
Līdz Dziesmu un deju svētkiem 33 dienas
Būtiska informācija dalībniekiem

Muzeju nakts tradīcija turpinās
Muzejus akcijā apmeklē vairāk nekā 221 284

Piedāvājot daudzvei-
dīgas norises, četrpad-
smitajā Muzeju naktī 204 
ar kultūrvēsturisko man-
tojumu saistītas apskates 
vietas visos Latvijas re-

ģionos vēra durvis bezmaksas apmek-
lējumiem. Līdz ar 122 akreditētajiem 
muzejiem Muzeju naktī, š.g. 19. mai-
jā – iesaistījās arī 82 citas kultūras un 

valsts pārvaldes institūcijas.
„Rīgā, Pierīgā, kā arī visu Latvijas 

reģionu valsts, pašvaldību un akreditē-
tajos privātajos – kopumā 122 muzejos – 
šogad reģistrēti 221 284 apmeklējumi,“ 
informē Kultūras ministrijas (KM) 
Kultūrpolitikas departamenta Muzeju 
nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, uzsverot, 
ka „Muzeju nakts apmeklētāji kļūst pra-
sīgāki un ieinteresētāki: lielāka vērība 
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Turpinājums 19. lpp.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki pieskandinās Rīgu 
no 30. jūnija līdz 8. jūlijam, pulcējot 
43 290 dalībniekus, t.sk. 16 500 kor-
dziedātājus no 427 koriem un 18 174 
dejotāju no 739 kolektīviem. Svētkos 
piedalīsies dalībnieki no 118 Latvijas 
pašvaldībām un 21 pasaules valsts.

Pēc 2013. gada Dziesmu un deju svēt-
ku izvērtējuma, šoreiz ir būtiski mazināta 
dalībnieku noslodze – Svētku dalībnieku 
gājiens notiks jau pirmajā – Atklāšanas 
dienā,  savukārt Noslēguma koncerta 
dienā dalībniekiem nebūs mēģinājumu. 

Mazināts arī deju lieluzveduma koncertu 
skaits un Noslēguma koncerta publisko 
mēģinājumu skaits. „Vēlamies uzsvērt, ka 
publisko koncertu mazinājums ne tikai iz-
līdzsvaro noslodzi, bet arī nepieciešams, 
lai dalībnieki aktīvi apmeklētu mēģinā-
jumus, kas, savukārt, ir svarīgi koncertu 
mākslinieciskai kvalitātei,“ akcentē Svēt-
ku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Dalībniekiem ēdināšana un nakts-
mītnes tiks apmaksātas tajās dienās, kad 
konkrētajam dalībniekam (kolektīvam) 
Rīgā notiek pasākums, kurā viņš pieda-
lās. Pārējās dienās, ja Svētku dalībnieks 
uzturas Rīgā viņa ēdināšanas un nakts-
mītņu izmaksas sedz pašvaldība. Svētku 
jauninājums – pusdienas mēģinājumu un 
koncertu vietā: brokastis dalībnieki ēdīs 
mītnes vietā, pusdienas – norises vietā, 
savukārt, par launaga un vakariņu vietu 
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Rinda Muzeju naktī pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeju.
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17. maija pēcpusdie-
nā pie Operas strūklakas 
bija svētku noskaņojums 
un daudz baltas krāsas. 
Ukraiņi visā pasaulē 
maija trešajā ceturtdie-
nā svin sava tautastēr-

pa svētkus – Višivanku. Pārsvarā visi 
bija ieradušies izšūtās baltās blūzēs un 
kreklos. Izšuvumi dažādās krāsās un 
dažādos rakstos, kā jau no dažādiem 
lielās Ukrainas novadiem. Šogad atkal 
bija bērni no Ukraiņu skolas, bija iz-
stiepts garais dvielis, kas pa gabaliņam 
izšūts visā Latvijā, bija karogi, bija lat-
vieši, kas atbalsta Ukrainu, tikai ne-
viens savā tautas tērpā (citu gadu bija).

Pie strūklakas tika nodziedātas da-
žas skaistas dziesmas, tad visi sastājās 
gājienam un devās pie Brīvības piemi-
nekļa nolikt ziedus. Tika nodziedātas 
abu valstu himnas. Tālāk tradicionāli 
karogotais gājiens devās uz Kronval-
da parku pie ukraiņu dzejnieka Tara-
sa Ševčenko pieminekļa. Sanākušos 
sveica Ukrainas vēstniecības Latvi-
jā pārstāve. Tika dziedātas skaistas 
dziesmas, nolikti ziedi un pamatīga 
fotografēšanās. Pēc tam visi devās uz 
netālo Ukrainas vēstniecību, kurā bija 

sagatavota Višivankai veltīta izstāde, 
un katrs pielika roku, lai izšūtu Ukrai-
nas karogu. Ļoti interesants un cieņ-
pilns pasākums, ukraiņiem lepojoties 
ar savu tautastērpu savā mītnes zemē 
un justies vienotiem visā pasaulē.

19. maija vakarā Rīgā šur un tur 
veidojās garas, garas rindas. Muzeju 
nakts piedāvājumu sadomājuši izman-
tot tiešām daudzi, varbūt ejot uz mu-
zeju vienu reizi gadā. Kā tur īsti ir, es 
nezinu.

