
„Baltijas zemes bija 
krievu zemes, tās tur 
atgriezās vēl Livonijas 
kara laikā. Pēc zaudē-
juma Pirmajā pasaules 
kara laikā viņi uz divdes-
mit gadiem no Krievijas 
atkrita un pēc tautas 

gribas atgriezās. Ja es pareizi saprotu, 
tad tagad situācija vēršas atpakaļ un 
notiek mūsu vienotās nedalāmās tēvijas 
atdzimšana.“ Šis ir Krievijas Federāci-
jas domes deputāta Jevgēņija Fjodorova 
sacītā tulkojums NTV (Krievijas tele-
vīzija) sarunu šovā Tikšanās vieta.

Kad viegli piepaceltie mati pēc šova 
pieglaudās atpakaļ, gribot negribot bija 
jāraugās, kas „vienotās un nedalāmās 
Krievzemes“ diskursam stāv pretī Lat-

vijā? Pie apvāršņa zīmējas vismaz viens 
pastāvīgs pieturas punkts – Latvijas 
Okupācijas muzejs. Talk show, protams, 
tas nav, bet ik nedēļu kādam ārzemju 
diplomātam, valstsvīram/valstssievai  
ir iespēja dzirdēt Baltijas valstu versiju 
par notikumiem:  1940-1991. Tāpat kā 
tūkstošiem parastajiem muzeja ārzemju 
viesiem. Te ir Latvijas valsts dotais dis-
kurss: ar valsts nodibināšanu, divu valstu 
totalitāru režīmu okupācijas periodiem, 
kas kopumā ilga 50 gadus, pretestību un 
Latvijas valsts neatkarības atgūšanu.

Muzeja pievilcību un nozīmi pub-
liski ir novērtējuši dažādi cilvēki. Pie-
mēram, Liverpūles Nacionālā muzeja 
direktors Deivids Flemings minēja kais-
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Latvija aicināta pievienoties OECD
Iestāsies pasaules attīstītāko valstu organizācijā

Trešdien, 11.  maijā notika Ekono-
miskās sadarbības un attīstības orga-
nizācijas (OECD) Padomes sēde, kurā 
OECD dalībvalstis pieņēma lēmumu uz-
aicināt Latviju kļūt par pilntiesīgu orga-
nizācijas 35. dalībvalsti. OECD Padomes 
vienbalsīgs balsojums ir apliecinājums 
tam, ka Latvija ir izpildījusi visus orga-
nizācijas dalībvalsts priekšnosacījumus.

Kā norāda ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs: „Latvijas pievienošanās 
OECD jau ilgāku laiku ir bijusi viena no 
Latvijas prioritātēm. Kopīgiem spēkiem 
esam veikuši maratona cienīgu distanci 
un nopelnījuši dalību tā dēvētajā labā-
ko prakšu klubā. Kā OECD dalībvalstij 
kopīgi ar citām pasaules attīstītākajām 
ekonomikām mums būs iespēja risināt 
būtiskākos globālos izaicinājumus, kuru 
tiešās un netiešās sekas arvien vairāk 

ietekmē valsts iekšpolitiskos procesus. 
Latvijai būs iespēja izmantot OECD 
dalībvalstu un ekspertu pieredzi, lai tur-
pinātu uzlabot sniegumu teju visās taut-
saimniecības nozarēs un kāpinātu Lat-
vijas iedzīvotāju dzīves līmeni. Dalība 
pasaules attīstītāko valstu organizācijā 
pati par sevi nav labklājības garants. Tā 

Latvijas Okupācijas muzejs 
strādā Latvijas valsts labad
6400 ziedotāju veidots muzejs, kas vajadzīgs mums visiem

 
Turpinājums 15. lpp.
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Baltā galdauta svētki Turaidas muižā. Skat. rakstu 5. lpp.
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Latvijas republikas 
neatkarības atjaunoša-
nas dienas svinības Rīgā 
bija bagātīgas. Spriežot 
no laikrakstiem, radio 
un televīzijas, pārejā 
Latvijā arī šī nozīmīgā 

diena pa godam atzīmēta. 4. maijs 
Latvijā ir brīvdiena.

Izejot no rīta ārā, Rīgas ielas ir tuk-
šas un klusas, bet līdz pusdienas laikam 
tas stingri mainījās. Visur, kur skatījās, 
cilvēki mierīgā gaitā un manāmi relak-
sētā omā devās no pasākuma uz pasā-
kumu, baudot skaisto pavasara sauli: 
jauni cilvēki uz riteņiem, veci cilvēki ar 
spieķīšiem, ģimenes ar mazu bērnu ra-
tiņiem, pārīši roku rokā, draugu grupas.

Un pasākumu bija daudz un dažādi. 
Pie Brīvības pieminekļa varēja kavēties 
no plkst. 11.00 no rīta līdz vēlam vaka-
ram. Līdz pusdienas laikam notika Lat-
vijas izglītības iestāžu pūtēju orķestra 
defilē un apvienoto pūtēju orķestru kon-
certs. Sekoja iespaidīga ziedu nolikšanas 
ceremonija, kurā piedalījās Valsts prezi-
dents un vairāku organizāciju pārstāvji. 
Pēcpusdienā varēja klausīties dažādus 
bigbendus gan no Liepājas, Ventspils un 
Jelgavas koncertā Dzimtenes melodijas.

Toties pēcpusdienā Vērmanes dār-
zā pasākums ar moto Smaidi, Latvija, 
Tev pieder mana sirds! Moto aizgūts no 
dzejnieka, Latvijas neatkarības simbola, 
Knuta Skujnieka dzejas rindām. Atzī-
mējot dzejnieka mīlestību uz Latvijai, 
kura īpaši jūtama vienā no viņa populā-
rākiem dzejoļiem Poga, rīkotāji aicināja 
ikvienu piepogāt savu mīlestību Latvijai 
un Rīgai. Skatuves programma plaša, – 
sākot ar bērnu tautas dejām un beidzot ar 
popgrupu Tumsa. Dārza teritorijā visvi-
sādas bērnu nodarbības: bērni gleznoja, 
gatavoja savus svētku karodziņus, radīja 
svētku apsveikumus darbnīcā Latvijas 
pogā, veidoja laimes saules Saules pogā, 
iestādīja kociņus darbnīcā Meža pogā 
un pārbaudīja fizisko veiklību un prāta 
asumu Sporta pogā!

Un beidzot – katrs dalībnieks sa-
ņēma skaistu, 
krāšņu piesprau-
žamo pogu! Dārzs 
bija pilns ar smai-
došām, priecīgām 
sejām.

Šogad svētkus 
papildināja Latvijas 
Nacionālā mākslas 
muzeja galvenās 
ēkas atklāšana. 
Muzejam veikti 
pamatīgi remonti, 
un tieši 4. maija 
rītā notika muzeja 
svinīgā atklāšana. 
Ieeja muzeju eks-
pozīcijas un izstāžu 
apskatei bija bez 

maksas, un līdz pēcpusdienas beigām 
vairāk nekā 10 000 cilvēku bija apmek-
lējuši muzeju! Laukumā ēkas priekšā 
muzeju apmeklētājus, kuri gaidīja ļoti 
garā rindā, iepriecināja muzikāla prog-
ramma, kurā piedalījās koklētāja Laima 
Jansone, Xylem trio, stīgu kvarts Sotto 
voce, vocālā grupa Anima Solla un citi 
mākslinieki. Laukumā arī varēja iegādā-
ties gardus ēdienus un atspirdzinājums 
un tos baudīt, sēžot pie elegantiem gal-
diņiem, klātiem ar baltiem galdautiem.

Te jāpiemin, ka šogad par godu Lat-
vijas Republikas neatkarības dienai Lat-
vijas Institūts aicināja ikvienu iedzīvo-
tāju un Latvijas piederīgo visā pasaulē 
4. maijā kopā ar saviem tuvajiem svinēt 
Baltā galdautu svētkus. Ideja pavisam 
vienkārša. Ģimene, draugi, kaimiņi 
no vienām mājām vai vairākām bla-
kus mājām sanāk kopā pie viena galda, 
kas apklāts ar baltu galdautu, lai ieturēt 
vieglu, kopīgi sarūpētu maltīti, kā arī 
izmantotu iespēju pārrunāt ieceres sava 
pagalma, apkārtnes, pilsētas, novada un 
valsts nākotnei. Tā arī muzeja priekšā 
parādījās vairāki balti galdauti. Liekas, 
ka tauta lielā mērā piekopa šo ideju.

Vakarā pie Brīvības pieminekļa no-
tika vienreizējs koncerts Mūsu balsis 
brīvībai. Piedalījās apvienotais koris 

Inta Teterovska vadībā un vairāki solis-
ti: Ieva Akurātere, Daumants Kalniņš, 
Andris Ērglis, Ieva Sutugova, Zane 
Dombrovska, Kalvis Bormanis un Ai-
nars Virga. Nevar nepieminēt vareno 
instrumentālo grupu, kura pavadīja 
kori un dziedātājus: Aivars Gudrais, 
Norbets Skraucis, Ervings Znotiņš, 
Emīls Zilberts un Raimonds Tigulis. 
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Mani pirmie 4. maija svētki Rīgā
„Smaidi, Latvija, Tev pieder mana sirds!“

Prezidents parunājās ar klātesošiem pēc ziedu nolikšanas ceremonijas.
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Bērni priecājās aiz Latvijas mākslas muzeja.
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Pasaules Brī-
vo latviešu ap-
vienības (PBLA) 
priekšsēdis Jānis 
Kukainis aizvadī-
tajā nedēļā saņē-
mis Amerikas Bal-
tiešu brīvības līgas 
(Baltic American 
Freedom League – 
BAFL) apbalvoju-
mu par ilggadīgu 
un neatlaidīgu dar-
bu Baltijas valstu brīvības un drošības 
veicināšanā.

Lai arī Amerikas Baltiešu brīvības 
līgas rīkotā Baltijas Brīvības balvas 
pasniegšanas ceremonija norisinājās 
aprīļa sākumā, PBLA priekšsēdim 
Jānim Kukainim piešķirtais apbalvo-
jums tika nodots viņa rokās aizvadī-
tajā nedēļas nogalē Losandželosā noti-
kušajā Amerikas Latviešu apvienības 
65. kongresa laikā, uz kuru bija pulcē-
jušies latviešu organizāciju vadītāji un 
pārstāvji no visiem lielākajiem latvie-
šu centriem ASV. Apbalvojumu J. Ku-
kainim pasniedza BAFL priekšsēdis 
Valdis Pavlovskis, uzsverot J. Kukai-
ņa nozīmīgo ieguldījumu Latvijas ceļā 
uz uzņemšanu NATO. Bez J. Kukaiņa, 
šogad Baltijas Brīvības balvu saņēmis 
arī igauņu izcelsmes uzņēmējs un Bal-
tijas interešu aizstāvis Arne Kalms un 
lietuviešu izcelsmes sabiedriskā darbi-
niece Andžela Nelsa.

Kopš Baltijas Brīvības balvas ie-
dibināšanas pirms 34 gadiem to sa-
ņēmuši tādi uzticami Baltijas valstu 
aizstāvji ASV administrācijā kā ASV 
ārlietu ministre Madlēna Olbraita, 
Kolins Pauels, Hilarija Klintone, ASV 
politiskais analītiķis NATO paplaši-
nāšanās aizstāvis Ronalds Asmuss, 
profesors Zbigņevs Brežinskis, kā 
arī kādreizējie Baltijas valstu prezi-
denti Vaira Vīķe-Freiberga, Vitauts 
Landsberģis, Lenarts Meri un citi.

Inženieris un sabiedriskais dar-
binieks Jānis Kukainis dzimis 
1943. gada 12. jūnijā Rīgā, bet pēc 

otrā pasaules kara kopā ar ģimeni de-
vies bēgļu gaitās. 1951. gadā nonācis 
ASV, kur ieguvis augstāko izglītību 
inženierzinātnēs un biznesa vadībā, 
ko vēlāk praktizējis, veidojot sekmīgu 
karjeru aviācijā un autobūvē. Dažādus 
sabiedriskus pienākumus pildījis jau 
no 1970. gadu vidus. No 1996. līdz 
2002. gadam (ar pārtraukumu) Jānis 
Kukainis bija Amerikas Latviešu ap-
vienības priekšsēdis, bet no 1997. līdz 
1998. gadam un no 2000. līdz 2001. ga-
dam – Apvienotās Baltiešu komitejas 
priekšsēdis ASV. Kopš 1996. gada 
J. Kukainis piedalījies PBLA valdes 
darbā, no 1996. gada līdz 2004. ga-
dam vadot PBLA darba grupu, kuras 
uzdevums bija panākt Rietumvalstu 
atbalstu Latvijas uzņemšanai NATO. 
No 2002. līdz 2007. gadam un kopš 
2012. gada Jānis Kukainis ir PBLA 
valdes priekšsēdis.

Amerikas Baltiešu brīvības līga ir 
organizācija, kuru 1981. gadā nodibi-
nāja ASV baltiešu trimdinieki un viņu 
pēcteči, ar mērķi atbalstīt Baltijas val-
stu brīvības un neatkarības centienus. 
Kopš Baltijas valstu neatkarības atjau-
nošanas pirms 25 gadiem, Amerika 
Baltiešu brīvības līga turpina aizstāvēt 
baltiešu intereses ASV Kongresā un 
valdībā, kā arī veic nozīmīgu skaid-
rojošu darbu par Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas drošības jautājumiem.

Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) ģenerālsekretāre

Amerikas Baltiešu 
brīvības līgas balva
PBLA priekšsēdim Jānim Kukainim

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!

Balta nāca tautu meita,
Kā ar sniegu apsniguse;
Tās nebija sniega pikas,
Tās māmiņas villainītes.

Latviešiem balts nav 
tikai krāsa. Tā ir vērtība. Tomēr balti 
klāti galdi ir ne tikai latviešu tradīcija, 
bet arī Eiropā izplatīta parādība.

