma, pirmajās dienās pēc operācijas 
medicīnas darbinieki ne tikai rūpīgi 
mazgāja un apkopa dzemdētāju, bet 
arī apmācīja radiniekus. Redzēju, ka 
priecīgie jaunie tēvi, apkrāvušies ar 
bļodiņām un citiem saiņiem staigā-
ja pa gaiteņiem un braukāja ar celtni. 
Vienas ļoti svarīgas latviešu tradīcijas 
Ķīnā man pietrūka– laimīgo seju zem 
dzemdību nama logiem (tās redzēt bija 
tik pierasts padomju laikos, pirms tam 
un arī vēlāk), jo šeit, kā jau teicu, katrs 
var nākt un iet, kad vien grib. Pie sie-
nas gan pielikts it kā saraksts ar viesu 
stundām, bet ko gan visu nesaraksta!

Visvairāk mani pārsteidza, lūk, 
kas: pēc operācijas Zanei iedeva ma-
zus svariņus, ar kuriem sverama hi-
giēniskā pakete – cik daudz asins sa-
tek noteiktā laika vienībā; mātei un 
bērnam temperatūru mērīja ausī, uz 
mirkli tai pietuvinot tādu kā mazu re-
volveri (mazs knikšķis, un temperatū-
ra zināma); žēlsirdīgās māsiņas bērnu 
apraudzīja ik stundu un visu pierakstī-
ja, viņas arī apmācīja, kā bērnu barot 
un pastāstīja daudz ko citu, mātei no-
derīgu.

Vissmieklīgākais šķita notikums 
ar melnā baloža viru, kādu dzemdētā-
jai Ķīnā pierasts baudīt gadu simtiem. 
Zanes daktere piecu dienu laikā palātā 
ienāca tikai (kādu) reizi, un tas gadījās 
tieši brīdī, kad auklīte (tā Ķīnā pierasts 
dēvēt mājkalpotājas) tikko bija ieradu-
sies ar dvielī ietītu viras katliņu... Tas 
izvērtās par nopietnu sarunas tematu 
(ārstes un žēlsirdīgās māsas viedokļi 
krasi atšķīrās), bet diemžēl man nebi-
ja lemts šo sarunu izbaudīt, un Zanei 
pietrūka spēka, lai to visās niansēs 
pārtulkotu. Viru nācās apēst man, lai 
auklīte neapvainotos, jo jaunais tēvs 
un pēc lielā notikuma atskrējušās ko-
lēģes par tradicionālo ēdienu nekādu 

interesi neizrādīja.
Mazais šanhajietis pasaulē ieradās 

2013. gada 26. novembrī pulksten de-
viņos un vienpadsmit minūtēs no rīta. 
Īstais laiks būtu bijis 28. novembris, 
bet tā kā ķīnieši ciparu astoņi ļoti iekā-
ro jebkurā kombinācijā, tika nolemts 
negaidīt, jo tad katrā zālē vienlaikus 
esot vismaz četras dzemdētājas, un ār-
stei nav laika pat pienākt. Zanes dēliņš 
piedzimstot izskatījās kā divus mēne-
šus vecs, svēra 4,6 kg, visā garumā 
viņu pat neizmērīja, bet ar (saliektām) 
kājelēm – 50 cm. Nākamais bērniņš, 
kas piedzima drīz pēc tam (tajā pašā 
telpā), svēra tikai 2,5 kg.

Zani palātā iestumjot, dzirdējām 
pirmo stāstu par dēliņa piedzimšanu – 
divi asistenti, kuri palīdzējuši ķirur-
ģei, nav varējuši atrast, kur bērnam... 
galviņa (jo galvas taču parasti ir tum-
šas, var teikt – melnas!) Mūsējais ir iz-
teikti blonds (es tūlīt atcerējos franču 
filmu Slaids gaišmatis ar melnu kur-
pi). Zilās actiņas pavēris, mazdēliņš 
diezgan rezervēti nopētīja personas, 
kuras platiem smaidiem viņu sagaidīja 
pasaulē, kurā ieceļojis tik pēkšņi: nu 
pašam jāēd, pašam jāiemieg, pašam 
jākārto tekošās darīšanas, un viņu ne-
mitīgi ģērbj un pārģērbj.

Bērniņa nākšana pasaulē ir gluži 
kā uzņēmējdarbība – tā varētu teikt 
ikvienā valstī, jo zīdaiņiem un viņu 
māmiņām saražots ļoti daudz preču.