Varu jums pastāstīt par Rīgas pili. 
Šo garo rindu apkārt visam Pils lau-
kumam es tiešām atbalstu, jo muzeju 
jau tomēr katrs ar biļeti var apmeklēt 
vai nu reizi gadā, vai reizi mūžā, pēc 
izvēles, bet Rīgas pils zāles, kuras tiek 
izmantotas valsts reprezentatīviem 
pasākumiem, ir iespējams redzēt tikai 
šajā reizē, Muzeju naktī – šogad no 
plkts. 19.00 līdz 24.00. Iespējams, ka 
Pils Baltā dāma ap pusnakti par sevi 
atgādināja.

Es izmantoju presei doto iespēju 
un pirmo reizi redzēju vairākas izcilas 
telpas. Viss sākās ar pūtēju fanfarām 
no Pils balkona, tas bija patīkams pār-
steigums. Rindā stāvētājiem bija jāiz-
iet drošības pārbaude un tad no lielas, 
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Ukraiņu „Višivanka“ un Muzeju nakts
Jaunas tradīcijas un garas rindas

lielas kastes jāpaņem zilas bahilas un 
jāuzvelk uz apaviem. Tālāk tik pa ie-
zīmēto ceļu pa kāpnēm, caur zālēm un 
gar kabinetiem. Līdz šim man nebija 
sanācis redzēt Rīgas pils Balto zāli un 
Sūtņu akreditācijas zāli. Par Latvijas 
pirmā prezidenta Čakstes kabinetu pat 
nezināju. Baltā zāle, protams, ir fan-
tastiska – īsta balles zāle. Uz baltā flī-
ģeļa mūzikas skolas audzēkņi spēlēja 

Ukraiņu „Višivanka“ svētki pie Tarasa Ševčenko pieminekļa Kronvalda parkā.
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Sūtņu akreditācijas zāle Rīgas pilī.
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Melburnas vīru ko-
ris VESERIS sparīgi 
gatavojas uz XXVI Vis-
pārējiem Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem, 
kur koris piedalīsies gan 
Pasaules Latviešu Die-
nu koncertos, Kopkora 

koncertā un Kamermūzikas koncer-
tā, un ļoti cēlajā Noslēguma koncertā 
Mežaparkā, dziedot gan vīru un jauktā 
kora repertuāru. Atceļojot pēc Dzies-
mu Svētkiem, VESERIS cītīgi turpi-
nās savu gatavošanos uz AL57.KD, šī 
gada decembra beigās Adelaidē.

Sestdien,  2. jūnijā  plkst. 17.00 
laipni aicinām apmeklēt vīru kora VE-
SERIS gadskārtējo koncertu Melbur-
nas Latviešu  ciema Lielajā  zālē. Iz-

skanēs Simtgades Noslēguma koncerta 
vīru kora repertuārs, izvilkumi no Uģa 
Prauliņa dziesmu cikla Venus et Amor, 
Sandra Birzes skaņdarbs Introit, Ivara 
Štubja tautas dziesmu apdares un vēl 
citi muzikālie pārsteigumi. Ar vislielā-
ko prieku programmā iesaistām mūsu 
iecienīto, izcilo čellistu Jāni  Lauru, 
kā arī basģitāristu Dāvidu Zemdegu, 
Ivaru Štubi (ģitāra, akordeons) un pie 
klavierēm – Sandru Birzi. Ar diriģen-
ta lomu dalīsies Sandra Birze,  Ivars 
Štubis un Edgars Vegners.

Biļetes būs pērkamas uz vietas 
($20/$15); Daugavas skolas skolnie-
kiem ieeja bez maksas. Ļoti gaidām 
tikšanos koncertā!

Sandra Birze
Laikrakstam „Latvietis“

Kopš 2015. gada 
baltiešu saime Melbur-
nā kopēji atzīmē 14. jū-
nijā aizvesto piemiņas 
sarīkojumus. 2015 un 
2017. gadā aktu rīko-
ja Melburnas Latviešu 

organizāciju apvienība (MLOA), bet 
2016. gadā lietuviešu biedrība.

Šogad igauņu saime pirmo reizi 
rīko apvienoto piemiņas aktu un sirsnī-
gi aicina latviešu un lietuviešu saimes 
sanākt kopā atcerēties Igaunijas, Lat-
vijas un Lietuvas vienojošās likteņa ta-
kas. Sarīkojums notiks svētdien, 3. jū-
nijā,  plkst. 14.00  igauņu  dievnamā, 
Sv. Jāņa baznīcā. Pēc akta visi aicinā-
ti pakavēties pie atspirdzinājumiem un 
uzkodām turpat blakus igauņu namā.

Aktā piedalīsies lietuviešu kankle 

ansamblis, Vaidelute, Igauņu biedrības 
Kodu koris un Melburnas trio – Vik-
tors Brenners, Lilita Lauriņa un Rita 
Hach.

Svētvārdus teiks lietuviešu mācī-
tājs Juozas  Deveikis un Melburnas 
ev. lut. draudzes mācītājs Dainis Mar-
kovskis. Uzrunu MLOA vārdā teiks 
Jānis Kārkliņš.