Ir zināms, ka galdauti tiek lie-
toti vismaz 2000 gadus, jo romiešu 
dzejnieks Marcus Valerios Martialis 
(dzīvojis ap 40. – 103. g.) tādus mi-
nēja savos darbos. Pirmajam Svētās 
Romas imperatoram Kārlim Lielajam 
esot bijis galdauts no azbesta – viesību 
beigās viņš mēdza to noņemt no gal-
da un iemest ugunī. Kad tas nedega, 
tad daži viesi kļuva pārliecināti, ka 
Kārlim Lielajam piemita pārdabiski 
spēki.

Viduslaikos galdauti bija populāri, 
bet baltus galdautus varēja atļauties ti-
kai bagātākie cilvēki.

Latvijā jaunā 4. maija tradīcija 
ir Baltā galdauta svētki, kad cilvēki 
sanāk kopā pie galda, kas apklāts ar 
baltu galdautu, ietur vieglu, kopīgi sa-
rūpētu maltīti, kā arī izmanto iespēju 
pārrunāt ieceres sava pagalma, apkai-
mes, pilsētas, novada un valsts nākot-
nei. Šogad pirmo reizi svinētie svētki 
izrādījušies tik populāri, ka jādomā, 
ka tie tiks svinēti arī turpmāk.

Visapkārt vasku sveces,
Vidū klāts liepas galds:
Dieviņš sveces dedzināja,
Laimīt’ galdu apklājuse.
Baltā galdautu svētku doma ir tei-

cama, jo tā saskan ar 4. maija nozīmi. 
Šai datumā tautas priekšstāvji – vēl 
pēc PSRS likumiem ievēlētā Latvijas 
PSR Augstākā padome – lēma atjau-
not Latvijas neatkarību. Tā bija drīzāk 
iecere nākotnei, jo ar Sarkanarmijas 
klātbūtni nebija reālas iespējas ar vie-
nu šādu lēmumu atjaunot valstisko ne-
atkarību.

Kā tad deputāti iedomājās, ka īs-
tenosies viņu pieņemtais lēmums. Tie 
cerēja, ka pārmaiņu process skartu 
pašu Krieviju, un ka tieši Krievija 
vēlēsies atkratīties no Padomju Savie-
nības virskundzības. Jo, kāpēc virs 
varenās Krievijas vadības būtu vaja-
dzīga vēl kaut kāda Padomju Savienī-
bas vadība, kura diktēs Krievijai, ko tā 
drīkst darīt?

Latvijas ceļš uz valstiskās neatka-
rības atgūšanu bija mazliet savādāks, 
nekā varēja minēt 1990. gada 4. maijā, 
bet bija ārkārtīgi svarīgi, ka 4. maijā 
jau tika pieteikta valsts atdzimšana. 
Tas nozīmēja, ka pēc puča izgāšanās 
1991. gada augustā bija vienkārši dek-
larēt, ka tagad dzīvē tiek ieviests tas, 
kas jau izlemts.

Ja Augstākās padomes vēlēšanu 
boikotētāji būtu spējuši pārliecināt 

No kreisās: Jānis Kukainis, Valdis Pavlovskis.
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latviešu tautu nepiedalīties okupācijas 
varas rīkotajās vēlēšanas, tad nebūtu 
bijusi 4. maija deklarācija, un, iespē-
jams, arī nebūtu notikusi faktiskā ne-
atkarības atgūšana.

Pārrunas pie baltiem galdautiem 

ir vērtīgas, jo ar domu izmaiņu mēdz 
rasties labākas un spēcīgākas idejas. 
Bet galvenais – lai labās domas ne-
paliktu tikai ideju līmenī, bet lai būtu 
spēks tās arī realizēt.

GN
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Saņēmu epastu no 
Rīgas par interesantu 
jaunu ideju – Baltā gal-
dauta svētkiem. Būtu jā-
izmēģina.

Sidnejas Latviešu 
biedrības valdes sēdē 

nolēmām, ka visizdevīgāk biedrībai 
svētkus būtu rīkot ceturtdienas pus-
dienu ietvaros, jo ļaudis tad pieraduši 
nākt uz namu tik vai tā. Ja ideja pa-
ņems, tad atnāks kuplāks skaits pus-
dienotāju, ja nepaņems, tad droši vien 
ieradīsies parastie nācēji.

Bet tā diena tik nozīmīga – vajadzē-
tu arī svinēt tieši 4. maijā! Mājās apru-
nājāmies un nolēmām – uzaicināsim uz 
vakariņām dažus draugus, ar kuriem ne-
sen esam kopīgi strādājuši – veidojuši te-

Baltā galdauta svētki 
Adelaidē notika 4. mai-
ja tumšā, bet sirsnīgi – 
svinīgā vakarā, Tālavas 
mazajā zālē. Paldies vi-
siem, kuri atnāca un dzī-
voja šai spontānajai, bet 

skaistajai idejai līdzi. Gribu teikt lielu 
paldies arī laikraksta Latvietis redak-
toriem, kuri publicēja informāciju, ka 
tādi svētki notiek ne tikai Latvijā, bet 
ka ir aicināti piedalīties visi latvieši 
plašajā pasaulē. Tajā mirklī, kad to izla-
sīju, arī tika pieņemts lēmums (konsul-
tējoties ar Ivetu Leitasi), ka Adelaidē arī šādi svētki jāsvin!

Izsūtījām informāciju un gaidījām, cik vēl tādu, labā 
nozīmē, trako ieradīsies, kuriem ir svarīgi būt, atcerēties 
un svinēt un nav bail no tumsas, jo doma bija svinēt ārā 
zem ozoliem. Jāņem vērā, ka 4. maijs Dienvidaustrālijā ie-
krīt darbadienā un vēl tumšā rudens vakarā.

Tomēr paldies labiem rūķīšiem, kuri apžēlojās, un mēs 
svinējām svētkus siltumā. Sanācām, cits citam palīdzot, 
kopā dekorējam galdu, sagādājām mielastu un bijām gatavi 
svinēt.

Manuprāt, mēs ļoti labi piepildījām Baltā galdauta 
svētku mērķi. Svētkus atklājām ar dziesmu Nevis slinko-

jot un pūstot, tad 
noskatījāmies vi-
deoklipu par to kā 
1990. g. Saeima 
balsoja, lai mēs 
tiktu pie brīvas 
Latvijas un kā 
cilvēki mājās pie 
radio klausījās un 
lika krustiņus par 
un pret. Mēs pie-
minējām Latviju 
gandrīz katrā tei-
kumā. Piemēram 
Iveta protokolēja, 
atbildes uz mūsu 

jautājumiem:
Ko jūs gribētu novēlēt latviešiem visā pasaulē?
Paulīne – vienprātību.
Ko Tu ieteiktu izbaudīt Latvijā?
Ints – jogurtu ar rupjmaizi.
Ināra – Latvijas pilis.
Kas tevi pārsteidza Latvijā?
Ilga – Ka arī tur cenas aug?
Biruta – sakoptā Vecrīga.
Ko Tu būtu gatavs darīt, lai tiktu pie īstas Lāču rupj-
maizes?
Inta – pierunātu Birutu, lai atved man no Latvijas!
Ints – es pats cepu rupjmaizi!
Vai Tu zini, kas ir „Kārums“ un „Maigums“?
Dace – biezpiena sieriņš un zef īrs šokolādē.
Tie ir tikai daži piemēri. Vēl mēs, Janīnas Kursītes ie-

spaidā, jautājām klātesošajiem, kas ir tas, ar ko viņiem aso-
ciējas Latvija un tās vērtības, kas dažreiz pietrūkst. Un te 
nu nāca gaismā lietas, ko mēs varbūt dažreiz pat neiedomā-
jamies: upes un ezeri, dzintars, Jāņi, baltā sniega smarža, 
vēlā rudens smarža, siena smarža, Baltijas jūras smarža, 
gada laiku maiņa, Sprīdītis, kurš atnāk mājās, mūzika un 
dziesmas, Rainis, Latvijas sarkanā krāsa, etnogrāfiskie 
raksti – saulīte, Brīvības piemineklis, gājputni, Latvijas 
purvi, Latvijas avoti, ceriņu smarža ziedu laikā, ievu zie-
dēšanas laiks, latviešu sīkstums, valoda un cilvēki, tradi-

„Baltā galdauta svētki“ Adelaidē
Adelaidē Balti galdauti vienmēr būs!

Baltā galdauta svētku dalībnieki.
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Orhidejas „Rīga“.
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Izdevās!
Baltā galdauta svētki Sidnejā

Sēž no kreisās: Vija Spoģe-Erdmane, Jānis Čečiņš, Linda Ozere. Stāv: Pēteris 
Erdmanis, Lelde Zimele, Andris Kariks, Mary Atkinson, Jānis Grauds, Ojārs Greste.
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Turaidas Muzejre-
zervātā 4. maijs bija 
darba diena; apmeklē-
tājiem tas atvērts kā pa-
rasti. Taču vēl tur notika 
lasījumi Muiža Vidzemē 
19. gadsimtā – Latvijas 
vēstures daļa. Tēma sa-

saistāma arī ar 4. maiju un Latvijas Ne-
atkarības deklarāciju; galu galā senāka 
pagātne ietekmē šodienu un iespaidos 
rītdienu. Muzejrezervāta direktore 
Anna Jurkāne norādīja: Šie Gaismas 
svētki Turaidā ir viens pasākums ceļā 
uz Latvijas simtgadi. Viņa arī atgādi-
nāja, ka ANO pagājušo gadu atzīmēja 
kā Starptautisko gaismas gadu, bet šis 
esot Starptautiskais pākšaugu gads.

Savukārt akadēmiķe Raita Kar-
nīte  atcerējās, ka viņa 1991. gada 
4. maijā stādījusi dārzā pupiņas; ga-
rām nākusi kaimiņiene un aizkusti-
nāta teikusi, ka nupat nobalsots par 
Latvijas neatkarību. Dzīvē bijis viss – 
zemes darbs savā dobē vai lielā tīrumā 
(arī muižas tīrumā), spriešana par po-
litikas jautājumiem muižnieku landtā-
gā, zemnieku kopāsanākšanā krogā un 
Augstākajā Padomē vai Saeimā Rīgā. 
Arī tas, ka šodienas Saeima pulcējas 
ēkā, kas celta kādreizējam Vidzemes 
landtāgam. A. Jurkāne teica: Tautu 
Savienībā savulaik Latvijas agrārre-
formai dots labvēlīgs vērtējums, taču 

kā dokumentu to līdz šim nav izdevies 
atrast. Zinu, ka muižnieki tika žēloju-
šies par zaudētajiem īpašumiem.

Dagmāra  Beitnere-Le  Galla un 
Vija Daukšte skatīja dažādo muižas 
ietekmi Latvijas vēsturē, sasaistīja ar 
notikumiem pārējā Eiropā. Pretstatī-
jums vācu muižnieks un latviešu zem-
nieks laika gaitā mainījies. Protams, 
vienkāršāk visu tvert melnsbalts kate-
gorijās, bet ar to nepietiek. Zemnieks 
strādāja muižā un daudz ko aizguva 
no muižas. Etnogrāfs Uģis  Niedre 
uzsvēra muižu un mācītājmuižu ie-
spaidu zemnieku izglītošanā pāris 
simtgades atpakaļ. Ina  Līne stāstīja 
par 1828. gadā celto Turaidas Šveices 
māju – viesnīcu un krogu, kurā 19. gs. 
vidū notika Vidzemes Tautskolotāju 
konferences. Ēka nopostīta Otrā pa-
saules kara laikā. Toties saglabājusies 
maza daļa no kādreizējās Turaidas 
muižas klaušinieku mājas. Kā stāstīja 
Vija Stikāne, šī celtne būtu laba ilus-
trācija 19. gs. pirmās puses saimnie-
košanai, kad zemnieku sēta uz nedēļu 
sūtīja noteiktu skaitu cilvēku muižas 
darbos. Ēkā glabāti arī darba rīki, tā 
bijusi arī klaušinieku sodīšanas vieta. 

Cēsu muzejs atrodas Cēsu Jaunajā 
pilī, par tās kādreizējiem īpašniekiem 
Zīversiem runāja Tālis  Pumpuriņš; 
pagājušajā gadā muzejs saņēmis lielā-
ku dāvinājumu no šīs dzimtas.

Pārtraukumā dziedāja koris Spārni 
un arī galds ar baltu galdautu klāts. No 
Siguldas uz notikuma vietu gāju kā-
jām. Kāpiens senkrastā no Gūtmaņa-
las turpat trīsarpus simtu pakāpienu, 
taču augšā, Turaidas pusē, ieraudzīju 
zirgu. Muzejrezervāta cilvēki piesauca 
arī Ūsiņdienu, tātad,– tas saderējās.

Indulis Zvirgzdiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Saruna svētku dienā
Muiža Vidzemē 19. gadsimtā – Latvijas vēstures daļa

Pēc gadiem dziedās meita...

FO
TO

 In
du

lis
 Z

vi
rg

zd
iņ

š

Baltā galdauta svētki
Tos plaši atzīmē latvieši visā pasaulē

Atsaucoties Latvijas Institūta (LI) 
un Latvijas Simtgades biroja aicinā-
jumam, šogad 4.  maijā  pirmos Baltā 
galdauta svētkus plaši svinēja Latvijas 
valstspiederīgie gan Latvijā, gan arī visā 
plašajā pasaulē. Ārpus Latvijas tos lie-
lākos un mazākos pasākumos pie balti 
klātiem galdiem atzīmēja Vācijā, Beļģi-
jā, Luksemburgā, Francijā, Lielbritānijā, 
Īrijā, Ukrainā, Gruzijā, ASV, Kanādā, 
Filipīnās, Austrālijā un daudzviet citur.