Slimnīcas pēcdzemdību palātā, 
gaidot jauno pilsoni, durvis nemitī-
gi virināja aģenti ar reklāmu lapiņām 
rokās. (Mēs jau sen zinājām, ka Zanei 
piedzims puisēns, bet ķīniešu vecā-
kiem vairs nesaka, kas gaidāms – zēns 
vai meitene, jo vienu laiku notika pā-
rāk krasa dzimuma atlase, pasaulē 
tika laisti gandrīz tikai zēni, un dēls 
nozīmē, ka vecāki saņems (no viņa) 
pensiju un sociālo nodrošinājumu līdz 
mūža galam.) Netiku gudra, kas tie par 
piedāvājumiem? Vēlāk Zane man pa-
skaidroja, ka tās esot reklāmas dāva-
nām, kuras jaunie vecāki tradicionāli 
pasniedz visiem radiem, draugiem, 
kolēģiem (Zane tās izdalīja arī daudz-
dzīvokļu mājas vārtsargiem un tehnis-
kajiem darbiniekiem). Dāvanu kastītē 
ietilpst obligātā sarkanā ola (novārīta, 
konservēta vai šokolādes), dažādi ce-
pumi un konfektes. Kastīšu saturam 
un noformējumam tiek piedāvāti ne-
skaitāmi varianti. Jaunie vecāki, reklā-
mu papētījuši, nolēma dāvaniņas kom-
plektēt paši, tā arī (iznāk) daudz lētāk.

Pēc tam, kad no Parīzes ieradās 
mazā Drago (no vārda dārgais), Niko-
las (znota tēva vārds) un Artūra (mana 
tēva vārds) vectētiņš un vecmāmiņa, 

Latviešu Omīte Šanhajā (4)
Latviešu meitenēm Ķīnā dzimst tikai puiši
Otrais turpinājums. Sākums LL317, LL322, LL326.
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Vilis Janums DV darbību raksturoja: 
Cīņa par Latviju būs labāka, ja būsim 
labāk organizēti un vadīti.“

E. E. Rozītis bija paņēmis līdzi ar-
hibīskapa zizli un stāstīja, ka tas ga-
tavots 1932. gadā Rīgā – no ozola un 
Libānas ciedru koka. Arhibīskaps ir 
ceturtais zižļa turētājs. Zizli II Pasau-
les kara laikā no Latvijas izveda arhi-
bīskaps Teodors Grīnbergs.

Šis bija arī arhibīskapa atvadu 
un pateicības dievkalpojums Bērzai-
nē. E. E. Rozītis šo amatu pilda jau 
21 gadu. DV Vācijā un Bērzaines ļau-
dis sirsnībā pateicas arhibīskapam par 
ilggadīgo garīgo darbu, aprūpi un ne-
nogurstošo atsaucību.

Aija Ebdene no DV Minsteres ko-
pas stāstīja par DV organizācijas lielo 
nozīmi Minsteres Latviešu ģimnāzijas 
pastāvēšanā (1946-1998), kuru vien-
mēr atbalstījis pulkvedis V. Janums. 
Minstere bija pulkveža pēdējā mājvie-
ta. A. Ebdene DV vārdā aicināja godi-
nāt V. Januma piemiņu un organizāci-
jas 70 gadu pastāvēšanu un ilggadīgo 

darbu, iemūžinot 
tos Latvijas Oku-
pācijas muzeja 
Nākotnes namā. 
Viņa pateicās par 
ziedojumiem DV 
visā pasaulē. Lū-
dzu, sekojiet www.
omf.lv.

S e s t d i e n a s 
pēcpusdienu ku-
plināja latviešu 
skolas Bērzainītes 
koncerts (arī šī 
skola ir  DV Vāci-
jā paspārnē). Bija 
sirsnīgs sarīkojums ar dziesmām, deju 
un dzeju. Skolu apmeklē 17 latviešu 
bērni un jaunieši. – Tā piepildās pulk-
veža V. Januma vēlējums – uzmanību 
veltīt jaunatnei un aktīvi līdzdarboties, 
lai saglabātu jaunatni Latvijai.

Bērzainītes skolotājas ir gatavas 
strādāt arī vairāk – viņas gaida vēl jau-
nus bērnus un jauniešus, kuru Švarc-
valdē (Schwarzwald) netrūkst.

Dievvārdu laikā Bērzainē kristīja 
arī kādu mazuli. Un, cik zināms, šī ir 
pirmā vieta pasaulē, kur ar svinīgu ar-

hibīskapa dievkalpojumu 70. gadskār-
tā godināti Daugavas Vanagi. Tuvāk 
par DV pirmsākumiem varat uzzināt 
B. Rubesa un N. Ikstenas grāmatā Brī-
numainā kārtā un Viļa Hāznera Laiks, 
Telpa, Ļaudis I.

Taču DV Vācijā ne tikai svin, bet 
arī strādā. Šajās dienās Bērzainē trīs 
dienas risinājās DV Vācijā delegā-
tu sanāksme. Tātad – būs jauni darbi 
Latvijai! 

Aija Ebdene, Ieva Freinberga
Laikrakstam „Latvietis“

mums pāris vakaru aizritēja rokdar-
bos – lokot un piepildot 100 dāvanu 
kastīšu. Kopīgs darbs, kā zināms, ļoti 
satuvina. Jaunās ģimenes astotā stāva 
skaistajā dzīvoklī (31 stāva mājā) ne-
mitīgi skanēja četras valodas (angļu, 
franču, ķīniešu un latviešu), bet kopējā 
darbā iztikām bez tulka, un līdzās sal-
di guļošajam mazulim, valdīja patiesa 
jautrība.

Drago vēl nebija piedzimis, kad 
viņa franču vecvecāki man atsūtīja 
vēstuli, kas mani ļoti aizkustināja, un 
atbildē rakstīju: pēc gadiem četriem, 
pieciem mums vairs nebūs jāmeklē 
tulks – tas būs mūsu mazdēliņš!