Sv. Jāņa  baznīca  atrodas 
494 Victoria  Street,  Brunswick 
West;  Igauņu nams  turpat ap  stūri 
43 Melville Rd, Brunswick West.

Igauņi ļoti priecāsies redzēt pulka 
latviešus un lietuviešus kopā ar savu 
saimi savās mājās šajā nozīmīgajā at-
ceres atzīmēšanā.

Anita Andersone
MLOA priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pirms nedēļas – 

19. maijā – Latvijā noti-
ka jau četrpadsmitā Mu-
zeju nakts. Pēc Francijas 
Kultūras un komunikā-
ciju ministrijas iniciatī-

vas, šāda Muzeju nakts vienlaikus no-
tiek gandrīz katrā Eiropas valstī.

Doma ir sekojoša: tiek izsludi-
nāta tēma, un tad katrs muzejs, kurš 
piedalās, savā veidā apspēlē šo tēmu 
ar lielāku vai mazāku izstādi. Muzeju 
naktī ir bezmaksas ieeja muzejos no 
kādiem plkst. 18 līdz pusnaktij vai pat 
līdz plkst. 1.00. Šai laikā Rīgas centrā 
ir ļoti daudz muzeju apmeklētāju, kuri 
iet no viena muzeja uz nākamo. Popu-
lārākos muzejos izveidojas rindas pie 
ieejas, dažreiz pat garas rindas.

Rīgas Motormuzejam parastā ie-
ejas maksa ir salīdzinoši liela, tāpēc 
nav pārsteigums, ka iespēju apskatīt šo 
muzeju bez maksāšanas visas dienas 
garumā izmantoja 17 139 apmeklētāji, 
padarot to par populārāko muzeju Mu-
zeju naktī.

Latvijā ir daudz akreditētu muzeju, 
sākot ar tādiem, kuros ir tikai viens vai 
divi darbinieki, līdz tādiem, kuros dar-
binieku skaits ir pāri par simtu. Muze-
ju veidi arī ir dažādi. Daži muzeji ir par 
vienu jomu, piemēram: Latvijas Nacio-
nālais vēstures muzejs, Latvijas Nacio-
nālais mākslas muzejs, Dabas muzejs, 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejs, Latvijas Okupācijas muzejs. 
Ārpus Rīgas ir daudzi novadpētnie-
cības muzeji, kuri aplūko apkārtējās 
teritorijas cilvēkus, dabu un vēsturi. 
Tad vēl ir daudzi muzeji, kas specia-
lizējas ļoti specifiskā tēma, piemēram, 
par vienu vai diviem konkrētiem cilvē-
ku: Braku muzejs (Rūdolfa Blaumaņa 
memoriālais muzejs), Brāļu Kaudzīšu 
muzejs Kalna Kaibēni, O. Kalpaka 
muzejs un piemiņas vieta Airītes.

Visi muzeji kopā stāsta par Latvi-
ju – par mūsu zemi, par mūsu dabu, 
par mūsu cilvēkiem. Stāsti tiek veido-
ti, izmantojot visdažādākos līdzekļus. 
Dažos muzejos ir pielietota jaunākā 
tehnoloģija, lai iedzīvinātu vēsturi, ci-
tos muzejos priekšmeti var runāt paši 
par sevi bez tehnoloģijas iejaukšanās. 
Visbiežāk tiek izmantotas abas pieejas, 
lai apmeklētājam būtu interesanti, un 
lai paliktu atmiņas par muzejā redzēto.

Šogad sagaidām Latvijā daudzus 
iebraucējus uz Dziesmu un Deju svēt-
kiem. Es silti iesaku atlicināt laiku 
apciemot vairākus muzejus, un iegūt 
jaunas zināšanas par Latviju un latvie-
šiem. Muzeju darbs, protams, ir daudz 
plašāks nekā vienkārši ekspozīciju uz-
turēšana; izmantojiet iespēju parunā-
ties arī ar muzeju gidiem.

Baudiet svētkus, Latvijas vasaru 
un Latvijas muzejus!

GN

14. jūnija aizvesto piemiņas akts
Melburnā kopīgi rīko visi baltieši

Arī Melburnas vīru koris 
VESERIS pošas uz Latviju
Piedalīties XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētkos

Vīru koris „Veseris“ 2017. g. 2 gadu jubilejas koncertā.
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Šajās dienās mums, pasaules cilvē-
ciņiem, jābīstas no vairākām lietām: 
teroristiem, fanātiķiem un ārpus ze-
meslodes iedzīvotājiem.

Svētdienas, 20. maijā, pēcpus-
dienas raitā teātra izrādē publika ie-
pazinās ar neapgāžamu patiesību: 
visbīstamākās būtnes mūsu pasaulē ir 
šarmantas, pretimnākošas un eleganti 
tērptas vecākas dāmas. Sirsnībā viņas 
savā mājā sagaida gados vecākus kun-
gus, kuri būdami bez ģimenes, meklē 
drošu apmešanās vietu dzīves norieta 
pusē.

Mēs, izrādes apmeklētāji, veci un 
jauni, ar nepacietību un lielu interesi 
gaidījām skatuves apgaismošanu. Pir-
mās minūtes pagāja saspringtā klusu-
mā, it kā gaidītu kādu mājienu no ak-
tieriem. Kas šeit notiek?