„Mēs 4. maijā cieši sekojām līdzi 
cilvēku ierakstiem sociālajos tīklos, un 
mūs patīkami pārsteidza vēriens, ar 
kādu Baltā galdauta svētkus bija sarī-
kojuši cilvēki tepat Latvijā, un arī citur. 
Svētkus rīkoja gan pašvaldības, gan 

kori un deju ansambļi, gan stipro skrē-
jiena dalībnieki, gan vēstniecības, gan 
latviešu biedrības, gan vienkārši kaimi-
ņi. Mani īpaši aizkustināja kāda kun-
dze, kas bija saorganizējusi visus savus 
daudzstāvu mājas kaimiņus pagalma 
svinībām šajā dienā, jo tas vislabāk rak-
sturo šo svētku būtību,“ saka Latvijas 
Institūta direktore Aiva Rozenberga.

Lielā cilvēku atsaucība ļauj pama-
toti domāt, ka šī jaunā tradīcija Lat-
vijas Neatkarības dienas atzīmēšanai 
iedzīvosies un Baltā galdauta svētki 
tiks atzīmēti arī turpmāk. Kā atzīst 
daudzi svētku rīkotāji, tā ir bijusi ne 
tikai iespēja pateikt paldies tiem, kas 
1990. gada 4. maijā nobalsoja par ne-

atkarības atjaunošanu, bet arī lieliska 
iespēja svinīgākos apstākļos satikties 
un tuvāk iepazīties ar kaimiņiem.

Lai mudinātu latviešus visā pasau-
lē svinēt 4. maiju, LI 2. maijā rīkoja 
Baltā galdauta svētkus saviem Doma 
laukuma kaimiņiem, uz kuriem bija 
kopā pulcējušies ap 70 cilvēku, kas 
dzīvo vai strādā tuvākajā apkaimē.

LI ir apkopojis daļu sociālo tīklu 
ierakstu ar tēmturiem #mans4maijs un 
#BaltaisGaldauts Storify platformā: 
https://storify.com/LatviaInstitute/
balta-galdauta-svetki-2016.

Kaspars Rūklis
LI sabiedrisko attiecību speciālists

Rīga, 2016. gada 5. maijs

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 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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Pirmdien, 2. maijā, dodos uz preses kon-
ferenci Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 
un beidzot – pa parādes durvīm. (LNMM 
Krišjāņa Valdemāra ielā 1905. gadā bija labi 
būvēts, jo bez kapitālā remonta darbojās 107 
gadus; 2013. g. 11. februāris bija muzeja pē-

dējā darbdiena pirms ēkas rekonstrukcijas darbu uzsākša-
nas, 2015. g. 1. decembrī rekonstruētais muzejs tika pie-
ņemts ekspluatācijā un nodots LNMM, divas nedēļas vēlāk 
atvērto durvju dienās interesentiem, ~125 000, bija iespēja 
aplūkot skaistās telpas).

Muzejs ir apdzīvots un pasakaini skaists. Pa zelta kāp-
nēm dodos uz preses konferenču zāli jaunajā pazemes pir-
majā stāvā (ir arī otrais pazemes stāvs), tai blakus ir jaunā 
kafejnīca ar izeju uz parku; aprīkojums un interjers absolū-
ti mūsdienīgs. Žurnālistu interese milzīga. LNMM direk-
tore Māra Lāce klātesošos iepazīstina ar muzeja ekspozī-
cijas izvietojumu un tā gatavību strādāt jaunajā mājvietā 
pēc vērienīgās restaurācijas/rekonstrukcijas. LR kultūras 
ministre Dace Melbārde un Rīgas domes priekšsēdētāja 
vietnieks Andris Ameriks runā par muzeja svarīgo lomu, 
gatavojoties Latvijas valsts simtgadei un 4. maija svētku 
pasākumiem. Muzeja vadošie speciālisti Ginta Gerhar-
de-Upeniece, Daina Auziņa, Anna Balandina un pastā-
vīgās ekspozīcijas vizuālās koncepcijas vadītājs Dd Studio 
radošais direktors Jānis Mitrēvics informē par jaunieve-
dumiem mūsdienīgi modernizētai muzeja darbībai.

Tālāk mēs visi izklīstam pa muzeja četru stāvu izstā-
žu zālēm. Es dodos uz Lielo izstāžu zāli (500 m2) apskatīt 
muzeja atklāšanas izstādi Miervaldis Polis. Ilūzija kā īste-
nība (4. maijs – 24. jūlijs). Milzīgā zāle ir sadalīta atbilstoši 
mākslinieka radošā darba periodiem, tie ir ļoti izteikti – no 
pirmā pašportreta 11 gadu vecumā, līdz pasūtījuma dar-
biem. Šīs zāles virsgaismu dod stikla griesti, kas vienlai-
cīgi parkā ir kā stiklots laukums flīzētajā daļā. Ja paskatās 
uz augšu, var redzēt muzeja fasādes daļu un bērnus, kas 
ziņkāri skraida pa neparasto segumu.

Tālāk devos uz jumta terasi pavērot gluži vai neiespēja-
mos Rīgas skatus, vienlaicīgi var redzēt pareizticīgo kated-
rāli, Zinātņu akadēmiju, TV torni un stacijas pulksteni, tam 
visam apkārt jau salapojuši koki. 4. stāva izstāžu zālēs ap-
skatāma otra muzeja atvēršanas izstāde – mākslinieka Bo-
risa Bērziņa mantojuma kolekcijas darbu izstāde Sudrabs/
zelts (4. maijs – 28. augusts). Šīs telpas ir ļoti interesantas 
un sirsnīgas; gan ar slīpu virsgaismu, gan stikla grīdu. Ievē-
roju, ka arī citi, pat vīrieši, izvairījās kāpt uz stiklotās daļas. 
(Dāmas, ja gribat iet pa stikla grīdu, nevelciet kleitas!)

Muzeja otrajā un trešajā stāvā ir izvietota pastāvīgā 
ekspozīcija, no tās jauna daļa Latvijas māksla. 19.-20. gad-
simts. Triju stundu laikā es paspēju tikai tā visam izskriet 
cauri; mans uzdevums nav vērtēt, bet vienalga, bija darbi, 
kas man ļoti patika un kas šausmīgi nepatika. Ekspozīcijas 
iekārtojums ir ļoti skaists pats par sevi, tieši ar savu smalko 
vienkāršību. Arī tagad muzeja personāls ir ļoti laipns, lai 
gan visi darbinieki ir jaunpieņemti.

4. maijs plkst. 10.00 – LNMM atklāšanas ceremonija: 
laiks brīnišķīgs, zila debess, neviena mākonīša; K. Valde-
māra iela posmā no Elizabetes ielas līdz Kalpaka bulvārim 
slēgta. Lai arī vēl stunda līdz atklāšanai, stāv gara, gara 
rinda līdz Mākslas akadēmijas durvīm. Uz ielas (pie Eliza-
betes ielas) retro stila balta audekla skatuve, krēslu rindas 
skatītājiem, pretī Mākslas akadēmijai baltajās teltīs tādā 
pat noformējumā pop-up kafejnīcas.

Muzeja kāpnes ar sarkanu paklāju un norobežojuma 
virvēm zelta stabiņos; pretī ieejas durvīm novilkta atklā-
šanas lenta. Starp skatuvi un kāpnēm pulcējas ceremonijai 
piederīgi ļaudis, sasveicinoties ar rezervētu paklanīšanos, 
buču šmaukstiem vai vienkārši uzsitot uz pleca. Presei 
darbs visu iemūžināt. Brīžiem izskatījās kā uz sarkanā pa-

klāja dažs ļoti pašapmierināti izrādījās publikai. Viesi pul-
cējās atbilstoši rangam, arodam vai draudzībai. Ik pa brī-
dim uz cienījamās mākslinieces Džemmas Skulmes blakus 
krēsla piesēda kāds cits, un, ak, to darbu fotogrāfiem. Arī 
prezidenta kundze Iveta Vējone, kura, manuprāt, vienmēr 
ir gaiša un smaidīga, brīdi patērzēja ar mākslinieci.

Oficiālā daļa sākās ar operdziedātājas Ingas Šļu-
bovskas-Kancēvičas dziedāto Jāņa Lūsēna/Māras Zālītes 
dziesmu Trīs zvaigznes. Muzeja direktore Māra Lāce aici-
nāja uz skatuves goda viesus: LR Ministru prezidentu Māri 
Kučinski, LR kultūras ministri Daci Melbārdi un Lietuvas 
Republikas kultūras ministru Šarūnu Biruti (Šarūnas Bi-
rutis); gleznotāju Džemmu Skulmi, Rīgas domes priekš-
sēdētāju Nilu Ušakovu un viņa vietnieku Andri Ameri-
ku, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktoru Oļegu 
Burovu, Lietuvas arhitektu biroja Processoffice arhitektu 
Vītautu Biekšu (Vytautas Biekša), būvkompānijas RE&RE 
pārstāvjus Didzi Putniņu un Valdi Koku un būvuzraugu 
Leonardu Dubkeviču. Pēc oficiālajām uzrunām ar laba no-
vēlējumiem LNMM un katram censties apmeklēt muzeju 
un sadraudzēties ar mākslu, visi goda viesi tika apdāvinā-
ti ar interesantu, vēsturiska materiāla suvenīru – veidotu 
no 1905. gada muzeja logu stikla. Tiešām māksliniecisks 
risinājums! Aplausi, smaidošas sejas, un četras personas – 
Māra Lāce, Dace Melbārde, Māris Kučinskis un Nils Uša-
kovs pa sarkano paklāju dodas pārgriezt muzeja atklāšanas 

Muzeja atklāšanas diena
Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena

Kultūras ministre Dace Melbārde (no labās) preses kon-
ferencē.
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Teodora Zaļkalna „Cūka“. (Skat. rakstu LL403).
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Borisa Bērziņa zāle.
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Valentīnei Lasmanei simtā dzimšanas diena
Godinās Latvijas Centrālās Padomes darbinieci

Pirmdien, 2016. gada 
16. maijā 100 gadu jubi-
leju svinēs Valentīne Las-
mane. Viņa ir viena no 
nedaudzajām sievietēm, 
kura vācu okupācijas lai-
kā līdzdarbojās Latviešu 
Centrālās Padomes bēgļu 

laivu organizēšanā uz Zviedriju. Vēlāka-
jos gados, dzīvodama Zviedrijā, viņa ak-
tīvi aizstāvēja padomju režīma politie-
slodzīto, sava vīra māsu Lidiju Lasmani.

Valentīnes Lasmanes darbība bēg-
ļu laivu organizēšanā ir attēlota Pētera 
Krilova dokumentālajā filmā Uz spēles 
Latvija. (Kā romāna tēla daļējs proto-
tips viņa ir izmantota arī Arvīda Gri-
guļa romānā Kad lietus un vēji sitas 
logā). Atzīmējot Valentīnes dzimšanas 
dienu, tiks prezentēts un laists pārdo-
šanā filmas Uz spēles Latvija DVD 
ieraksts. Plašāka publika aicināta uz 
filmas bezmaksas seansu 16. maijā 

plkst. 17.00 Latvijas Okupācijas muze-
jā Raiņa bulvārī 7. Jubilāri godinās arī 
ar viņas atmiņu publikāciju Latvijas 
Mutvārdu vēstures pētnieku asociāci-
jas Dzīvesstāsts interneta vietnē www.
dzivesstasts.lv sadaļā Jaunumi.

Valentīne Lasmane (dzim. Jaunze-
me) piedzima Ukrainā. 1921. gadā ģi-
mene atgriezās tēva dzimtenē Latvijā. 
Valentīne pabeidza Latvijas Universitā-
tes Filoloģijas un filozofijas fakultātes 
Baltu filoloģijas nodaļu. Vācu okupāci-
jas laikā viņa iesaistījās pretestībā vācu 
okupācijas režīmam, darbodamās Latvi-
jas Centrālās padomes evakuācijas gru-
pā Ventspilī. 1944. gada novembrī viņa 
pārbrauca jūrai uz Zviedriju arī pati.

1970. gadā, Latvijas apmeklējuma 
laikā, gan viņu, gan vīru Albertu aiz-
turēja čeka un 10 dienas pēc kārtas pra-
tināja Alberta māsas Lidijas Lasmanes 
pretpadomju lietas sakarā. Piedzīvoto 
VDK Valentīne sauc par valsts eksā-

menu. Kad 1983. gadā Lidiju Lasmani 
jau trešo reizi notiesāja par pretpadomju 
darbību, Valentīne veica milzu darbu, 
lai izvērstu skaļu starptautisku akciju, 
iesaistot starptautiskas cilvēktiesību or-
ganizācijas. Ar trimdas latviešu jaunek-
ļa Imanta Lieģa palīdzību 1989. gadā 
kāds britu parlamentārietis toreizējo 
Lielbritānijas premjerministri Mārga-
retu Tečeri pirms tikšanās ar Mihailu 
Gorbačovu iepazīstināja ar Lidijas lietu.

Valentīne Lasmane sarakstījusi 
grāmatu Pāri jūrai. Apbalvota ar Triju 
Zvaigžņu ordeni.

L. Lasmanes dzimšanas dienu at-
zīmēšanu rīko vairākas nevalstiskās 
organizācijas – studija VFS Films, 
Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku 
asociācija “Dzīvesstāsts” un Latvijas 
Okupācijas muzejs.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja

Sabiedrisko attiecību speciāliste

lentu. Pēc tam gandrīz vai ģimenes foto uz muzeja iekšē-
jām kāpnēm, un visi dodas baudīt mākslu.

Pasākums ļoti pārdomāti un svinīgi organizēts. Arī 
garā rinda virzījās uz priekšu, dienas laikā neradot sastrē-
gumus, muzeju apmeklēja 19 000 (apmeklējums bezmak-
sas).

Es devos tālāk 4. maija svinībās.
Par Baltā galdauta svētkiem gan neko nevaru pateikt, 

redzēju tikai šīs svētku daļas pikniku zālienā pie Mākslas 
akadēmijas.