Znota vecākiem Drago ir ceturtais 
mazbērniņš, man – trešais. Gan viņu, 
gan manam vecākajam dēlam ir dvīnī-
ši.

Naktīs baroju mazuli no pudelītes 
ar māmiņas pienu un caur lielajiem 
logiem veros debesīs. Reizēm labi var 
redzēt zvaigznes, ja vien nav smace-
ņa un miglas blāķu. Gaismas deg arī 
debesskrāpju logos un zinu – tur no-
teikti kādas mīļas rokas apkopj jaunu 

pilsoni. Šanhajā, pasaules austrumu 
citadelē, šūpuļdziesmas skan ļoti dau-
dzās valodās, arī latviešu. Neparasts 
fakts – visām latviešu meitenēm, to 
skaits jau pāri desmitam, kuras savu 
dzīvi saistījušas ar Ķīnu, līdz šim dzi-
muši tikai puisēni! Tātad mūsu Drago 
cienīgi ievēroja nerakstīto tradīciju.

Vēl neliela informācija, kura va-
rētu patikt laikraksta Latvietis lasītā-
jiem.

Visa iela iepretim dzemdību na-
mam apaugusi ar veikaliņiem, kuri 
piedāvā preces grūtniecēm, jaunajām 
māmiņām un mazuļiem. Gandrīz vi-
sas mantas manās acīs izskatās eks-
kluzīvi dārgas... Īpašs piedāvājums, 
atbilstoši slimnīcas tuvumam, ir arī 
citiem veikaliņiem – puķu pušķi un 
augļu kurvji. (Dzirdēju, ka dakteri ie-
saka pirmajās dienās pēc dzemdībām 
uzturā no augļiem lietot vienīgi kivi.) 
Puķes uz dzemdību nodaļu tiek atnes-
tas, bet netiek liktas vāzēs, tās tiek no-
vietotas koridorā pie laimīgās māmi-
ņas istabiņas durvīm – aizspraužot aiz 
sienu aizsargiem, kādi jau mēdz būt 
visās slimnīcās, kur pacientus nākas 
pārvadāt guļus stāvoklī.

Starp daudzajiem košajiem reklā-

mu piedāvājumiem, manuprāt, visvēr-
tīgākā bija kāda necila paskata lapiņa 
no... Putru nama. Nezinu, cik dižs šis 
nams izskatās realitātē, bet darbinieki 
ļoti čakli ēdienu piegādā uz palātām. 
Gods kam gods, kamēr Zane ēda da-
žādas putras, mazajam ar vēdera izeju 
nebija nekādu problēmu.

Droši vien, ikvienam gribētos zi-
nāt, kādas ir ķīniešu tautas tradīcijas 
pēc tam, kad jaunā māmiņa ieradu-
sies atpakaļ savās mājās. To esot ļoti 
daudz, un reti kura jauna sieviete vairs 
tas ievērojot; piemēram, ļoti ilgtu laiku 
nemazgājas, negriež matus, praktiski 
nekāpj ārā no gultas. Tikai ēd un pa-
baro zīdainīti. Pārējos darbus apdarot 
tuvinieki. Dienas simts māte un bērns 
no mājas ārā nemaz nerādās, mazulis 
netiek arī fotografēts. Ir tikai viens iz-
ņēmums – šā noslēgtā perioda puslai-
kā tēvs ar kādu no radiniekiem mazuli 
sapoš neparastam gājienam, lai tas 
tiktu pārnests pāri 7 tiltiem vismaz – 
tādējādi simboliski padarot vieglāku 
viņa dzīves ceļu nākotnē.

Anita Mellupe
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Latviešu Omīte Šanhajā (4)
Turpinājums no 12. lpp.

DV godināšana 70 jubilejā
Turpinājums no 3. lpp.

Arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis.
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uzsākti priekšdarbi arī Pasaules latvie-
šu mentoru tīkla izveidei. Savukārt, lai 
veicinātu ārzemēs dzīvojošo Latvijas 
izcelsmes jauniešu un  jauno profe-
sionāļu saites ar Latviju, 2015. gada 
8.  jūlijā Rīgā norisināsies atsevišķs 
pasākums Junior-PLEIF jeb Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju fo-

rums jauniešiem, kura mērķis ir iepa-
zīstināt ārzemēs dzīvojošos Latvijas 
izcelsmes jauniešus un citus intere-
sentus ar uzņēmējdarbības, darba un 
izglītības iespējām Latvijā, veicināt to 
interesi par īslaicīgu vai pastāvīgu pār-
celšanos uz Latviju. Plašāka informā-
cija par forumu un saite uz dalībnie-
ku reģistrāciju atrodama mājas lapā: 
www.ieguldilatvija.lv.

PLEIF 2015 tiek rīkots sadarbībā ar 

Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūru (LIAA), Latvijas Republikas Eko-
nomikas ministriju, Amerikas Tirdz-
niecības palātu Latvijā (AmCham), 
Latvijas Institūtu un Rīgas Ekonomikas 
augstskolu (SSE Riga). Foruma norisi 
atbalsta tulkošanas aģentūra Linearis 
un Austrālijas latvieša Dāvida Dārziņa 
juridiskais birojs Darzins Legal.