Un tad sākās smiekli! Ak, tā! Ģi-
mene, kurā attiecības kā uz naža gala. 
Nesaprašanās. Slepkavības. Karam 
savas vēlmes, savi noslēpumi. 12 līķi 
pagrabā. Kas vainīgs?

Izrādes programmiņas ceturta-
jā lappusē Ivara Mirovica komentārs 
mūs apgaismoja.

...Ir grūti, neizpaužot daļēji lugas 
saturu, mēģināt pateikt, kas tur no-
tiek, lai skatītājs izlemtu, nākt vai ne-
nākt. Var tikai teikt, ka lugas saturs ir 
tik intriģējošs, ka nevar ar pietieka-
mu pārliecību izlemt, vai tā ir komē-
dija, vai asinis stindzinoša traģēdija. 
Nevar arī pateikt, vai lugas lomās 

dominē asinskāri vampīri, sabiedrī-
bas vientieši, psihopāti vai vienkārši 
plānprātiņi, kuri nav ieinteresēti va-
dīt savu dzīvi, pielāgojoties sabiedrī-
bas normām.

Autors saviem izdomātajiem tēliem 
ir attiecīgās reizēs tekstā, darbībā 
vai caur lietotiem rekvizītiem devis 
dažādus atšifrējamus, norādījumus 
mīklainām izdarībām un tēlotiem rak-
sturiem, bet pilnīga atslēga ir atstāta 
katra skatītāja ziņā, lai iztulkotu ie-
meslus apspēlētiem notikumiem un ie-
jauktiem lomu tēlojumiem.

Tas var novest skatītāju pie da-
ļējas, ne pilnīgas skaidrības, lai at-
šifrētu, kā jau tas bieži dzīvē gadās, 
kurš attiecīgā vidē un laikā ir tas la-
bais, kurš tas ļaunprātīgais, kurš tas 
normālais, kurš tas plānprātiņš, vai 
kuri dzīvo paši savā fantāzijas radī-
tā pasaulē. Par to skatītāji jau varēs 
sākt spriest un pārrunāt lugas cēlienu 
starpbrīžos, un, droši vien, varēs vēl 
savā starpā debatēt, mājās aizejot.

Dž. Keserlinga luga sacerēta 

Lai dzīvo teātris!
Dž. Keserlings „Inde un vecas mežģīnes“

Ir tikai septiņi mē-
neši līdz Austrālijas 
Latviešu 57. Kultūras 
dienām Adelaidē, un 
Rīcības komiteja jau 
darbojas pilnā sparā. 
Atbildīgie vadītāji uz-
ņēmuši kontaktus ar 

māksliniekiem un ārzemju viesiem, 
un programma veidojas. Tomēr šajā 
Latvijas simtgadē der atzīmēt ne ti-
kai mākslas un kultūras bagātību, bet 
arī to, ka ar Latviju saistās panākumi 
sportā. Piemēram, starp citiem: Jānis 
Daliņš, Jānis Krūmiņš, Ilze Konrāda, 
Jānis Konrāds, Ernests Gulbis, Māris 
Štrombergs, Kristaps Porziņģis un 
Anete Jēkabsone.

Jau gadiem svarīga Kultūras dienu 
daļa ir Austrālijas latviešu meistarsa-
cīkstes (ALM), kurās piedalās koman-
das no citām Austrālijas pilsētām, un 
to netrūks arī 2018. g. KD. Ir  pare-
dzēts, ka 47. Austrālijas latviešu meis-
tarsacīkstes notiks svētdien,  30. un 
pirmdien,  31. decembrī. Šobrīd Rī-

cības komiteja vēl kārto iespējamo sa-
censību vietu, un par to dalībnieki tiks 
informēti nākotnē.

Pagaidām RK rūpējas par basket-
bola un volejbola spēlēm, bet ir arī 
interese par golfa turnīru un šautriņu 
sacensībām. Par visiem sportiem mēs 
ziņosim tuvākā nākotnē. Sīkākai in-
formācijai par visām meistarsacīkšu 
spēlēm, lūdzam sazināties ar Imantu 
Didrichsonu. Lūdzu uzņemiet kon-
taktu ar Imantu, izmantojot oficiālo 
KD tīmekļa lappusi, www.alkd.org.au.

Gatavojoties AL57.KD, iesakām 
bieži ieskatīties mājas lapā, jo tur re-
gulāri parādīsies jaunas ziņas un in-
formācija. Varat droši arī uzdot jautā-
jumus un ieteikumus.

Uz redzēšanos meistarsacīkstēs 
Austrālijas latviešu 57. Kultūras dienu 
ietvaros!