Pie Brīvības pieminekļa jau no paša rīta tapa Ziedu Lat-
vija; vispirms kā zaļa pļava un tad saplaukstot krāšņā ziedu 
paklājā. Turpat notika tradicionālais skolēnu pūtēju orķes-
tru defilē konkurss, kurā desmito gadu pēc kārtas augstāko 
novērtējumu defilē šova programmā ieguva Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris; vadītāji Ilze 
un Sandors Līviņi. Vērmaņdārzā uz skatuves koncertē gan 
dziedātāji, gan dejotāji, un ļoti jau centīgi bija paši mazākie 
dejotāji. Plkst. 14.00 pie Brīvības pieminekļa Goda sardzes 
maiņa, Valsts himna Bruņoto spēku pūtēju orķestra izpil-
dījumā un oficiālā ziedu nolikšanas ceremonija Latvijas 
Neatkarības atjaunošanas dienā. Valsts augstākās amatper-
sonas, arī bijušie deputāti un ārvalstu diplomāti ar skais-
tiem ziedu pušķiem ar karogu krāsu lentām noklāja viņiem 
atstāto zaļo laukumiņu uz Latvijas kontūras. Šogad bija 
ļoti pavasarīgs skatuves noformējums pie Brīvības piemi-
nekļa – kā Latvijas karogs. Vēlāk skatītājus līdz vakaram 
priecēja skaists koncerts. Pie Ziedu Latvijas nepārtrauktas 
foto sesijas.

Koncerti notika ne tikai Rīgas centrā, bet arī Imantā 
un Vecmīlgrāvī. Pie Operas kanāla zied tumši rozā vasaras 
rododendri un magnolija. Domāju, ka labais laiks daudzus 
aizvilināja arī pie dabas.

Atceroties vēsturisko balsojumu 138 Par, protams, pār-
ņem satraukums; tajā brīdī biju Jūrmalā, sakņu veikalā, un 
kad pa radio paziņoja rezultātu, pārdevējas man ieteica: ej 
pie savējiem (ne jau latviski); vairāk savu kāju tur neesmu 
spērusi, bet garām ejot, to vienmēr atceros.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par Latviju arī ikdienā.
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Muzeja atklāšanas diena
Turpinājums no 6. lpp.

Pie muzeja ieejas.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

Muzeja atklāšanas lentas pārgriešana. No kreisās: Minis-
tru prezidents Māris Kučinskis, LNMM direktore Māra 
Lāce, Rīgas mērs Nils Ušakovs, kultūras ministre Dace 
Melbārde.
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„Ziedu Latvija“ pie Brīvības pieminekļa.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2016. gada 13. maijā

Nezinu, vai ikviens, 
kuram jelkad ir bijusi 
saskare ar Ilmāru Blum-
bergu, domā, ka viņš bija 
ģēnijs, kā tagad nereti 
izskan, taču tas, ka viņš 
nebija parasts cilvēks, 
bet gan neordināra per-

sonība, to gan, manuprāt, apzinās katrs. 
Būt viņa sabiedrībā un klausīties viņa 
pasaules redzējumos, viņa garīgajos at-
klājumos bija kā īpašs dūjas pieskāriens, 
tikko apjaušams, tikko notverams, bet 
nozīmīgs gan. Patiesībā viņa gara pasau-
les pieskāriena svētību un ietekmi varē-
ja apjēgt tikai vēlāk. Tagad, kopš 11. feb-
ruāra, kad mākslinieks beidza šīs saules 
dzīvi, un kopš 15. februāra, kad viņa 
miesas tika kremētas, pagājis pietiekoši 
liels laiks, lai saprastu, ko latviešu kul-
tūrā esam zaudējuši. To palīdz atskārst 
steidzīgi sarīkotā pēcnāves izstāde, kas 
no 29. februāra līdz 29. maijam skatā-
ma Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 
izstāžu zālē Arsenāls, eksponējot Ilmāra 
Blumberga ciklu Visu laiku snieg (1989-
2011), kurā ietilpst 35 darbi.

Traģiskā satura dēļ šo ciklu bija 
grūti skatīties jau tad, kad tas parādī-
jās pirmo reizi un kad mākslinieks bija 
mūsu vidū. Tagad tas iegūst vēl kādu 
dimensiju – mūžības tuvumu.

Jau ilgāku laiku Ilmārs Blumbergs 
mazohistiskā tīksmē dažādos veidos 
iekļāva sevi mākslas darba radīšanas 
procesā, padarīja sevi par savu mākslas 
darbu sastāvdaļu – video lentēs, foto-
grāfijās, zīmējumos, sejas nolējumos 
un citur, līdz ar to nebija darītāja un pro-
cesa dalījuma, autors un mākslas darbs 
kļuva viens veselums. Mākslinieks sa-
sēja sevi un mākslu ciešā kamolā, kura 
vienu no otra dzīparus neatdalīt. Viņš 
pētīja sevi, risinot trīs savas daiļrades 
tēmas – mīlestību, nāvi un Dievu. Ar 
vārdu dievs, kā liekas, nav jāsaprot kā 
Jēzus Kristus, bet gan kā kādi augstāki 
spēki, kas valda pār pasauli un kas no-
saka ikviena cilvēka likteni.

Cikls Visu laiku snieg vēsta par au-
tora Ilmāra Blumberga un viņa ģime-
nes, patiesībā visas latviešu tautas, pār-
dzīvoto padomju okupācijas laikā. Viņa 
tēvu Valteru Blumbergu 1943. gadā 
iesauca leģionā. Kā vada komandieris 
viņš apmācīja jauniesaucamajos, taču 
1944. gada maijā, kad viņu sūtīja uz 
fronti, Valters Blumbergs dezertēja un 
slēpās. Pēc padomju varas atjaunošanas 
Latvijā, viņš strādāja celtniecībā un at-
jaunoja studijas LU. 1945. gada 24. mar-

tā viņu apcietināja, 
turot aizdomās par 
pretpadomju darbī-
bu. Viņam piesprie-
da piecus gadus par 
dzimtenes nodevī-
bu. Līdz 1949. ga-
dam Valters Blum-
bergs strādāja par 
tehnisko zīmētā-
ju darba nomet-
nē Rīgā, pēc tam 
aizsūtīja uz ogļu 
raktuvēm Kazahs-
tanā. 1950. gada 
24. martā soda 
termiņš beidzās, 
taču brīvību viņš 
neatguva. Tās vie-
tā viņu aizsūtīja uz 
tālajiem ziemeļiem 
uz Tjuhtetas ciemu, 
liekot parakstīt do-
kumentu par mūža 
nometinājumu.

To uzzinājusi, 
Valtera Blumber-
ga sieva Margrieta 
devās pie vīra, pēc 
gada aizveda arī 
mazo Ilmāru un 
nodzīvoja tur trīs 
gadus līdz laikam, 
kad pēc Staļina nā-
ves tēvu atbrīvoja, 
un ģimene atgrie-
zās Latvijā.

Cikls Visu laiku snieg ir stāsts par 
zēna pārdzīvoto Sibīrijā, pārklājot vēs-
tījumu ar, teiksim, veca cilvēka dzīves 
un garīgās pieredzes saturu, tādējādi 
tēli iegūst alegoriju jēgu. Stāstījums, 
kurā iekļauti arī zēnības zīmējumi un 
fotogrāfijas, par Ilmāra Blumberga 
bērnību tālajos ziemeļos un šodienu 
(lasi: līdz Latvijas neatkarības atgūša-
nai) saplūst vienā veselā audeklā, saau-
žas un samērojas ar mūžību, piešķirot 
personīgajiem pārdzīvojumiem vispā-
rinājuma nozīmi, vēstot par varas ne-
pielūdzamību, nenovēršamību, necil-
vēcīgumu. Vienlaikus tas ir arī stāsts 
par ticību un mīlestību. Kā Ilmārs 
Blumbergs atzinis, māte izturējusi šos 
lielos pārbaudījumus tikai lielās ticības 
dēļ un ar lielās mīlestības spēku.

Ciklā vēlākie gadi, kas pagāja pēc 
atgriešanās dzimtenē mācoties un strā-
dājot, neatbalsojas lapās. Varas motīvs 
atjaunojas tad, kad mākslinieks pauž par 
1987. gada notikumiem pie Brīvības pie-

minekļa. Tikai tagad viņš netieši atgādi-
na par laiku, kas aiztecējis, kopš pārdzī-
votā bērnībā, un kas radījis aizmiršanu 
jeb mankurtismu, par ko tik izcili stāstīja 
Čingizs Aitmatovs romānā Pieresvieta.

Izstādē ciklu beidz ar Ilmāra Blum-
berga sejas masku, aizsietām acīm, iz-
krāsota, ar īpašām zīmēm pierē. Ska-
tītājs uztver šo masku kā mākslinieku 
pašu, kas visu to pieredzējis un pare-
dzējis, bet arī kā mūžības vēstnieku. 
Tomēr vēl laiks pēc viņa aiziešanas ir 
bijis tik īss, ka šo masku kā vispārinā-
jumu grūti uztvert, drīzāk kā redzamu, 
taustāmu aizgājušā mākslinieka klāt-
būtni, atgādinājumu par nāves klātesa-
mību katru mirkli, ko dzīvojam.

Vēstījumi, ko sniedz Ilmāra Blum-
berga darbi, ir tik neatkārtojami, sav-
dabīgi, ko nesniedz neviens cits māks-
linieks un pat literāts. Viņš ir patiesi 
tāda personība, kāda latviešu kultūrā 
nav bijusi.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

„Visu laiku snieg“
Ilmārs Blumbergs par dzīvi, nāvi un mūžību – pēc nāves

Ilmārs Blumbergs. „Visu laiku snieg“.
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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 $41.
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Kur pavasaris? Nu 
pietika vēsais... drīzāk 
sacīt – aukstais Rīgas 
laiks, un tātad izdomāju 
doties uz varbūt siltāku 
vietu. No bērnības esmu 
sapņojusi par Zīda ceļu 

un tām pilsētām; tātad devāmies uz Uz-
bekistānu, lai apciemotu Samarkandu, 
Buhāru, Khīvu un Taškentu. Tā arī ga-
dījās, ka biju Taškentā tad, kad tur noti-
ka otrais Uzbekistānas džeza festivāls.

Taškenta ir liela pilsēta. Te drīzāk 
var sastapt šādus skatus… ne kā pilsē-
tas sienas, kas taisītas no dubļu ķieģe-
ļiem, ko var redzēt citur…

Ceļojot par Uzbekistānu, sapratu, 
cik maz zinu no viņu vēstures, nu izņe-
mot Čingishanu un Temur, kurus mēs 
angliski saucam par Ghengis Khan un 
Tamerlane. Tai pašā reizē man likās, ka 
atrodos pasaulē, kas ir līdzīga viņu pašu 
plovam, kas ir no vairākām sastāvdaļām, 
bet kur dominē rīsi. Tā arī tur bija turku 
izcelsmes, mongoļu un arābu izskata 
cilvēki, it kā Turcija būtu sadūrusies ar 
Padomju Savienību, kas vēl dominēja.

Madreses un mošejas bija skaisti 
apšūtas ar zilām un tirkīza krāsas flī-
zēm. Tur bija veltīts milzīgs darbs jo 
ēkas bija pamatīgas, piemēram…

Es daudz laika pavadīju ar pret 
debesīm paceltu seju; tātad bija jauki 
doties uz koncertu, kur varēju skatīties 
uz priekšu!

Taškentā džeza festivālā šogad 
piedalījās Latvijas Radio bigbends un 
Latvijas vēstnieks Edgars Bondars ie-
lūdza pilsētas iedzīvotājus uz koncertu 
23. aprīlī Turkistānas Pilī. Latvijas Ra-
dio bigbends sāka darbību 1966. gadā, 
pārtrauca 1996. gadā un tad atkal atsāka 
2012. gadā. Koncerta programmā bija 
rakstīts ka orķestris ir pildījis nozīmīgu 
lomu džeza vēsture un kultūras dzīvē 
Latvijā, kā arī ir sadarbojies ar dau-
dziem pasaulē slaveniem mūziķiem, 
ieskaitot austrāliešiem; labi pazīstamo 
James Morrison. Māris  Briežkalns 
ir mākslinieciskais vadītājs un Kārlis 
Vanags – mūzikas direktors. Orķestra 
patrons ir Raimonds Pauls.

Nu tātad steidzamies uz koncertu. 
Taksīti jau Taškenta var viegli dabūt, 

jo drīkst apstādināt jebkuru automašī-
nu, un ja vienojās par cenu, tevi aiz-
vedīs kur tu vēlies... vēl vieglāk nekā 
ar Ūber! Tikai nezinu, kāpēc steidzā-
mies, jo pārejā publika to nedarīja, un 
koncerts sākās pusstundu vēlāk nekā 
izsludināts. Laikam tā bieži tur notiek.

Koncerts sākas. Izplūst Kas dārzā 
melodija džeza ritmos un variācijās. 
Labi; publika ir iesildīta. Seko Džeim-
sa Morrisona gabals Mare Balticum, 
ko Morrisons uzrakstīja šim orķes-
trim, jo sadarbojās ar orķestri Latvijā 
2014. gadā, kad Rīga bija Eiropas Kultū-
ras galvaspilsēta. Šai skaņdarbā orķes-
tris labi parāda jūras spējas būt mierīgai 
un vilinošai vai arī vētrainai un bargai. 
Skatītāji vēl vairāk sāk līksmot līdzi.

Tad orķestrim pievienojās burvī-
gā chanteuse Kristīne  Prauliņa un 
dziedātājs, trombonists un radio zvaig-
zne– Intars Busulis. Parādījās klasis-
kie gabali, tādi kā Night and Day, Fly 
me to the Moon, Come Rain or Shine, 
It Don’t Mean a 
Thing. Abiem solis-
tiem bija liela pie-
krišana, kad dzie-
dāja vieni vai arī 
duetos. Saprotams! 
Viņiem abiem ir iz-
teikts talants dzies-
mas izpildīšanā.