Ilze Garoza
PBLA ģenerālsekretāre

PLEIF 2015
Turpinājums no 7. lpp.
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par nepretošanos padomju okupācijai 
un tankiem 1940. gada 17. jūnijā un tā-
dējādi it kā negatavību savai valstij un 
tās aizsardzībai.

Kara mutulī
Liekas, ka tiem, kas tagad plašsa-

ziņā plātās ar gatavību stāvēt un šaut 
līdz pēdējam atšķirībā no 1940. gada, 
kad gļēvuļi atdeva valsti bez cīņas, ir 
paslīdējuši garām daži nozīmīgi vēs-
tures fakti. Proti, 1940. gada jūnijā 
nekas vairs būtiski neizšķīrās, jo Lat-
vijas okupācija bija tikai viena epizode 
Otrajā pasaules karā, kas jau bija sā-
cies 1939. gada septembrī. (Ja vērtē vēl 
sīkumaināk, tad ar kara sākumu patie-
sībā varētu atkāpties vēl tālāk pagātnē 
līdz Austrijas pievienošanai nacistu 
Vācijai 1938. gadā un Čehoslovākijas 
sadalīšanai ar rietumvalstu ziņu.)

1939. gada septembrī notikuša-
jiem nacistiskās Vācijas un PSRS ie-
brukumiem Polijā, ar kuru Latvijai 
tolaik bija tieša 100 km robeža, sekoja 
PSRS – Somijas Ziemas karš ar Somi-
jas teritorijas zaudēšanu. Vienlaikus 
Vācijas virzīšanās uz rietumiem – 
1940. gada aprīlī Vācija bija jau oku-
pējusi Dāniju, maijā sākusi uzbruku-
mu Francijai, Nīderlandei un Beļģijai, 
bet jūnijā vienlaikus ar Baltijas valstu 
okupāciju nacistu rokās nonāca Parīze. 

Kādas tieši iespējas Latvijai bija 
pretoties padomju tankiem 1940. gada 
17. jūnijā, ja paturam prātā faktu, ka 
rietumvalstis nebija gatavas Latvijai 
palīdzēt un tajā brīdī pašas bija jau 
okupētas vai nodarbinātas ar Vācijas 
rīcību Eiropas vidū? Protams, ka tau-
tas mītiskajā apziņā tanki Rīgā 17. jū-
nijā ir iespiedušies ļoti dziļi, jo no tā 
brīža arī sākās acīmredzamas pārmai-
ņas valsts dzīvē. 

Tomēr liekas, ka vēstures faktu 
krājumā nekas neliecina, ka pat visu 
Latvijas iedzīvotāju nostāšanās uz 
Latvijas un Krievijas robežas 17. jūni-
ja rītā būtu kaut ko mainījusi. Tā vien-
kāršā iemesla dēļ, ka jau kara Eiropā 
apstākļos 1939. gada 5. oktobrī Latvi-
jai tika uzspiests PSRS militāro bāzu 
līgums (Igaunijai PSRS to uzspieda 
jau 28. septembrī), kam sekoja tūlītēja 
un apjomīga padomju karaspēka izvie-
tošana. 

Kā rakstīts grāmatā Latvija Otrajā 
pasaules karā (1939-1945) (Jumava, 
2008) 1940. gada maijā padomju bāzēs 
Latvijā bija izvietoti 22 646 karavīri, 
neskaitot jūrniekus, 369 tanki, kas bija 
vismaz desmit reižu vairāk nekā Latvi-
jas armijā, un 187 kaujas lidmašīnas – 
arī daudz vairāk nekā Latvijai. Turklāt 
15. jūnijā tika okupēta Lietuva, un Lat-
vija būtībā bija padomju karaspēka ap-
lenkta teju no visām pusēm, tajā skaitā 
no valsts iekšienes. 17. jūnijā 8 no rīta 
padomju armija bija pārgājusi Latvijas 
robežu jau 15 vietās – caur Valku, Jo-
nišķiem un Bausku, daudzviet Latgalē 

(Latvijas vēsture. 20.gadsimts; Juma-
va, 2005.) Vai tiešām šādos apstākļos 
bija iespējams militāri pretoties?

No kara uz karu
Ja izraujam pirmskara Latvijas 

brīvvalsti no vēstures kopsakara, tad, 
protams, varam tai pārmest visus ie-
spējamos grēkus un pie reizes sēt šau-
bas, vai tiešām tādu nīkulīgu valsti 
bija vērts atjaunot un vai vispār tai ir 
jēga pastāvēt. Tomēr, ja raugāmies pla-
šāk un vēsturei tieši acīs, tad redzam, 
ka Latvija nemaz tik ļoti neizcēlās citu 
valstu un pat lielvalstu vidū.