Imants Didrichsons
AL 57.KD Austrālijas latviešu 

meistarsacīkstes rīkotājs
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas
Austrālijas latviešu meistarsacīkstes
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No kreisās: Judīte Šmite, Ivars Mirovics, Māra Kaziņa.
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zevska, Zenta Zēberga un citi.
Izstādes oficiālā atklāšana ar at-

spirdzinājumiem un uzkodām no-
tiks trešdien,  6. jūnijā,  plkst. 18.00, 
Fountain Court, NSW Parliament 
House, 6 Macquarie Street, Sydney. 
Atklāšanas sarīkojumam ieeja ir $10 – 
biļetes var iegādāties: https://www.
eventbrite.com/e/opening-night-bal-
t ic-art ists-in-australia-celebra-
ting-100-years-tickets-45856400729

Latviešu izcelsmes mākslinieki 
ir ievērojami bagātinājuši Austrālijas 
mākslas attīstību. Divi no pazīsta-
mākiem Austrālijas mūsdienu māks-
liniekiem ir latvieši – Imants Tillers 
un Jānis Šēnbergs (Senbergs), un 
abu darbi būs redzami šajā izstādē. 
Daudzi citi ir arī ievērojami ar savu 
unikālo skatu uz Austrālijas dabu, kā 
piemēram, Uldis Āboliņš ar saviem 
košiem akvareļiem un Reinis Zusters 
ar savām majestātiskajām Zilo kalnu 
ainavām.

Izstādi rīko Igauņu mākslinieki 
kopā ar Austrālijas Latviešu māksli-
nieku apvienību (ALMA).

Tuvāka informacija: Ojārs Greste, 
ojars.greste@gmail.com, vai 0434 295 
871.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

Baltiešu mākslinieki Austrālijā ir retrospektī-
va grupas izstāde, kurā būs redzami igauņu, lat-
viešu un lietuviešu izcelsmes mākslinieku darbi 
no māksliniekiem, kuri ir dzīvojuši un strādājuši 
Austrālijā kopš 1950. gada.

Izstāde notiks Jaundienvidvelsas parlamenta 
nama Fountain Court izstādes telpā: NSW Parlia-

ment House, 6 Macquarie Street, Sydney. Izstāde būs atvērta no 
29. maija  līdz 28. jūnijam no plkst.9.00 – 17.00, no pirmdie-
nas līdz piektdienai. Ieeja brīva.

Starp latviešu māksliniekiem būs pārstāvēti sidnejiešiem pa-
zīstamie Uldis Āboliņš, Gunārs Krūmiņš, Anita Misiņa, Dzidra 
Mitchell, Venita Salnāja, Vija Spoģe-Erdmane, Jānis Supe, Re-
inis Zusters, kā arī Imants Tillers (Kūma/Cooma), Juris Ceriņš 
(Melburna), Pēteris Ciemītis (Perta), Igors Dimits (Melburna), 
Harijs Piekalns (Kanbera), Jānis Šēnbergs (Melburna), Anita Re-

Jāņa māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pašai viducītis.

Jautrā draugu pulkā pie alus kausa un siera gabaliņa 
aicinām visus uz

MLB rīkoto Jāņu sarīkojumu
2018. gada 22. jūnijā, plkst. 14.00

Melburnas Latviešu ciema Lielajā zālē.
Vietas lūdzam rezervēt pie Edgara Laķa - tālr. 98001470.

Ieeja pret ziedojumiem.
Līdzi ņemami groziņi.  Alu varēs iegādāties.

„Baltiešu mākslinieki Austrālijā“
Atzīmējot Baltiju valstu simtgadi

Ojārs Greste pie Pētera Ciemīšā portreta „Runāt vajadzī-
ba – Pēteris Greste“.
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Harijs Piekalns pie savas gleznas „Auseklis“.
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Imanta Tillera glezna „Daba runā EH“.
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Daugavas Vanagi tiekas Milvokos
DV ASV 68. Delegātu sapulce un 64. Vanadžu salidojums Milvokos

Delegāti bija ieradušies no DV 
apvienībām Čikāgā, Dienvid Kalifor-
nijā, Filadelfijā, Floridā, Klīvlandē, 
Linkolnā, Milvokos, Nudžersijā, Nu-
jorkā, Ročesterā,Vašingtonā DC, un 
DV ASV kopas. Piektdien, 2018. gada 
20. aprīlī, notika DV ASV Zemes 
Valdes sēde, Daugavas Vanadžu sa-
lidojums, dievkalpojums, atklāšanas 
akts, un saviesīgs vakars. DV ASV 
priekšnieks Andris  Kursietis ziņo-
ja ka Zemes valdes sēde sākās piekt-
dienas rīta, kurā locekļi pārrunāja un 
balsoja par saņemtiem atbalsta lūgu-
miem, un apsprieda jautājumus kurus 
bija paredzēts virzīt pārrunām delegā-
tu sapulcē. Zemes valdes slēgtā sēdē 
tika pieņemti lēmumi par apbalvojumu 
piešķiršanu.

ASV Daugavas Vanadžu salido-
jumā 20. aprīlī Milvokos, Līga  Nu-
tere, kura tika pārvēlēta kā DV ASV 
priekšniece, ziņoja pa trīs galvenajiem 
padarītiem projektiem kopš pēdēja 
salidojuma pagājušā gadā Klīvlandē. 
Šie trīs galvenie projekti bija (1) Ceļš 
skolēniem uz Okupācijas Muzeju, kur 
Vanadžu ziedojumi palīdzēja segt ceļa 
izmaksu skolēniem no lauku skolām 
Muzeja apmeklējumam, (2) DV kalen-
dāra izdošanu, kuru pagājušā gadā uz-
ņēmās Vanadzes un (3) DV leģionāru 
un gaisa izpalīgu sveikšanu leģionā-
ru dienā. L. Nutere pastāstīja, ka visi 
trīs projekti labi izdevās, un tika no-
spriests šos pasākumus turpināt nāka-
majā gadā.