Vienīgi Sa-
binu Mustaevu 
sagaidīja aplausu 
vilnis, kas bija spē-
cīgāks, un tas nav 

pārsteidzoši, jo viņa ir 15 gadus veca 
dziedātāja no Uzbekistānas. Viņa nu-
pat atgriezusies pēc piedalīšanos Rīgas 
Jazz Stage sacensībās, kur ieņēma otro 
vietu vispār; ieguva Raimonda Paula 
speciālo balvu un skatītāju balvu. Apdā-
vināta meitene, kas izpildīja dziesmu tā, 
ka klausītāji aizmirsa, kas dzied un cik 
veca, jo balss bija pieaugusi un spēcīga.

Pēc Sabīnas uz skatuves atgrie-
zās atkal Latvijas solisti. Skatītāji 
jau tagad šūpojās, kustējās līdzi, sita 
plaukstas un dzina mūziķus uzstāties 
vēl un vēl. Nu kā tad beidzās? Tāpat 
kā sākas – ar latviešu melodiju. Variet 
uzminēt? Nu, protams, Pūt, vējiņi! 
Beidzās ar uzslavu; visi, kājās stāvot, 
aplaudē, visi priecīgi par ļoti jauku un 
muzikāli aizraujošu koncertu. Latvijas 
Radio bigbendam, Kristīnei Prauliņai 
un Intaram Busulim bija liela piekriša-
na, ko viņi bija pelnījuši. Bravo!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Radio bigbends Uzbekistānā
Koncerts beidzās ar uzslavu; visi, kājās stāvot, aplaudē

Vēstnieks Edgars Bondars apsveic Kristīni Prauliņu un pārējos.

FO
TO

 Il
on

a 
B

rū
ve

re

Ilona Brūvere Buhārā. FO
TO

 E
gī

ls
 Ķ

ip
st

e

Koncertu noslēdza ar iemīļoto Saule, 
Pērkons, Daugava, kura protams bija 
jāatkārto, publikai dziedot līdz.

Bez minētiem pasākumiem, kurus 
pati apmeklēju, bija arī vēl citi pasāku-
mi Rīgā: Ekumeniskais dievkalpojums 
Sv. Jēkaba katedrālē, 4. maija Latvijas 
filmu maratons kinoteātrī Splendid 
Palace, Rīgas Porcelāna muzejā svēt-
ku dāvanu apgleznošanas darbnīca 

Latvija iedvesmo, svētku koncerts Es 
ticu tam, ka varu Rīgas Kultūras un 
atpūtas centrā Imanta, Rīgas Kultū-
ras centrā Ilģuciems koncerts Mana 
uguns, Sv. Jāņa baznīcā koncerts Brī-
vība. Dzīvība, animācijas filmu seanss 
bērniem, Kultūras pilī Ziemeļblāzma 
svētku koncerts Likteņlīnijas, Sv. Pē-
tera baznīcā koncerts Tev mūžam dzī-
vot, Latvija, Latvijas Nacionālā teātrī 
latviešu kora dziesmu un tautas deju 
koncertuzvedums Pie Daugavas un 
Lielajā ģildē koncerts Laika vēji Latvi-

jā... Neiespējami apmeklēt visus!
Pirmo reizi piedzīvoju 4. maiju 

Latvijā. Diena Rīgā bija patiešām ne-
aizmirstama. Atceros, ka pamatskolas 
dienās, rakstot domrakstus par izbrau-
kumiem vai pasākumiem, bērni bieži 
tos nobeidza ar vārdiem – aizgājām 
mājās noguruši, bet laimīgi. Nezinu, 
cik kilometrus nostaigāju tanī dienā 
no rīta līdz vēlam vakaram, bet neno-
žēloju nevienu soli!

Rudīte Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Mani pirmie 4. maija svētki
Turpinājums no 2. lpp.
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Pirms 26 gadiem, 
1990. gada 4. maijā, 
Amerikas Latviešu ap-
vienība (ALA) pulcējās 
uz 39. gadskārtējo kon-
gresu Sanfrancisko, kad 
ik pa pusstundai toreizē-

jais ALA Informācijas nozares darbi-
nieks, tagad – Saeimas Ārlietu komi-
sijas vadītājs Ojārs Kalniņš zvanījis 
uz Latviju, lai noskaidrotu Augstākās 
Padomes balsojuma par Latvijas neat-
karības atjaunošanu rezultātus. Nezi-
ņa un uztraukums kongresa delegātu 
vidū valdījis līdz brīdim, kad tika sa-
ņemta pusgadsimtu gaidītā atbilde – 
Latvijas Augstākā Padome nobalsojusi 
PAR Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
Toreiz kājās piecēlušies visi kongresa 
delegāti, trīs reizes nodziedāta Latvi-
jas himna, zālē sausas acis vairs neesot 
bijušas nevienam, pat kungiem, – at-
minas kādreizējā, ilggadējā ALA ģe-
nerālsekretāre Anita  Tērauda.  Visa 
agrāk ieplānotā kongresa programma 
esot pajukusi, jo kongresa delegāti ļā-
vušies svētku noskaņojumam, vienlai-
kus apzinoties, ka priekšā vēl milzīgs 
darbs līdz reālajai Latvijas neatkarības 
atgūšanai, brīvības, demokrātijas un 
tiesiskuma varas nostiprināšanai Lat-
vijā.

26 gadus vēlāk, Amerikas Latviešu 
apvienības biedru organizāciju un atse-
višķo biedru delegātiem tiekoties ALA 
65. jubilejas kongresā turpat Kaliforni-
jā, šoreiz – Losandželosā, maija pirma-
jā nedēļas nogalē tika atsaukta atmiņā 
šī Latvijas liktenim izšķirīgā diena un 
balsojums. Kā to secina kādreizējā 

ALA ģenerālsek-
retāre A. Tērauda, 
kura piedalījās arī 
ALA 65. jubilejas 
kongresā, pa šiem 
gadiem ALA kon-
gresi esot kļuvuši 
daudz praktiskāki 
un lietišķāki. Vairs 
neesot vērojami tie 
emociju izvirdumi, 
ko ALA kongresos 
varēja pieredzēt 
agrākos gados, kad 
ASV dzīvojošiem 
trimdiniekiem bi-
jis vienots mērķis – sakaut ienaidnieku 
un panākt Latvijas neatkarības atjau-
nošana, bet katram esot bijis atšķirīgs 
redzējums par to, kā to sasniegt.

25 gadus pēc Latvijas faktiskās 
neatkarības atjaunošanas Amerikas 
latviešu apvienība vēl joprojām par 
galvenajiem mērķiem izvirzījusi dar-
bu Latvijas labā un latviešu valodas 
un kultūras uzturēšanu ASV. „ALA 
65. kongresa laikā saņēmām skaid-
ras vadlīnijas par Amerikas latviešu 
prioritātēm, un tās nav mainījušās 
no agrākām prioritātēm, kas ieskaita 
Latvijas drošību un aizsardzību, oku-
pācijas seku novēršanu un atbalstu 
Okupācijas muzeja darbībai, latviskās 
izglītības nodrošināšanu un latvie-
šu kultūras uzturēšanu ASV,“ skaidro 
ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs. 
Jautāts par ALA prioritātēm nākama-

jos piecos gados līdz nākamajam ALA 
jubilejas kongresam, P. Blumbergs 
norāda, ka viņš vēlas atrast Amerikas 
Latviešu apvienībai jaunu balsi, ka-
mēr ALA mainās kā organizācija, ko 
savulaik dibinājuši kādreizējie bēgļi, 
uz organizāciju, kuras vadības grožus 
pārņem ASV dzimušie trimdinieku 
pēcteči, un kam arvien vairāk pievie-
nojas neatkarības laikā ASV ieceļoju-
šie latvieši. „Gribu atrast ALA pareizo 
balsi, kamēr mēs maināmies kā orga-
nizācija. Mūsu pieredze un mūsu ie-
spējamais devums Latvijai ir citādāks. 
Tādā veidā vēlos koncentrēties uz to, 
ko mēs varam dot Latvijai, ņemot vērā 
mūsu atšķirīgo pieredzi no iepriekšē-
jiem Amerikas Latviešu apvienības va-
dītājiem,“ piebilst P. Blumbergs. Viņš 
paskaidro, ka ALA vadībā nonākuši 
lielākoties ASV dzimušie, vidējās pa-
audzes sabiedriskie darbinieki. „Mēs 
nedzīvojām nometnēs. Mūsu attiecī-
bas ar Latviju ir veidojušās caur to, 
ko mēs iemācījāmies vietējās latviešu 
skolās. Tajā pašā laikā mums ir pievie-
nojušies arī daudzi jauniebraucēji no 
Latvijas,“ paskaidro ALA priekšsēdis. 
Jāpiebilst, ka ALA jubilejas kongresa 
delegātu sastāvā bija vismaz 15% da-
lībnieku, kas būtu liekami jauniešu 
vecuma kategorijā.

Atzīmējot ALA 65 darbības gadus, 
ALA priekšsēdis uzsver, ka aizvadītajā 
gadā ALA darbības vadmotīvs ir bijis 
pacelt ALA redzamību Amerikas lat-

Amerikas Latviešu apvienība
Atzīme 65 gadu jubileju un gatavojas jaunam darba cēlienam

Kongresa atklāšana. Svētbrīdi vada māc. Guna Jostsone.
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No kreisās: Latvijas Okupācijas muzeja direktors Gu-
nārs Nāgels, Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns, PBLA 
priekšsēdis Jānis Kukainis, Latviešu Nacionālās apvienī-
bas Kanādā priekšsēdis Andris Ķesteris.
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Amerikas Latviešu apvienības valde. Centrā valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs.
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Štutgartes Latviešu biedrība SAI-
ME ar Sabiedrības integrācijas fonda 
atbalstu aprīļa vidū – 16. un  17.  ap-
rīlī – rīkoja tuvāko kaimiņu tikšanos, 
kurā pulcējās dažādu paaudžu aktīvie 
latvieši no tuvākajām pilsētām un val-
stīm. Tajā piedalījās gan organizācijas 
ar senu pieredzi, gan nesen nodibinātas 
biedrības. Daugavas vanagus Vācijā 
pārstāvēja tās priekšsēdētājs un Eiro-
pas Latviešu apvienības komunikāciju 
referents Indulis Bērziņš, Latviešu ko-
pību Vācijā – Nils Ebdens, Freiburgas 
Latviešu mītni Bērzaine un skoliņu 
Bērzainīte – Inese Avena. Tuvējās Vir-
cburgas Daugavas vanagus pārstāvēja 
Lita Hainovska, Eslingenas Latviešu 
draudzi un vienlaicīgi Štutgartes lat-
viešu saimi Inta Vīgante un Pēteris Vī-
gants, kā arī vairāku Vācijas draudžu 
mācītājs Elmārs Ernsts Rozītis.

Ļoti aktīvi seminārā iesaistījās 
arī nesen dibināto latviešu biedrību 
pārstāvji – Frankfurtes Latviešu bied-
rība – Laima Španheimere un Liene 
Poriete, Minhenes Latviešu biedrība 
Namejs – Laima Dambekalne un Liene 
Miltovica, kā arī kaimiņi no Šveices – 
Cīrihes/Bāzeles biedrība Latviešu kul-
tūra Šveicē – pārstāvis Jānis Vinklers. 
Tālāko ceļu bija mērojusi Itālijas un 
Šveices itāļu daļas latviešu biedrības 
ALISI (Associazione Lettone di Italia 
e Svizzera Italiana) pārstāve Ilze At-
ardo.

Viskuplāk pārstāvēti bija paši štut-
gartieši – biedrības SAIME valdes 
biedri Laura Putāne, Karīna Ziegler, 
Līga Dukure-Oelke un Stefanija Tī-
ringere (Stefanie Thüringer).

Pasākums iesākās ar neformālu 
satikšanos un iepazīšanos, tai sekojo-
šo oficiālo daļu. Kā šai pusē pieņemts, 
satikšanos iesāka mācītājs Rozītis ar 
tās nedēļas vārdiem Es rītausmā ga-
vilēju Tev pateicību, Dievs! un kopīgu 
lūgšanu.

Programmas pirmajā daļā katra 

biedrība iepazīstināja ar savām aktivi-
tātēm, biedru skaitu un sastāvu, pozi-
tīvo pieredzi, kā arī grūtībām biedrību 
darbā un finanšu piesaistē. Jaunajām 
biedrībām bija ļoti vērtīgi uzzināt Nila 
Ebdena un Induļa Bērziņa informāciju 
par latviešu organizāciju struktūrām 
un modeļiem, pie kurām vērsties pēc 
padoma, kļūt par biedriem un sadar-
boties.

Notika dalībnieku pieredzes ap-
maiņa par to, kā biedrības piesaista 
sponsorus un izmanto vietējo pašval-
dību piedāvātos pasākumus – dārza 
svētkus, multikulturālos projektus, 
atbalstu nevalstiskām organizācijām, 
kuros var iesaistīties, lai iegūtu pub-
licitāti un papildus līdzekļus. Tāpat 
ļoti vērtīga bija informācija par liela-
jiem projektu konkursiem, kurus rīko 
PBLA, ELA, Latviešu fonds Amerikā, 
Kultūrkapitāla fonds, Sabiedrības in-
tegrācijas fonds un Latvijas Nacionā-
lais kultūras centrs.

Jauno izceļotāju no Latvijas viļņa 
kontekstā interesants šķita Minhenes 

biedrības moto – Integrēties, bet ne-
zaudēt saknes. Patiešām multikulturā-
lā sabiedrībā ir svarīgi ne tikai pašiem 
turēt cieņā savu latvietību, bet tajā ie-
saistīt arī cittautiešus. Tas veiksmīgi 
notiek gan koros gan, deju kolektīvos 
ne tikai Vācijā. 