Mēs šodien nereti aizmirstam tā 
laika dzīves īstenību – 1938. gadā, kad 
Hitlera Vācija sāka ļoti agresīvi uz-
vesties Eiropā, kopš šaušalīgā Pirmā 
pasaules kara beigām bija apritējuši 
vien 20 gadi, un neviens Eiropā, izņe-
mot agresorus Vāciju un PSRS, nedz 
gribēja karot, nedz īsti bija gatavs ka-
rošanai. Tas varēja būt viens no iemes-
liem, kādēļ sākotnēji Vācijai un vēlāk 
arī PSRS tik strauji izdevās pārņemt 
savas interešu zonas – lielākas un ma-
zākas valstis pazuda no Eiropas kartes 
bez sīvām cīņām un pretošanās. Izņē-
mums bija Somija, taču arī tā zaudēja 
daļu teritorijas un tūkstošiem kritušo, 
turklāt vēlāk bija spiesta kļūt par Vāci-
jas sabiedroto.

Turklāt tā laika lēmumu pieņēmē-
ji Eiropā un arī valstu iedzīvotāji paši 
bija vienā vai otrā veidā ļoti tieši piere-
dzējuši Pirmā pasaules kara šausmas, 
tādēļ diezin vai mums tagad ir kādas 
morālas tiesības viņiem pārmest agre-
sīvas rīcības un vēlmes karot trūkumu. 
Vēl jo vairāk – mums šodien ir priekš-
rocība zināt visu, kas notika vēlāk Otrā 
pasaules kara laikā, tāpēc tagad varam 
gudri spriest par to, kā vajadzēja un kā 
nevajadzēja rīkoties. Tobrīd cilvēkiem 
nebija ne jausmas, kādas šausmas ne-
sīs Otrais pasaules karš salīdzinājumā 
ar Pirmajā pasaules karā pieredzēto.

Šodien, runājot par nepretošanos 
1940. gada jūnijā, vai mēs tiešām ie-
domājamies, ka ar dažu dienu sīvu 
pretošanos padomju armijai tā lieta 
būtu darīta un Latvija turpinātu mie-
rīgu un bezrūpīgu dzīvi karā mutuļo-
jošas Eiropas ieskauta? Padomju oku-
pācijas nebeidzama posta pusgadsimts 
ir mūsu galvās atstājis mazliet greizu 
priekšstatu, liekot domāt, ka 17. jūnijā 
pēkšņi saule norietēja, un miera laiki 
beidzās.

Ja lasa vēsturiskus pētījumus un at-
miņas par to laiku, tad, pat neraugoties 
uz ierobežotu preses brīvību tajā lai-
kā, bija jābūt pilnīgi nepieskaitāmam, 
lai nesajustu kara klātbūtni Eiropā un 
Latvijā jau pirms 17. jūnija. Tas attie-
cas ne tikai uz padomju karabāzu klāt-
būtni Latvijā, bet arī poļu bēgļu ieplū-
šanu Latvijā 1939. gada septembrī pēc 
karadarbības sākšanās Polijā. Nekāds 
noslēpums nebija arī Somijas cīņa ar 
PSRS, jo tolaik Latvijas laikrakstiem 
bija pat savi korespondenti Somijā.

Karam sākoties 1939. gada sep-

tembrī, Latvijas tautsaimniecība uz-
reiz sāka just grūtības, jo galvenie 
tirdzniecības ceļi pa Baltijas jūru bija 
ierobežoti, valstī sāka trūkt ievesto iz-
ejvielu. Valdība bija spiesta palielināt 
nodokļus, pastiprināt valūtas kustī-
bas kontroli. Pasaules kara dēļ Lat-
vijas eksports no 34,5 miljoniem latu 
1939. gada februārī bija sarucis līdz 
9,4 miljoniem 1940. gada februārī. Lī-
dzīgi bija ar importu.

„Tas visai negatīvi ietekmēja valsts 
saimniecību, veicinot dzīves dārdzības 
pieaugumu, preču trūkumu, rūpnie-
cības sašaurināšanos un bezdarbu. 
Ekonomiskās grūtības izraisīja attie-
cīgas sociālās sekas – bija jūtams ne-
apmierinātības pieaugums trūcīgāko 
iedzīvotāju vidū, īpaši pilsētās,“ seci-
nāts grāmatā Latvija Otrajā pasaules 
karā (1939-1945). 1940. gada martā pat 
sākās cukura normēšana un kartīšu ie-
viešana. Tā kā kara dēļ vairs Latvijā 
nevarēja iebraukt poļu laukstrādnie-
ki un uz lietuviešiem arī bija mazāk 
cerību, valdība bija spiesta 28. maijā 
pieņemt likumu par saimniecisko die-
nestu. Tas nozīmēja, ka, lai nodroši-
nātu ar darbaspēku lauksaimniecību 
un kurināmā (kūdras) sagādi, valsts 
varēja iesaukt darba dienestā jebkuru 
pilsoni. Padomju okupācijas dēļ gan 
likums netika ieviests.

Dārgi samaksājuši
Protams, ka vēlākās padomju 

okupācijas un nacistu varas īsteno-
tās represijas pret Latvijas tautu ne-
bija samērojamas ar 30. gadu beigu 
dzīves grūtībām, tādēļ tautas atmiņā 
brīvvalsts laiks kopumā nostiprinājies 
kā labie Ulmaņlaiki, aizmirstot par 
pasaules ekonomiskās krīzes un vē-
lāk kara izraisītajām saimnieciskajām 
grūtībām. Kas gan ir saimnieciskas 
grūtības un preču trūkums iepretim 
dzīvības zaudēšanai, izsūtījumam, 
trimdai?