Tika apspriesta 100 gadu akcija – 
motociklu, mašīnu, un citu braucamo 
ceļojums par dažādām ASV vietām – 
akcija 100 + jūdzes Latvijai. DV ASV 
Vanadzes aicināja arī DV Kanādas 
grupu pievienoties 100 + km Latvijai. 
Tika paskaidrots ka akcija norisināsies 
visu sezonu līdz 18. novembrim un 
jebkurš, kam interesē, var piedalīties 
braucienos ar Latvijas un simtgades 
karogiem, kas tiks apvienoti vienā 
simtgades kartē. Akcijas dalībnieki 
tiks aicināti ziedot DV ASV simtgades 
projektam Ziedosim 100 – ziedosim 

$100 uz 100 gadiem 100 bērnu vaja-
dzībām. Tuvāku informāciju: Līga Nu-
tere, DaugavasVanagiROC@outlook.
com

Piektdienas vakarā delegāti un vie-
si pulcējās Milvoku Latviešu ev. lut. 
Sv. Trīsvienības draudzes baznīcā 
uz dievkalpojumu, atklāšanas aktu, 
un koncertu. Dievkalpojumu vadīja 
māc. Dags  Demandts  un kuplināja 
Dr. Benjamiņa Aļļes trompetes solo, 
lektora Āra  Peniķa lasījumi un Či-
kāgas Vīru kora dziesmas, diriģentes 
Māras Vārpas vadībā. Māc. Deman-
dts savu svētrunu Mīlestības kalpo-
šana Latvijai balstīja uz Jēzus Kalna 
Sprediķi, uzsverot ticības, cerības un 
kalpošanas lielo nozīmi cilvēku dzīvē 
un DV organizācijā. Sprediķa tēmas 
izvēle šķita īpaši zīmīga, atceroties, 
ka latviešu leģionāri dibināja DV or-
ganizāciju 1945. gada 28. decembrī, 
Zedelgemā, Belǧijā, kad latviešu le-
ģionāri bija zaudējuši savu dzimteni 
un brīvību, bet nesa savu nesalauža-
mo mīlestību un gribu kalpot Latvijai. 
Māc. Demandts atgādināja, ka Jēzus 
māca mums cits citam palīdzēt un 
uzsvēra, ka Vanagi un Vanadzes at-
bildēja Viņa aicinājumam kalpot, un 
to jau ir darījuši vairāk kā 70 gadus. 
Māc. Demandts stāstīja, kā bērnībā 
viņš ir piedalījies šādā kalpošanā, pa-
līdzot savai mātei, Montreālas kopas 
Vanadzei, pakot pakas sūtīšanai uz 
Latviju. Viņš uzsvēra, ka vēl šodien 
DV organizācija aktīvi darbojas, at-
balstot ne vien leģionārus, bet arī bāre-
ņus, trūkuma cietušos, daudzbērnu ģi-
menes un trimdas vecāko paaudzi šeit. 
Māc. Demandta svētruna Mīlestības 
kalpošana Latvijai, trijos vārdos rak-
sturoja DV mērķus un lielo padarīto 
darbu. Viņa noslēguma vārdi mudinā-
ja Daugavas Vanagi, Vanadzes, latvju 
tauta, sasauksimies! Ejiet un kalpojiet 
Tam Kungam ar prieku!

Atklāšanas aktu vadīja Vincents 
Dindzāns.

Ildze  Rudzīte, Rīcības komitejas 
priekšsēde, atklāja DV ASV 68. Dele-

gātu sapulci un DV ASV 64. Vanadžu 
salidojumu un godināja Ņudžersijas 
delegātu Valfrīdu Spunteli, kurš bija 
19. un 15. Divīzijas leģionārs un bija 
arī klāt Zedelgemā, Beļģijā, gūstekņu 
nometnē, kad tika dibināta Dauga-
vas Vanagu organizācija. Neskatoties 
uz saviem gadiem un attālumiem, 
V. Spuntelis ir bijis klāt visās DV ASV 
delegātu sapulcēs. I. Rudzīte ziņoja, 
ka Vanadze Laima Rožkalna darināja 
skaisto logo, kurš dekorēja visas prog-
rammas vākus.

Andris  Kursietis, DV ASV 
priekšnieks, atklāšanas akta ievada 
runā ziņoja, ka ir pavadīts vēl viens 
sekmīgs darba gads, bet norādīja, ka 
apstākļi redzami mainās. Mums ir jā-
būt gataviem turpināt DV darbu citos 
virzienos. Viņš uzsvēra, ka šogad, svi-
not mūsu tēvzemes neatkarības simt-
gadi, DV ir jābūt aktīviem un jāturpi-
na darīt visu iespējamo, lai pasargātu 
latviešu identitāti, kultūru un valodu 
ārpus Latvijas robežām. A. Kursie-
tis noslēdza runu ar mudinājumu „...
strādāsim kopīgi, būsim modri, bū-
sim vienoti, neļausim nevienam mūs 
šķelt – vienotība ir mūsu spēks.“

Pēc ievada vārdiem klātesošie vie-
nojās himnā Dievs, svētī Latviju.