Otrā semināra diena pagāja vairāk 
runājot par publicitāti, iespējām sevi 
reklamēt sociālajos tīklos, par vieno-
tās platformas www.latviesi.com mo-
dernizēšanu, kas dotu katrai biedrībai 
vai nodibinājumam iespēju uz esošās 
bāzes veidot savu individualizētu mā-
jas lapu, tādējādi informējot par aktu-
alitātēm interesentus konkrētajā valstī. 
Vienota kalendāra izveide šajā portālā 
ļautu arī izvairīties no situācijām, kad 
kaimiņu pilsētās vienlaicīgi notiek lat-
viešu pasākumi un samazinās iespējas 
tos apmeklēt.

Laura Putāne informēja dalībnie-
kus par Eslingenas 1947. gada dziesmu 
svētku atceres pasākumu 2017. gadā. 

viešu sabiedrībā, rīkojot izbraukuma 
valdes sēdes un seminārus lielākajos 
latviešu centros ASV. Apstākļu spies-
ta ALA aizvadītajos gados ir atgrie-
zusies pie vecās kaujas – Latvijas dro-
šības jautājumiem, kam ALA pēdējo 
divu gadu laikā pievērsusi pastiprinātu 
uzmanību. Sasaitē ar augstāk minēta-
jām prioritātēm, uz ALA 65. kongresu 
kā runātāji bija uzaicināti – Latvijas 
vēstnieks ASV Andris  Razāns, Re:-
Baltica pētnieciskās žurnālistikas cen-
tra pārstāves un filmas Ģenerālplāns 
žurnālistes Inga  Spriņģe un Sanita 
Jemberga, kā arī Latvijas Okupācijas 
muzeja direktors Dr. Gunārs Nāgels. 

Par vienu no pēdējā laika Latvijas lie-
lākajiem izaicinājumiem – samilzušo 
emigrācijas jautājumu Latvijā bija ai-
cināta izteikties visu laiku lielākā lat-
viešu emigrācijas pētniecības projekta 
vadītāja Dr. Inta Mieriņa, kura šobrīd 
ir Jura Padega stipendiāte Jēlas Uni-
versitātē. Savukārt Stenforda Univer-
sitātes bibliotēkas pētniece Elga Zālī-
te iepazīstināja ar latviešu politisko un 
sabiedrisko darbību dokumentējošām 
liecībām Hūvera Institūtā un Stenfor-
das Universitātes Speciālo krājumu 
kolekcijā.

Atskatoties uz ALA 65. kongresa 
norisi, ALA kādreizējā ģenerālsekre-
tāre A. Tērauda secina, ka gadu gaitā 
samazinājies ideālisms, bet palielinā-
jies pragmatisms, piebilstot, ka tuvojo-

šās Latvijas valsts simtgade varētu dot 
pozitīvu impulsu Amerikas latviešu 
sabiedrības dzīvē. „Domāju, ka Latvi-
jas simtgade to lietu padarīs emocio-
nālāku un sirsnīgāku,“ norāda A. Tē-
rauda. Jāatzīmē, ka ALA 65. kongresa 
priekšvakarā Losandželosā noritēja 
īpašs Latvijas valsts simtgadei veltīts 
seminārs, kuru vadīja ALA Kultūras 
nozares vadītāja Līga  Ejupe. Kā to 
norāda ALA Kultūras nozares vadītāja 
ASV latviešu devums Latvijas valsts 
simtgadē būs vērienīga mārketinga 
kampaņa, kuras mērķis būs celt Latvi-
jas un latviešu tautas redzamību ASV.

Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) ģenerālsekretāre
Laikrakstam „Latvietis“

Amerikas latviešu apvienība
Turpinājums no 10. lpp.

Pārstāvji no kaimiņpilsētām tiekas Štutgartē!
Notika dalībnieku pieredzes apmaiņa

Pirmā rindā no kreisās: Nils Balthasar, Lita Hainovska, Laila Dambekalna, 
Karīna Cīglere, Laura Putāne, Laima Španheimere, Inese Avena, Liene Porie-
te, Ilze Atardo. Otrā rindā no kreisās: Elmārs Ernsts Rozītis, Jānis Vinklers, 
Inta Vīgante, Liene Miltoviča, Līga Dukure-Oelke, Nīls Ebdens, Pēteris Vī-
gants, Stefanija Tīringere (Stefanie Thüringer), Indulis Bērziņš.
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Profesors Nikolajs 
Rozenauers

Profesors Nikolajs 
Rozenauers Sidnejā 
nodzīvoja no 1949. līdz 
1963. gadam. Viņš bija 

viens no tiem nedaudzajiem latviešu 
ieceļotājiem, kas Austrālijā iebrauca 
bez divu gadu darba līguma, jo, vēl 
Vācijā esot, bija pieņēmis darba pie-
dāvājumu par vecāko lektoru toreizējā 
Jaundienvidvelsas Tehnoloģijas Uni-
versitātē, ko mēs tagad pazīstam kā 
Jaundienvidvelsas Universitāti.

Kad es 1951. gadā iesāku studijas 
šajā universitātē, profesors tur jau bija 
nostrādājis vienu gadu.

Ar profesoru jau nedaudz tu-
vāk biju iepazinies Pinebergā, kad 
1948. gada vasarā mani iesvētīja reizē 
ar viņa dēlu Alfrēdu. Studējot un vēlāk 
strādājot Jaundienvidvelsas universitā-
tē, sastapšanās ar profesoru universitā-
tes gaiteņos un pagalmos bija diezgan 
bieža. Arvien kādu brīdi parunājamies.

Profesors nekādā veidā nebija ar 
mieru mācīt savus priekšmetus pēc jau 
nostabilizētām šabloniskām metodēm. 
Tā radās zināma rīvēšanās, jo konti-
nuitātes dēļ divas dažādas metodes ne-
bija jaucamas. Profesoram galvenokārt 
uzticēja mācīt tos Sidnejas Tehniskās 
koledžas (STC) absolventus, kuri vē-
lējās iegūt universitātes grādu. Lai to 
iegūtu, bija jāpārstudē vairāki priekš-
meti universitātes līmenī. 

Profesors turpināja savu zinātnis-
ko darbu. Uzturēja sakarus ar savas 
nozares speciālistiem visā pasaulē, 
piedalījās zinātniskās konferencēs, 
rakstīja zinātniskā presē. Piecdesmito 
gadu sākumā liela popularitāte savu 
kolēģu un studentu starpā viņam ne-
bija. Pirmie izjuta profesora intelekta 
pārākumu, otriem profesora lekcijas 
likās par nesaprotamām un pasnieg-
šanas veids par zinātnisku. Varētu pat 
teikt, ka profesoram bija jāstrādā zinā-
mā vakuumā. Te nu jāpiezīmē, ka tajos 
gados Jaundienvidvelsas Tehnoloģijas 
Universitātes mācībspēki vēl lielāko 
tiesu komplektējās no bijušās STC mā-
cībspēkiem. Jau pēc nedaudz gadiem 
par nekādu zinātnisku vakuumu uni-
versitātē nevarēja runāt. 

Vienīgais zinātnieks Latvijā, ar 
kuru Rozenauers jau no 1960. gada sa-
rakstījās, bija viņa kādreizējais izcilais 
students, profesors Oļģerts Ozols – zi-
nātnieks mehānismu un mašīnu teorijā 
ar pasaules vārdu. Ozols bija studējis 
LU mehānikas fakultātē (matrikula 
23007) no 1938. līdz 1943. gadam. Sa-
rakstes laikā profesors Ozols bija Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātes 
mācībspēks un no 1966. gada līdz pat 

savai nāvei 1976. gadā tās rektors. Abi 
bija apmainījušies ar 50 vēstulēm.

1955. gadā, sasniedzot 65 gadu ve-
cumu, izbeidzās viņa vecākā lektora 
darbs. Universitāte gan vēl deva iespē-
ju viņam lasīt vairākus priekšmetus, 
kas tomēr vairs nebija viņa specialitātē. 
Viens no tādiem bija tēlotāja ģeometri-
ja. Man, arī kādu laiku strādājot tajā 
pašā universitātē, kādu semestri bija 
uzdevums asistēt viņam šinī priekšme-
tā. Rīcības brīvība, kā šo priekšmetu 
pasniegt, bija ļoti maza. Apbrīnojama 
bija Rozenauera zīmējuma precizitāte. 
Toreiz tikai ar trīsstūriem, cirkuli un 
krītu. Pēc lekcijām parasti profesoru 
aizvedu uz mājām. Tur kādu laiciņu 
pavadījām dažādās pārrunās, iebaudī-
jām kādu glāzīti stiprāka dzeramā un 
piekodām pa desas šķēlītei.

Sarūgtināts par savu degradāciju, 
Rozenauers pieņēma viesprofesora 
darbu Vindzoras Universitātē, Kanā-
dā. Pēc tam no 1967. līdz 1970. gadam 
bija viesprofesors Tenesijas Tehnolo-
ģiskajā Universitātē Kukvilē, ASV. 
Turpināja rakstīt zinātniskā presē un 
piedalījās konferencēs. Abi ar sie-
vu apmeklējām profesoru Vindzorā 
1965. gadā, pavadot tur skaistu dienu.

Personiskā dzīvē profesors bija ļoti 
draudzīgs, ar lielu humora izjūtu. Pie 
izdevības patika sulīgi izteikties, ja 
situācija to prasīja. Patika izklaidēties, 
spēlējot kārtis. Viņam bija laba humo-
ra izjūta, patika stāstīt anekdotes, it 
sevišķi dāmu sabiedrībā. Dēla Alfrē-
da saderināšanās vakarā kādas pāris 
stundas stāstīja anekdotes. Jautāts, kā 
visas tās var atcerēties, atbildēja, ka to, 
kas reiz dzirdēts, taču nevar aizmirst.

Rozenauers bija dzimis virsnieka 
ģimenē 1890. gada 8. decembrī Svētes 
pilī pie Jelgavas.

Profesora tēvu ir pieminējis arī 
Jēkabs Vītols savās atmiņās. Vītols, 
rakstot par vācieti Dombrovski, pen-
sionētu Jaunjelgavas pastmeistaru, 
vīru ar platu, lielu bārdu, piemin, ka 
viņa meitu bija apprecējis atvaļināts 
Krievijas armijas virsnieks Rozenau-
ers – LU profesora Nikolaja Rozen-
auera tēvs, kurš bijis apriņķa policijas 
priekšnieks citās Kurzemes pilsētās un 
laikam arī Jaunjelgavā.

Studējis Pēterburgas ceļu inženie-
ru institūtā. 1922. gadā sācis darbu 
LU tehniskās mehānikas katedrā kā 
profesora Alfreda Vītola jaunākais 
asistents. No 1936. gada pēc Dr. grāda 
aizstāvēšanas profesors, kā jau lasījām, 
viens no pasaules vadošām autoritātēm 
mehānismu kinemātikā. Latvijas Uni-
versitātes rakstu Mehānikas fakultātes 
sērijā publicējis 18 rakstus un vēl 16 
rakstus dažādos ārzemju izdevumos. 
Trimdas gados publicējis vēl 22 raks-

tus. Vairāku lekciju konspektu un mā-
cību grāmatas Mehānismu kinemātika 
autors. Šo grāmatu Austrālijā pārtulko-
ja arī angļu valodā. To izdeva vispirms 
Sidnejā un pēc tam Ņujorkā. Grāmatas 
līdzautors skaitījās profesors A. H. Vil-
lis no Jaundienvidvelsas Universitātes, 
kam gan bija pazīšanās grāmatu izdev-
niecības firmās, bet labākā gadījumā 
varēja tikai noapaļot angļu valodu.

Profesora zinātniskais devums 
ir labi apzināts Latvijā. 1995. gada 
11. maijā bija pat viņam veltīts piemi-
ņas sarīkojums LU rektorāta sēžu zālē. 
Šo sēžu zāli varētu apzīmēt par svē-
tāko vietu visā universitātē, jo šī zāle 
ir domāta tikai rektora apspriedēm ar 
fakultāšu dekāniem. Sarīkojumā cil-
dināja profesora devumu zinātnei. Iz-
ņemot mani, neviens no klātesošiem 
nebija Rozenaueru satikuši, bet visi 
par viņu bija dzirdējuši. Te nu vēlreiz 
jāpiezīmē, ka padomju laikā tehnis-
kās fakultātes no LU bija pārceltas uz 
RTU. No universitātes arhīviem RTU 
docents Dr. Helmuts Guļevskis bija sa-
gatavojis pārskatu par profesora darbu 
universitātē no pašiem pirmsākumiem 
līdz pat bezalgas atvaļinājuma piešķir-
šanai 1944. gada vasarā. Mani lūdza 
pastāstīt par profesora gaitām gan BU, 
gan arī Austrālijas dzīves posmā. Uz-
svars bija uz manām personiskajām 
atmiņām par profesoru kā mācības 
spēku un cilvēku.

Par profesoru varēja lasīt arī 
RTU laikraksta Jaunais Inženieris 
1995. gada 15. decembra numurā. Tā-
pat par viņu bija raksts Latvijas Vēst-

Baltijas Universitātei 70
Atmiņas par diviem profesoriem (3)
Noslēgums. Sākums LL408, LL409.

Profesors N. Rozenauers ar Guntaru 
Saivu pie Vindzoras Universitātes Ka-
nādā 1965. gadā.
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ātra izrādi. Kas varēs, tie atnāks! Sanāca 
draugi, sanāca gardas vakariņas, sanāca 
spraigas pārrunas par latvietības nozīmi.

Nākamā rītā, 5. maijā, uz Latviešu 
Namu, kur dāmas jau rosījās pa kafej-
nīcu, gaidot Baltā galdauta pusdienu 
viesus. Jāpadomā par uzrunu. Jāsarīko 
dzirkstošais, ar ko uzdzert Latvijai lai-
mes! Jau krietni priekšlaicīgi ļaudis – 
tādi smaidīgi, sāk nākt pa Nama durvīm. 
Turpat 30 viskopā. Skan Sveiks, svētkos!, 
skan himna, skan glāzes, skan naži un 
dakšas, skan domas un pārrunas par to, 
kā nākamgad mēs varētu svinēt. Izdevās!