Taču kopumā diezin vai Latvijas 
iedzīvotāji 1940. gadā bija tik gļēvi, 
vientiesīgi un skatījās uz pasauli caur 
rožainām brillēm. Drīzāk viņi bija sava 
laikmeta ķīlnieki, tieši tāpat kā ļaudis 
pārējās Eiropas un pasaules valstīs, 
kas pret savu gribu tika ierauti Otrā 
pasaules kara iznīcības dzirnavās. Par 
dzīvošanu tādā laikmetā daudziem no 
viņiem ir nācies samaksāt ļoti augstu 
cenu, tādēļ diezin vai mums tagad būtu 
viņi jātiesā, augstprātīgi raugoties no 
sava laikmeta ērtībām un drošības.

Laikmetu, kurā katrs dzīvojam, 
mēs nevaram izvēlēties, tomēr varam 
izvēlēties to, kā raugāmies uz vēsturi 
un kādu mācību no tās paņemam. Mūs-
dienu Latvijas sabiedrotie – NATO un 
Eiropas Savienības dalībvalstis – ir 
guvuši mācību no vēstures, tādēļ šo-
dien mēs neesam vieni, pamesti un lie-
lās kaimiņvalsts aplenkti.

Sanita Upleja
neatkarīgā žurnāliste

Publicēts portālā irir.lv 21.04.15.

Par 1940. gadu un 2015. gadu
Turpinājums no 1. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
30. aprīlis
Lilija, Liāna
1909. rakstnieks, filozofs, parapsiho-
logs, literāts Konstantīns Raudive.
1920. beidz darbību Latvijas Tautas 
Padome (pagaidu parlaments).
1952. SLT aktrise Ilona Brūvere (dz. 
Sauka).
1955. jurists, politiķis, LR aizsar-
dzības ministrs (2009.g. 12.marts – 
2010.g. 3.nov.) Imants Lieģis.
1965. Latvijas Bankas prezidents Il-
mārs Rimšēvičs.

1. maijs
Ziedonis
Darba svētki, Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces sasaukšanas diena
1920. Latvijas Satversmes sapulce sa-
nāk uz pirmo sēdi.
1920. SLT aktieris Jānis Pelšs.
1940. dzejnieks Vitālijs Lozda.
1945. Otrais pasaules karš: Hambur-
gas Radio paziņoja, ka Ādolfs Hitlers 
ir kritis kaujā, ...cīnoties ar boļševismu 
līdz pēdējam elpas vilcienam.

1960. PSRS teritorijā notriekta ASV 
izlūklidmašīna U-1 ar pilotu Frensisu 
Pauersu, kas izraisīja diplomātisku 
krīzi.
2004. Latvija, Čehija, Igaunija, Kipra, 
Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slo-
vēnija un Ungārija kļuva par Eiropas 
savienības dalībvalstīm.

2. maijs
Sigmunds, Zigismunds, Zigmunds
1945. Otrais pasaules karš: Padomju 
Savienība paziņoja par Berlīnes ie-
ņemšanu; padomju karavīri pacēla 
sarkano karogu virs Reihstāga.
1950. režisors Valentīns Maculēvičs.
1951. dzejniece, prozaiķe, tulkotāja 
Dagnija Dreika.
1978. mūziķis Intars Busulis. Viņš 
2009. g. pārstāvēja Latviju Eirovīzijā 
ar dziesmu krievu valodā.

3. maijs
Gints, Uvis
Pasaules preses diena
1850. mācītājs, literāts Kārlis Kun-

dziņš.
1905. tulkotājs Andrejs Šmidre.
1959. dibināta akadēmiska vienība 
Austrālijā Atāls.

4. maijs
Vijolīte, Viola, Vizbulīte
Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas diena
1910. dzejnieks Pēteris Ķuzāns.
1927. redaktors, politiķis, LR valsts 
ministrs (1995.g. 21.dec. – 1997.g. 
13.febr.) Juris Sinka.
1962. sabiedriska darbiniece ASV 
Kristīna Sīmane-Laimiņa.
1980. Latvijas futbolists Vladimirs 
Koļesņičenko.
1990. Latvijas Augstākā padome paslu-
dina Latvijas neatkarības atjaunošanu.

5. maijs
Ģederts, Ģirts
1929. PLDK (Pertas) aktieris Jūlijs 
Bernšteins.

kara gads. Kaut arī  filmas izskaņa ir 
smaga, scenārija autors Leo Kunnass 
uzsver – „patiesībā filmas  nobeigums 
ir pozitīvs – pēc laika Igaunija atkal 
kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti.“ 
Paša Leo Kunnasa dzīves pieredze fil-
mas tapšanā ir ļoti nozīmīga, jo viņš ir 
pētījis gan II Pasaules kara notikumus, 
gan arī, būdams Igaunijas Aizsardzī-
bas spēku virsnieks, piedalījies vairā-
kās reālās kaujās. Filmas veidotāji par 
galveno uzskata savu darbu tieši vēs-
turiskās patiesības pētīšanā un atspo-
guļošanā, šim nolūkam pat izvēloties 
tādus aktierus, kuri publikai nav atpa-
zīstami ar citām lomām.