Atklāšanas uzrunā Ilmārs  Brei-
daks, Latvijas Republikas vēstnieka 
vietnieks ASV, nodeva sirsnīgus svei-
cienus no vēstniecības un vēstnieka 
ASV, pieminēja Latvijas valsts simt-
gades svinības Latvijā un Amerikā un 
informēja par 3. aprīļa ASV preziden-
ta un Baltijas valstu prezidentu sum-
mitu Vašingtonā un tā sasniegtajiem 
rezultātiem drošībā, ekonomiskajā un 
kultūras jomās.

Pirmais no apsveicējiem, Ameri-
kas Latviešu apvienības (ALA) valdes 
priekšsēdis Pēteris Blūmbergs augsti 
novērtēja DV uzņemto galveno lomu 
gādāt par trūkuma cietējiem, ieskaitot 
bijušos karavīrus un pensionārus, un 
līdztekus arī par bērniem un jaunatni, 

 
Turpinājums 7. lpp.

DV ASV 68. Delegātu un 64. Vanadžu salidojuma Milvokos dalībnieki.
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par ko it sevišķi ir pateicīga paaudze, 
kura sūta savus bērnus uz Garezeru 
un programmām kā Sveika, Latvija! 
un Heritage Latvia. Viņš arī pieminēja 
Baltimorā rīkotos Vispārējos Dziesmu 
svētkus un deju svētkus kā milzīgu pa-
nākumu, kur mūsu vecā trimda un jau-
nā diaspora strādāja kopā, bet arī no-
rādīja, ka viena no Latvijas lielākajām 
problēmām ir emigrācija. Pēc P. Blū-
mberga domām ir jādara visu iespē-
jamo, lai veicinātu remigrāciju. Viņš 
dalījās ar vairākiem priekšlikumiem, 
lai palīdzētu šādu remigrāciju veikt. 
Noslēgumā P. Blūmbergs novēlēja la-
bus panākumus delegātiem, spriežot 
kā visefektīgāk izmantot DV resursus, 
lai palīdzētu Amerikas latviešiem un 
Latvijai.

Gunta  Reinoldsa  (Reynolds), 
DV Kanādas valdes priekšsēde, uz-
svēra, ka ir svarīgi, ka kaimiņi, draugi 
uztur ciešas saites un sadarbojas, lai 
veiksmīgāk DV organizācijas mēr-
ķi tiktu sasniegti, „jo vairumam ir 
spēks.“ Viņa arī izteica lielu cieņu pret 
leģionāriem un atgādināja „kamēr vēl 
elpu ieraus viens leģionārs,“ organi-
zācijas pienākums ir domāt par „mūsu 
visvairāk cietušajiem cīņu draugiem.“

Dzintra Eglīte, DV Kanādas Va-
nadžu priekšniece, nodeva sveicienus 
no Kanādas Daugavas Vanadzēm, un 
atgādināja, ka ņemot vērā DV organi-
zācijas vairāk nekā 70 gadu pastāvēša-
nu, jānotiek maiņām un jāapsver, kā to 
realizēt. Viņa mudināja kopīgi strādāt, 
vienam otru uzklausīt un turpināt ko-
pīgu darbu.

Līga  Nutere,  DV ASV Vanadzu 
priekšniece, atklāšanas runā vairākas 
reizes pieminēja divus vārdus – ticī-
bu un cerību, ko pēc viņas uzskatiem 
šodien var viegli zaudēt brīžos, kad 
liekas, ka nav spēka visu padarīt kā 
agrāk, ziedojumi samazinās un jau-
niešu piesaistīšana nav izdevusies kā 
gribētos. Var zaudēt ticību, ka varē-
sim daudz ko vairs paveikt, un ticību, 
ka jaunākā paaudze varēs pārņemt un 
turpināt mūsu organizācijas darbu. 

L. Nutere uzsvēra, ka ir no svara ticēt, 
mācīt un uzticēt pienākumus jaunākai 
paaudzei, saprotot un pieņemot, ka 
viņi kļūdīsies. Bet ja jaunākai paau-
dzei uzticēsimies, tad viņi iemācīsies 
darīt DV darbus, un mums būs nākot-
ne un cerība. L. Nutere vēlreiz atgādi-
nāja „Kāpēc mēs šo darbu darām? Lai 
palīdzētu citiem, uzturētu latviskumu, 
lai uzaudzinātu jaunu latviešu paau-
dzi te.“

Vakara vadītājs Vincents  Din-
dzāns nolasīja rakstiskos apsveikumus 
no DV priekšnieka Gunāra Spodra, 
DV Goda priekšnieka Jura  Augus-
ta,  DV Latvijā priekšsēža Andreja 
Mežmaļa, LELBĀL Arhibīskapes 
Laumas  Zušēvicas,  Milvoku ev. lut. 
Sv. Trīsvienības draudzes priekšnie-
ces Sandras  Kalves  un DV CV pār-
stāvniecības Latvijā bijušā vadītāja 
Valda Kursieša.

Atklāšanas akta noslēgumā tika 
nodziedātā Daugavas Vanagu himna.