Jānis Čečiņš
Laikrakstam „Latvietis“

būs mūsu pašu atbildība nodrošināt to, ka 
pilnvērtīgi izmantojam dalību OECD.“

OECD pievienošanās gaitā Lat-
vija jau ir veikusi virkni reformu un 
uzlabojumu, kuri ilgtermiņā veicinās 
Latvijas ekonomikas un nozaru attīs-
tību, balstoties uz pasaulē labāko pie-
ejamo praksi un ekspertīzi. Piemēram, 
OECD rekomendācijas bijis spēcīgs 
stimuls nepieciešamām iekšējām re-
formām. Jau kā organizācijas biedrei, 

Latvijai būs arī turpmāk jāinformē par 
padarīto un pievienošanās procesā iz-
teikto rekomendāciju ieviešanu.

Nākamais solis pēc OECD Pado-
mes lēmuma uzaicināt Latviju pievie-
noties OECD būs Latvijas Republikas 
pievienošanās līguma OECD parakstī-
šana, kas notiks Parīzē OECD ikgadē-
jās ministru sanāksmes laikā 2. jūnijā. 
Pēc līguma parakstīšanas un ratifikāci-
jas Latvijas Republikas Saeimā Latvija 
kļūs par pilntiesīgu OECD dalībvalsti.

Kā ziņots, 18. aprīlī Latvija noslē-
dza tehniskās sarunas, saņemot formā-

los atzinumus no 21 OECD komitejas, 
kurās tika vērtēta Latvijas atbilstība 
OECD standartiem un labajai praksei.

Latvijas Ārlietu ministrija

OECD paziņojums par uzaicinājumu 
Latvijai pievienoties OECD:

http://www.oecd.org/latvia/latvian-
accession-latvia-invited-to-join-
oecd.htm

Jautājumi un atbildes par Latvijas 
pievienošanos OECD:

http://www.oecd.org/latvia/latvian-qas-
accession-of-latvia-to-the-oecd.htm

Latvija aicināta OECD
Turpinājums no 1. lpp.

cionālās rotas, tautas tērpi, Dziesmu svētki, ozols.
Protams, mēs neizpalikām arī bez dziedāšanas, bet gal-

venais – tika nolemts, ka šī ir skaista tradīcija un ka tā ir jā-
turpina. Ints un Margota Puķīši ierosināja, ka tajos gados, 

ka 4. maijs iekritīs Austrālijas nedēļas nogalē, tad ir jārīko 
svētki jau pēcpusdienā un varam priecāties līdz vakaram.

Mēs sakām lielu paldies Latvijas Institūta darbiniekiem 
par šo ideju un ziņojam, ka mēs to atbalstīsim arī turpmāk, 
jo Adelaidē Balti galdauti vienmēr būs!

Mārīte Rumpe
Laikrakstam „Latvietis“

„Baltā galdauta svētki“ Adelaidē
Turpinājums no 4. lpp.

Izdevās!
Turpinājums no 4. lpp.

Pusdienas Sidnejas Latviešu namā.
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Jau veikti sagatavošanas darbi, uzsāk-
ta sadarbība ar ELA, Eslingenas pil-
sētas pašvaldību un saņemts Latvijas 
Kultūras ministrijas atbalsts. Klāteso-
šie koru un deju kolektīvu vadītāji vie-

nojās par piedalīšanos šajā pasākumā 
un atbalstu ieceru īstenošanai.

Tikšanās noslēgumā tika izvei-
dots tuvākā gada pasākumu plāns un 
kontaktu datu bāze, lai šis pasākums 
varētu būt labs sākums starppilsētu un 
starpvalstu sadarbībai latviešu diaspo-
rā Vācijā, Šveicē un Itālijā. 

Paldies Sabiedrības integrācijas 
fondam par atbalstu. Paldies Laurai 
Putānei par uzņēmību un meistarīgu 
vadīšanu. Paldies visiem dalībnie-
kiem. Uz tikšanos jaunos latviešu pro-
jektos!

Ilze Atardo, ALISI pārstāve
Laikrakstam „Latvietis“

Pārstāvji tiekas Štutgartē!
Turpinājums no 11. lpp.

Arheoloģiskais tautastērps
Seminārs un darbnīca Minsterē

Nu jau mūsu etnogrāfisko kreklu 
darināšanas projekts veiksmīgi aizri-
tējis. Un jau sākam gatavoties nākama-
jai meistardarbnīcu cikla Ceļā uz savu 
tautastērpu daļai; šoreiz – viss par un 
ap arheoloģisko tautastērpu!

Seminārs un meistarklases nori-
sināsies 2016. gada 28. un 29. maijā 
Minsterē. Pie mums viesosies arheo-
loģe, tekstilpētniece Irita  Žeiere un 
meistare Dagnija Pārupe no Latvijas.

Praktiskajās nodarbēs apgūsim 
celu jostu aušanu – gan vienkāršākas, 

gan varbūt arī rakstainās – vairāk atka-
rīgs, ko katrs vēlēsies un kā padosies.

Lai austu šīs jostas, nepieciešami 
celu dēlīši. Tie var būt darināti no koka 
vai kartona. Koka celu dēlīšus plānojam 
pasūtīt pie meistara Latvijā. Katram da-
lībniekam būs nepieciešami līdz 10 gab. 
tādu (1,50€ gab.). Lai spētu laikus tos sa-
gādāt nepieciešamā skaitā, būtu ļoti jau-
ki, ja interesenti līdz 5. maijam pieteik-
tu savu dalību uz norādīto epasta adresi.

Ja rodas vēl kādi jautājumi, droši 
rakstiet, zvaniet!

Dalība – bez maksas. Projektu 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 
Latviešu Centrs Minsterē, Latvijā un 
ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu sa-
darbības biedrība.

Pusdienu pārtraukuma laikā ie-
spēja pašiem pasūtīt pusdienas vai arī 
vienkārši no mājām jau paņemiet līdzi 
kādu kārumu pauzei. Kafija, tēja būs!

Inga Pētersone
Laikrakstam „Latvietis“
https://tautasterps.wordpress.com/
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Latviešu baletdejotājs atstāj pēdas 
uz pasaules skatuves. Andris darbojās 
kā dejotājs, horeogrāfs un skolotājs vi-
sās pasaules malās: Amerikā, Austrā-
lijā, Eiropā un Āzijā.

Viņš savas dejotāja gaitas sāka 
Paula Fībiga baleta studijā Melburnā. 
Fībigs bija Latvijas Nacionālās Operas 
baleta solists.

Pēc tam Andris iestājās Victorian 
Ballet Guild.

No 1964. līdz 1969. gadam – The 
Australian Ballet. Sekoja piecu gadu 
studijas un uzstāšanās: American Ballet 
Theatre School, Royal Winnipeg Ballet 
un Les Grands Ballet Canadiens, ie-
skaitot trīs sezonas Ņujorkā ar Kanādas 
Baleta slaveno iestudējumu Tommy.

Atgriežoties Austrālijā 1975. gadā, 
viņš dejo ar Ballet Victoria vairākās 
galvenās lomās, kā piemēram, Roberta 
Helpmaņa Lyrebird.

Greiems Mērfijs (Graeme Murphy) 
no Sydney Dance Company piedāvā vi-
ņam iespēju darboties kā skolotājam un 
horeogrāfam. Viņš saņem stipendiju uz 
The Juilliard School New York.

Atkal atgriezies Austrālijā, viņš sāk 
neatkarīgu darbību, bet sadarbojas ar vi-
sām baleta un teātra kompānijām Austrā-
lijā, kā arī izmanto TV un video iespējas.

Andris bija angļu daiļslidotāju Tor-

vill and Dean horeogrāfs un uzvedumu 
režisors kā viņu pasaules ceļojumos, tā 
arī televīzijā no 1985. līdz 1998. gadam.

Andris pēdējo reizi mina skatuves 
dēļus Sidnejā, 2015. gadā ar The Aus-
tralian Ballet Gulbju ezera Greiema 
Mērfija iestudējumā; vairāk nekā 50 
gadus pēc pirmajiem deja soļiem.

Andra piemiņas brīdis ar nokavē-
šanos notika šī gada 23. aprīlī vēsturis-
kajā Palais Theatre, St. Kildā, Melbur-
nā, jo, tāpat kā viņa māte, viņš bija sevi 
novēlējis zinātniskiem pētījumiem.

Pēdējos četrus gadus viņš bija teātra 
Dienesta menedžeris (Duty Manager).

Atvadu vārdus teica viens no sla-
venākajiem Austrālijas horeogrāfiem 
un dejotājiem – Greiems Mērfijs. Viņi 
abi ar Andri bijuši The Australian Bal-
let šūpulī. Katrs aizgājis savu ceļu, lai 
pēc gadiem atkal satiktos uz skatuves.

Greiema vārdi bija dedzīgu sla-
vinājumu pilni, un viņš norādīja uz 
Andra lielo devumu Austrālijas baleta 
uzplaukšanā, izceļot Andra neapšau-
bāmo skolotāja talantu. Atvadu vārdus 
ilustrēja video ainas un fotogrāfiju ga-
lerija gar balkona promenāde sienām.

Piemiņas brīdi piedalījās 120 draugi 
un baleta darbinieki, un – septiņi latvieši.

Dzīvē gadās, ka bieži aizgājēju tā 
īsteni iepazīstam no izjustiem atvadu 

vārdiem.
Pilnīgāku ieskatu viņa dzīvē dod 

www.andristoppe.com – ar biogrāfiju 
un daudzām fotogrāfijām, video utt.

Edgars Laķis
Laikrakstam „Latvietis“

Mūžībā aizgājusi

SOFIJA EGLĪTE
dzimusi 1920. gada 1. jūnijā – mirusi 2016. gada 6. maijā

Izvadīšana notiks pirmdien, 16. maijā, plkst. 13.15 no Crick Chapel, Fawkner kapsētā.
Ziedu vietā Sofija būtu vēlējusies ziedojumu Latvijas Okupācijas muzejam.

Saldu dusu!
No viņas atvadās Gunta, Inese, Selwyn, 
Inese, Kira un viņu ģimenes

Pieminot Andri Toppi
16.05.1945. – 20.02.2016.

Ilga Tomane (tagad Kurlis) un Andris 
Toppe pirms 1962. gada uzveduma. 
Dejo „Adagio“ no Čaikovska baleta 
„Riekstkodis“.
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Mūžībā aizgājis mūsu filistre

SOFIJA EGLĪTE
Dzimusi 1920. g. 1. jūnijā Omskā, Sibīrijā

Mirusi 2016. g. 6. maijā Melburnā, Austrālijā

„Ticēsim baltajai dienai un atvest līdzēsim to,
Dzirkstēsim kopīgā kvēlē ar liesmu violeto...“

Sēro Korporācijas Spīdola 
Sidnejas un Melburnas kopas
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. maijs
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
1851. skolotājs, botāniķis, dzejnieks 
Jānis Ilsters.
1944. izglītības darbinieks Austrālijā 
Kārlis Brēmanis.

15. maijs
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Starptautiskā ģimenes diena
1896. sabiedrisks un politisks darbi-
nieks, krievu kopienas pārstāvis Dau-
gavpils pilsētas domē (1920-1922), 
visu pirmskara Latvijas Saeimu de-
putāts Meletijs Kaļistratovs. Nošauts 
1941. g. 23. jūn. Daugavpils cietuma 
pagalmā.
1921. žurnālists, laikraksta Austrālijas 
Latvietis dibinātājs, redaktors un īpaš-
nieks, diplomāts Emīls Dēliņš.
1971. Satversmes tiesas tiesnesis 
Kaspars Balodis.

16. maijs
Edijs, Edvīns
1877. diplomāts Jānis Seskis. Pieda-
lījies Parīzes miera konferencē, bi-
jis Latvijas sūtnis Igaunijā un PSRS. 
1941. g. izvests uz Krieviju, notiesāts 
un nošauts 1943. g. 10. jūlijā.
1957. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks.

17. maijs
Dailis, Herberts, Umberts
Ugunsdzēsēju un glābēju diena
1951. latviešu politiķis Juris Boldāns.
1951. uzņēmējs Gunārs Ķirsons.

18. maijs
Ēriks, Inese, Inesis
Starptautiskā Muzeju diena
1911. rakstnieks Nikolajs Kalniņš.
1937. skolotājs, rakstnieks un kritiķis 
Eduards Silkalns.
1955. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 

Valdis Jaudzems.

19. maijs
Lita, Sibilla, Teika
1841. (j.s., pēc v.s.7. maijā) diriģents, 
ērģelnieks, komponists Indriķis Zīle.

20. maijs
Salvis, Selva, Venta
1876. Rīgas Latviešu biedrībā tika 
piereģistrēti divi Aizkraukles rajonā 
atrasti akmens cirvji. Tiek uzskatīts, 
ka no šī brīža sākās Latvijas vēstures 
muzeja darbība. 
1910. gleznotājs, arhitekts Leonids 
(Leo) Svīķers.
1941. latviešu riteņbraucējs, Olimpis-
ko spēļu sudraba medaļas ieguvējs 
(1964) Imants Bodnieks.
2008. Valsts policija oficiāli atstāja 
vēsturisko Stūra māju Rīgā, Brīvības 
ielā 61, pārceļoties uz jauno komplek-
su Čiekurkalnā.  ■

mi, kas pievelk skatītājus. Autoritatīvais 
politikas pētnieks Pols Goubls muzeja 
nozīmi ir apcerējis veselā rakstā. Viņa 
slēdziens ir, ka „Okupācijas muzejs ta-
gad ir svarīgāks, nekā tas bija, kad to 
dibināja, un tas būs vēl svarīgāks pēc 
divdesmit gadiem, nekā tas ir tagad.“

Tajā pašā laikā cilvēkus, kas Krie-
vijas televīziju neskatās, politikā ne-
maisās un dzīvo savu miera laika dzīvi, 
jautājumi par Latvijas brīvību/ nebrīvī-
bu un muzeju, kas par to stāsta, daudz 
nenodarbina. Muzejs viņu intereses zib-
šņus saņem tad, kad televīzija rāda, kā 
deg ēkas jumts vai kā slavena arhitekte 
kūkas veidā apēd muzeja ēkas piebūvi.