Kas es biju maza, par karu Igau-
nijā zināju divas lietas – kā Sāmsalā, 
Serves pussalā vācu armijas pusē cīnī-
jās igauņi pret padomju armijas pusē 
karojošajiem igauņiem. Krita gan brā-
ļi, gan kaimiņi. Tās kaujas sāmsalieši 
vienmēr piemin, un kopš tiem laikiem 
Serves pussala ir pavisam maz ap-
dzīvota – lielākā daļa māju un to ie-
mītnieku gājuši bojā. Un otrs stāsts –  
1944. gada martā padomju armija 

bombardēja Tallinu, un liesmās sadega 
daudzi tās mierīgie iedzīvotāji, ieskai-
tot manu Jūrmalas kaimiņienes māti. 
To atceroties, man liekas, ka par karu 
Igaunijā toreiz varbūt pat zināju vairāk 
nekā citi Latvijā, kur cilvēku apziņā 
dominēja Latvijas karš, Jelgavas deg-
šana un Kurzemes katls, kur arī cīnījās 
brālis pret brāli, kaimiņš pret kaimiņu.

Filmā notiek tā, kā tas toreiz bija – 
viens no filmas varoņiem cīnās vācu 
pusē, jo padomju okupācijas gadā visu 
viņa ģimeni ir aizveduši uz Sibīri-
ju. Padomju pusē, savukārt, ir ebrejs, 
kura ģimeni ir iznīcinājuši vācieši. To-
mēr tas nav tikai mazās Igaunijas karš. 
Ļoti bieži pārņem sajūta, ka pietiktu 
tikai nomainīt uzšūto mazo Igaunijas 
karodziņu uz kareivju frenču piedurk-
nēm, dažu igauņu vārdu apmainīt pret 
latviešu... un filma būtu stāsts par lat-
viešiem Kurzemes katlā, par Jelgavas 
bombardēšanu. Arī par bēgļu gaitu 
sākumu. Skatoties filmu, nevienu mir-
kli nepamet sajūta, ka tas viss tiešām 
varēja būt tieši tā. Tas bija, kā skatīties  
samezglotajā pagātnē, kuru jau tāpat 
atdzīvina mūsdienu kauju notikumi 
Ukrainā.

Filma 1944 ir igauņu un somu 

kopražojums. Galvenie finansētāji ir 
Igaunijas Filmu institūts, Igaunijas 
Aizsardzības ministrija, Igaunijas 
Aizsardzības spēki, Kultūrkapitāla 
fonds. Galvenā filmēšanas vieta – ne-
atkarīgās Igaunijas armijas bāze un 
Tallina. Filmēšanā piedalījušies ko-
pumā apmēram tūkstotis aktieru un 
masu skatu dalībnieku, no kuriem liela 
daļa ir bijuši Aizsardzības spēku ka-
ravīri. Filmas uzņemšanā piedalījušies 
arī vairāki 1944. gada kara notikumu 
liecinieki. Filmēšanas vajadzībām no 
Somijas atvesti trīs tanki, kopā filmē-
ti divi vācu un divi padomju armijas 
tanki.

Igauņu producents Kristians Tas-
ka vairākas reizes uzsver, ka filmas 
pēcapstrāde tapusi Igaunijā, un pat 
pieminēja mums zināmo tīģerlēciena 
efektu – Igaunijas skolās jau vairākus 
gadus skolēniem īpaši māca datorzi-
nību jaunākās tendences. Producents 
uzskata, ka, tieši pateicoties igauņu 
jaunajiem un izglītotajiem profesionā-
ļiem, ir bijis iespējams radīt tik pārlie-
cinošus vizuālos un skaņu specefektus.

Diāna Jance
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums LA „Kultūrzīmēs“

Brālis pret brāli..
Turpinājums no 9. lpp.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $66.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 24. aprīlī.
€1 = 1,38840 AUD
€1 = 0,71590 GBP

€1 = 1,43050 NZD
€1 = 1,08240 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 26. apr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazā zālē.
Ceturtdien,  30.  apr., plkst. 11.00 
ALB namā būs aprūpētāju pusdienas. 
Maksa no personas $10. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 27. aprīlim.
Sestdien,  9.  maijā, plkst. 10.00 Tā-
lavas priekšā TĀLAVAS JUMTA LĪ-
DZEKĻU VĀKŠANA – TIRDZIŅŠ. Ja 
kāds vēlas ziedot kādu laiku neval-
kātas rotas lietas, šī ir pēdēja iespēja 
to darīt. Būs iespēja nopirkt pīrāgus, 
uzēst garšīgu desu un iedzert kafiju 
Tālavas priekšdārzā. Mēs arī meklē-
jam kādu brīvprātīgo dežūrēt pie galda 
un pārdot mantas. Visas mantas var 
atnest kafejnīcā sestdienas rītos no 
plkst. 9.00. līdz 13.00. Tuvākai infor-
mācijai zvaniet, M.Puķītei, 0419 894 
007.
Svētdien,  10.  maijā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavas mazā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien,  3. maijā, plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 5. svētdiena. Ģimenes die-
na. Dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 3. maijā, plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam – Pārrunāsim grā-
matu Tools pie A. Lāča, 120 Martinda-
le St, Corinda.
Svētdien,  3. maijā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 28. apr., plkst. 10.00 – 12.00. 
Katru otrdienu no plkst.10 –12 Svēta 
Krusta baznīcas zālē bērnudārzs Dai-
na pirmsskolas vecuma bērniem. Tu-
vāka informāciju, zvanot 0421709339 
vai amanda1971rug@yahoo.com 
Amandai Hirst-Whyte, bērnudārza 
Daina vadītājai.
Sestdien, 2. maijā, plkst. 11.00 Dau-
gavas Vanagu mītnē DVMN Kurze-
mes Cietokšņa Atcere kopā ar Mātes 
dienas pusdienām. Pusdienas ar no-
teiktu ēdienkarti; $15 no personas. 

Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 2. maijā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Otrdien, 5. maijā, plkst. 10.00 – 12.00 
priekšpusdienā Svēta Krusta baznīcas 
zālē bērnudārzs Daina pirmsskolas 
vecuma bērniem.
Sestdien,  9.  maijā, Daugavas skolas 
ģimenes dienas sarīkojums.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 26. apr., plkst. 11.00 Drau-
dzes Dārza svētki Latviešu ciemā. 
Dievkalpojums nenotiks.
Svētdien, 3. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 3. maijā, plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  10. maijā, plkst. 10.00 Ģi-
menes dienas dievkalpojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Svētdien,  26.  apr., plkst. 13.00 SLT 
literārā pēcpusdiena Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē. Andra Karika re-
ferāts Īss ieskats mantrās. Ieeja pret 
labprātīgiem ziedojumiem par labu 
Spodra Klauverta fondam.
Ceturtdien,  7.  maijā, plkst. 12.00 
saiets un draudzības pēcpusdiena DV 
namā.
Piektdien, 8. maijā, plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 9. maijā, Kurzemes cietok-
šņa atcere un Sidnejas vanadžu kopas 
gadskārtējais labdarības sarīkojums 
un Mātes dienas sarīkojums.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  26.  apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 3. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  10. maijā, plkst. 10.00 Ģi-
menes dienas Dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma mā-
cītāja referāts.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Svētdien, 26. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums III svētdienā pēc Lieldienām.
Svētdien,  3.  maijā, plkst. 9.30 diev-
kalpojums IV svētdienā pēc Lieldie-
nām.
Svētdien,  10.  maijā, plkst. 9.30 Ģi-
menes dienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 7. maijā, plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A.

Latvijā
Svētdien, 26. apr., plkst. 18.00 Franča 
Lehāra operetes Jautrā Atraitne izrāde 
Liepājas teātrī (Liepāja, Teātra iela 4).  
Diriģents Guntars Bernāts, režisors 
Jānis Kaijaks. Piedalās Sonora Vaice, 
Anta Jankovska (Itālija), Nauris In-
dzeris, Jolanta Strikaite, Dainis Skute-
lis, Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis, 
Miervaldis Jenčs, Inese Jasmane-Rū-
rāne, Inguna Švāne, Andris Lapiņš, 
Imants Erdmans Jānis Kirmuška, Zi-
gurds Neimanis, koris, dejotāji.
Otrdien,  28.  apr., plkst. 19.00 Sa-
dziedāšanās vakars Ejam pieguļā... 3 
bij’ bēri, 3 ripaiņi ar folkloras draugu 
kopu Savieši RTU Lielajā zālē, Kaļķu 
ielā 1. Ieeja bez maksas.
Līdz 30. apr. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
fotoizstāde Auto foto spēles Jelgavas 
pils Aulas foajē. Veltījums LLU Teh-
niskajai fakultātei 70 gadu jubilejā.
Piektdien,  8.  maijā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien,  10. maijā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes Ģimenes 
dienas dievkalpojums Metodistu baz-
nīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 31. aug. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
jubilejas fotoizstāde Gunas sešdesmit 
foto spēles ar aktieriem LKA Eduarda 
Smiļģa Teātra muzejā, Rīgā, E. Smiļģa 
ielā 37/39.  ■

1932. garīdzniece Māra Saulīte.
1955. teātra un kino aktrise Indra Bur-
kovska.
1955. VFR kļuva par suverēnu valsti.

6. maijs
Didzis, Gaidis
1882. Latvijas armijas ģenerālis Jānis 
Kurelis (miris 1954. g.).
1900. Latvijas Brīvības cīņu dalīb-
nieks un jurists Arnolds Hofmanis.
1910. sabiedrisks darbinieks, skolotājs, 
Melburnas Latv. biedrības Daugavas 
skolas pārzinis Gerhards Brēmanis.

1923. dziedātājs, ALT aktieris, sabied-
risks darbinieks Dzintars Veide.
1930. rakstnieks, gleznotājs Jānis Gor-
svāns.
1942. fiziķis, tautas deju ansambļa va-
dītājs, sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Juris Ruņģis.
1988. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Anna Perejma.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