Un to ņemot vērā, muzeja pienā-
kums tagad ir saukt skaļi, lai sadzird 
arī iemigušie – muzejam paliek par 
grūtu strādāt savu darbu un vienlaicīgi 
atkauties no savējiem, kas tīši vai netī-
ši drupina muzeja dzīvotspēju. Sabied-
rība, mēs stāvam Latvijas valsts  idejas 
sardzē, palīdziet mums to darīt!

Latvijas Okupācijas muzejs strādā 
Latvijas valsts labad. Tas notiek gan 
saturā, – rādot Latvijas valsts nepār-
trauktību, gan arī praktiski, –  maksā-
jot par  telpām, izstāžu veidošanu, krā-
juma glabāšanu, algojot darbiniekus, 
kas māca skolēnus, sniedz informāciju 
tūristiem un uzņem ārvalstu amatper-
sonas. Šo muzeju nav radījusi valsts 
par nodokļu maksātāju naudu. Muze-

ju ir izveidojuši 6400 ziedotāji, kuru 
vārdus mēs varam nosaukt un tūkstoši 
muzeja viesu, kas ir iemetuši naudiņu 
ziedojuma kastēs. Caur muzeju šie cil-
vēki ir devuši Latvijas valstij. Un atkal 
jau, – gan atbalstot ideju, gan caur mu-
zeja samaksātajiem nodokļiem.

Pēdējos gados muzeju atbalsta Kul-
tūras ministrija. Paldies par to; tas ir 
muzeja uzturēšanai svarīgs līdzfinan-
sējums. Pamata finansējums tomēr nāk 
no ziedojumiem. Tie ir jālūdz un ziedo-
tājiem jāpamato, kam tie tiks izmantoti. 
Saite starp devēju un lietotāju ir īsa un 
tieša. Saimniekošana ar šādiem ienāku-
miem nozīmē tādu pat apdomīgu taupī-
bu kā rīkojoties ar ģimenes budžetu.

Tāpēc pašreizējā iestiguma stā-
vokļa izraisītāju rīcība muzejam šķiet 
pilnīga bezkaunība, ja ne ļaunprātība. 
Ne jau no zila gaisa muzejs pārcēlās uz 
pagaidu telpām  un iedomājas tērēt lī-
dzekļus jaunās pastāvīgās ekspozīcijas 
gatavošanai, ko paredzēts likt rekons-
truētājā mājā. 2011. gadā valdība pie-
ņēma lēmumu, ka ēkai būs piebūve. Uz 
ko tad vēl paļauties?

Par būvniecības atļauju jau gadu 
spriež Rīgas pilsētas domes institūci-
jās. 3. maijā tapa zināms, ka Pilsētas 
attīstības departaments kā uzraugošā 
iestāde ir uzdevis Rīgas Būvvaldei la-
bāk izskaidrot būvatļaujas atteikuma 
iemeslus. Faktiski tas atkal nozīmē – 
ne jā, ne nē, bet laiks novilcināts.

Tikmēr pa centiņam, pa mazumiņam 
krājas zaudējumi. Tūristi pagaidu telpas 

ir sākuši atrast, bet joprojām muzejs nav 
uz Rīgas tūristu „skudru ceļa“. Pagaidu 
telpas ir mazas, nav piemērojamas lie-
lām apmeklētāju grupām, kā arī cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām. Solītā, bet 
neīstenotā muzeja atjaunošana ir slikta 
motivācija ziedotajiem. Par Okupācijas 
muzeja ēkas piebūves un rekonstrukcijas 
projektu VAS Nekustamie valsts īpašumi  
ir jau samaksājuši. Muzejs veidojamajai 
izstādei naudu ir izdevis. Ēka Latviešu 
strēlnieku laukuma stāv neremontēta no 
2012. gada novembra. Neļaujot celtnie-
cību, šie ieguldījumi „noskalotos rens-
telē“, bet ēka pamazām bruktu. Vai tas 
ir lietderīgi? Jo naudas, ar kuru īstenot 
jaunu arhitektūras konkursu vai kādas 
citas bezrūpīgi pasviestās idejas, nevie-
nam nav un nebūs. Un laika arī.

Būvatļaujas noraidījumā Būvvalde 
neiebilda pret tehnisko projekta izpil-
dījumu. Atteikuma pamatā bija Rīgas 
pilsētas arhitekta negatīvais viedoklis. 
Tas ir nospēlējis stop krāna lomu bū-
tiski nozīmīgas organizācijas attīstībā. 
Tādas, kurai savus resursus pienāktos 
lietot mūsu kopīgās valsts labā. Muzejs 
nevar bez pastāvīgas mājvietas. Tāpēc 
muzejs prasa likumdevējiem atrisināt 
būvniecības atļaušanas procedūras 
jautājumu. Muzejam un Latvijas val-
stij vajag rekonstruētu un paplašinātu 
Latvijas Okupācijas muzeja ēku.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības 

biedre
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Okupācijas muzejs...
Turpinājums no 1. lpp.

neša 1998. gada 27. marta numurā un 
vēl citur.

Pēc profesora nāves 1970. gada 

24. martā Kukvilē, ASV, viņa dēls 
tēva grāmatas un žurnālus bija novē-
lējis Tenesijas Tehniskās universitātes 
bibliotēkai, jo tajā laikā nevarēja iedo-
māties, ka šīs grāmatas kādreiz varētu 
noderēt Latvijas Universitātei. Dažus 

citus materiālus pārsūtīja no Sidnejas 
uzglabāšanai Misiņa bibliotēkā.

Abu profesoru mirstīgās atliekas ir 
apglabātas Sidnejas Latviešu kapsētā.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Baltijas Universitātei 70
Turpinājums no 7. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 12. maijā.
€1 = 1,55410 AUD
€1 = 0,78888 GBP

€1 = 1,67240 NZD
€1 = 1,13890 USD

Adelaidē
Svētdien,  15.  maijā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavas mazajā zālē.
Trešdien,  18. maijā, plkst. 10.30 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 
autobusa izbraukumam uz pusdienām 
Stirling hotelī. Maksa $20, ieskai-
tot saldo ēdienu un kafiju. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 13. maijam.
Ceturtdien, 19. maijā, plkst. 10.30 LAI-
MAS grupas Scrabble rīts ALB namā. 
Visi aicināti uz spēli latviešu valodā. Par 
pusdienām tiks gādāts. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 16. maijam.
Sestdien,  21.  maijā, plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kursi ALB namā. Val-
da McCurry demonstrēs pīrāgu recepti. 
Ieeja pret ziedojumiem, sākot no $4. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 13. maijam.
Sestdien, 21. maijā, plkst. 15.00 Ka-
barē pēcpusdiena/vakars Tālavā. Va-
kariņas plkst. 17.00. Lustīgu program-
mu vada Ivars Štubis no Melburnas, un 
piedalās arī Jānis Laurs ar pavadītāju 
Damien Mansfield, Četri kaķēni, un 
citi mākslinieki no Adelaides. Mūsu 
pazīstamā lietuviešu šefu gatavotām 
vakariņām. Pieteikšanās obligāta. Bi-
ļetes ($25) pārdošanā katru sestdienu 
Vanagu namā, vai zvanot Andrim Jau-
dzemam 8373 1771 vai 0412 601 306.
Svētdien,  22.  maijā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 26. maijā, plkst. 10.00 Lai-
mas aprūpētāju grupa izbrauks no ALB 
nama uz Gilles Plains, kur varēs iepazī-
ties ar jaunākajiem ikdienas darbu atvieg-
lošajiem darba rīkiem, kad muskuļi vairs 
nav tik stipri un kustības ir kļuvušas iero-
bežotas. Pēc Disability Centre iesim pus-
dienās. Maksa no personas $10. Pieteik-
šanās LAIMAS birojā līdz 23. maijam.
Svētdien,  29.  maijā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 15. maijā, plkst. 11.00 Svētā 
Gara svētku dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 15. maijā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā.
Sestdien, 21. maijā, plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes spēles Latviešu namā. $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 15. maijā, plkst. 12.00 drau-
dzes Svētdiena Dievam – Latviešu 
namā. Runāsim par Debesbraukšanu 
un citiem brīnumiem mūsu dzīvēs. 

Kanberā
Sestdien, 28. maijā, plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības saiets Immanuel 
baznīcas zālē, Lyons. Fioma Tēvu ba-
rikādes – kā 1991. gada janvārī 50 000 
Latvijas iedzīvotāji devās uz barikādēm 
Rīgā, lai pretotos PSRS agresijai.

Melburnā
Sestdien,  21.  maijā  un  svētdien, 
22. maijā, no plkst. 10 –16.00 Latvie-
šu nama Mazajā zālē Daiļamatnieku 
darbnīcas. Pieteikšanās pie Māras Bau-
manes, zvanot pa tālr.: 0433 812 244.
Piektdien,  27.  maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Svētdien,  29.  maijā, plkst. 14.00 
56.KD līdzekļu vākšanas sarīkojums 
Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 15. maijā, plkst. 10.00 Va-
sarsvētku dievkalpojums.
Svētdien, 15. maijā, plkst. 14.00 Vasar-
svētku dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 22. maijā, plkst. 10.00 Trīs-
vienības dienas dievkalpojums.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Piedalīsies viesis no Sid-
nejas mācītājs Kolvins Makfērsons. 
Sprediķis angļu valodā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 22. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Trīsvienības svētki.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums angļu valodā.

Sidnejā
Piektdien, 13. maijā, plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien,  14.  maijā, plkst. 20.00 
Džeza vakars DV namā. Bārs atvērts 
no plkst. 18.00. Uzkodas. Piedalīsies 
Ivars Štubis no Melburnas.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 13.00 SLT 
literārā pēcpusdiena Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 15. maijā, plkst. 11.00 Dārza 
svētku/Vasarsvētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
Dārza svētku pusdienas un sarīkojums.
Svētdien, 22. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.00 lasī-
tais dievkalpojums.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Otrdien, 17. maijā, plkst. 18.00 filma 
Ausma un tikšanās ar režisori Lailu 
Pakalniņu Stokholmā Klarabiografen, 
Kulturhuset Stadsteatern. Pasākumu 
rīko Zviedrijas Latviešu apvienības 
(ZLA) Stokholmas nodaļa. Vairāk in-
formācijas: dace.vinklere@gmail.com

Latvijā
Piektdien,  13.  maijā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 14. maijā, Kalnciema ielā 35, 
Rīgā Maija dzīres Kalnciema kvartālā. 
No plkst. 11.00 līdz 15.00 uz brīvdabas 
skatuves vairāk nekā 40 flamenco dejo-
tājas no 6 deju klubiem. Plkst. 10.30, sa-
darbībā ar jogas studiju DABA YOGA 
Rīta vingrošana. Bērnu bedrē visas 
dienas garumā būs rotaļas un spēles 
mazajiem kvartāla apmeklētājiem, ko 
būs sarūpējis Saulgriežu jogas festivāls. 
Ieeja pasākumā bez maksas!
Sestdien, 14. maijā, plkst. 20.00 Jaunie-
šu kora BALSIS koncerts Liepājā. Zan-
dere.Pauls.Balsis. Koncertzāles Lielais 
dzintars mākslas telpā Civita Nova.
Svētdien, 15. maijā, plkst. 12.30 Jau-
niešu kora BALSIS koncerts Liepājā. 
Garīgās mūzikas koncerts Exaudi Nos 
Liepājas Sv. Lutera baznīca.
Pirmdien, 16. maijā, plkst. 17.00 Lat-
vijas Okupācijas muzejā Raiņa bulvā-
rī 7, filmas Uz spēles Latvija bezmak-
sas seanss.
Piektdien, 20. maijā, Jelgavas muzejā 
J. Grestes 140. dzimšanas dienas pie-
miņas konference.
Sestdien, 21. maijā, plkst. 18.00 starp-
tautiskas koncertturnejas ietvaros, Rīgas 
Sv. Jāņa baznīcā uzstāsies Dreika Univer-
sitātes koris no ASV, diriģentes Eimijas 
Bekmanes-Koljēras vadībā. Programmā 
iekļauta arī Arvo Perta Magnificat un 
divas Ērika Ešenvalda kora dziesmas, 
kā arī viena latviešu tautasdziesma. Ieeja 
koncertos bez maksas, ar ielūgumiem, 
kurus iespējams saņemt visās Biļešu pa-
radīzes tirdzniecības vietās.
Sestdien, 21. maijā, plkst. 21.00 – 0.00 
Brāļu Jurjānu muzejā Meņģeļi Muze-
ju nakts pasākums Atver durvis, iekšā 
nāc!. Ērgļu novada iedzīvotāju priekš-
metu izstāde Viss, kas saistās ar dur-
vīm. Viktorīnas, mīklas, interesanti 
fakti par durvīm. Es tev durvju vērējiņš, 
es padoma devējiņš – radoša darboša-
nās ar čaklajām saimniecēm. Manai 
dziesmu lādītei sudrabiņa atslēdziņa – 
atraktīva sadziedāšanās. Pār slieksni 
kāp un darbu sāc – aušanas prasmju 
apguve. Rotaļas un latviskie danči visa 
vakara garumā. Ieeja bez maksas!
Sestdien, 21. maijā, tradicionālā starp-
tautiskā akcija Muzeju nakts. 21. maija 
vakarā viesus gaidīs 146 muzeji, kā arī 
27 cita profila institūcijas visā Latvijā. 
Šī gada akcijas devīze ir Durvis, muze-
ju apmeklējums – bez maksas.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