Atklāšanas aktam sekoja koncerts, 
kurā piedalījās Čikāgas Vīru koris Mā-
ras Vārpas vadībā ar pavadītāju Unu 
Strodu un trompetists Dr. Benjamiņš 
Aļļe ar pavadītāju Sarmīti  Aļļu. Či-
kāgas Vīru kora karavīru un patriotis-
kās dziesmas un trompetista B. Aļļes 
atskaņoti G. Pučini, V. A. Mocarta un 
A. Jansona darbi radīja svinīgu, bet arī 
spraigu un brašu noskaņu. Šāda paci-
lāta noskaņa vēlāk turpinājās saviesīgā 
vakarā pie vīna glāzes un uzkodām.

DV ASV delegātu sapulce sākās 
sestdienas rītā. Delegāti pārrunāja ie-
priekšējā gada notikumus, kā arī plā-
noja nākotnes darbību. Aprūpes darbs 
Latvijā turpināsies kā līdz šim, bet 
delegāti arī atzina vajadzību turpināt 
atbalstīt vietējos (ASV) latviešu jau-
niešus, un ar tādu nolūku nobalsoja 
paaugstināt vairākās kategorijās sti-
pendijas kuras DV ASV piešķir jau-
niešiem, kuri vēlas apmeklēt vasaras 
vidusskolas un sagatavošanas skolas 
vai ceļot uz Latviju caur ALA prog-
rammām Sveika, Latvija! un Heritage 
Latvia.

Šogad izbeidzās DV ASV priekš-
nieka mandāts, kā arī zemes valdes 
locekļu mandāti. Ar aklamāciju kā 

DV ASV priekšnieku uz nākošiem 
diviem gadiem tika pārvēlēts And-
ris  Kursietis, kurš vada DV ASV 
kopš 2014. gada. Zemes valdē darbo-
sies Līga Nutere (DV ASV Vanadžu 
priekšniece), Zigurds  Rīders,  Gu-
nārs Kančs, Nora Ceriņa, Ivars Zu-
šēvics,  Ildze Rudzīte,  Imants  Kal-
niņš  un  Astra  Iesalnieks, kuri visi 
darbojās valdē iepriekšējos gados, kā 
arī jaunievēlētais valdes loceklis mācī-
tājs Dags Demandts. Ilggadīgais val-
des loceklis, sporta nozares vadītājs 
Jānis  Jansons nekandidēja. Priekš-
nieks Andris Kursietis sirsnīgi patei-
cās viņam par visu, ko viņš ir paveicis, 
darbojoties visus šos gadus kā valdes 
loceklis. Kā DV Centrālās Valdes lo-
cekļi no DV ASV tika ievēlēti Andris 
Kursietis un Līga Nutere.

Sestdienas vakarā delegāti un viesi 
baudīja vakariņas un muzikālo uzve-
duma Evita apdari, Rosemarie Kur-
sietis režijā. Izrādē izcēlās vijolnieka 
Kristiana  Brusubārda sniegums. 
Piedalījās arī Tango ansamblis un Ka-
tija Viljamsa (Kathy Williams) Evita 
lomā. Pēc tam sekoja balle.

Svētdienas rītā DV ASV delegātu 
sapulce ievēlēja nākotnes vīzijas ko-
misiju ar uzdevumu izstrādāt plānus 
nākotnes darbībai.

Maija Strēlnieks
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas Vanagi tiekas...
Turpinājums no 6. lpp.

DV Delegāts Valfrīds Spuntelis, 19. un 
15. Divīzijas leģionārs, Zedelgemas, 
Beļģijā, bijušais gūsteknis, kurš ir pie-
dalījies visās DV ASV delegātu sapulcēs.
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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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Aktieru ansamblis. Centrā režisore Valda Rube.
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No kreisās: Ēriks Stepaņuks, Miķelis Stepaņuks, Patrīcija 
Ulpe, Pēteris Saulītis.
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No kreisās: Matīss Kaziņš, Miķelis Stepaņuks, Gvido Zun-
durs.
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1939. gadā. Recenzija New York Times 
laikrakstā šo nodēvēja: „Tik asprātī-
ga, ka neviens nespēs to aizmirst.“ Ar 
mežģīnēm šī apzīmēta kā farsiska mel-
nā komēdija. Taisni tajā gadā komēdija 
publikai bija nepieciešama, jo pasaules 
notikumi bija tālu komiskiem.

Luga pārtulkota vairākās valodās; 
uzvesta Eiropā, ASV, Pakistānā, Krie-
vijā un pat Telavivā. Pērn latviešu va-
lodā – Melburnā.

Doktora Einšteina loma bāzēta 
uz reālu personību – Jāzepu Moranu 
(Joseph Moran), labi pazīstamu nelie-
ti Bruklinas (Brooklyn) kriminālajā 
pagrīdē. Boriss Karlovs (kā izskatī-
jās Džonatāns pēc neveiksmīgas se-
jas operācijas) pats tēloja Džonatāna 
lomu pirmajā un sekojošos inscenēju-
mos.

Tas, ko mēs redzējām uz skatuves 
dēļiem, nav reāla pasaule. Tādus cil-
vēks vajadzētu ievietot psihiatriskajās 
slimnīcās. Bet, kā jau zinām, realitāte 
kādreiz pārspēj fantāziju. Tādēļ mēs, 
skatītāji, viegli iekļāvāmies tajā traka-
jā pasaulē un gardi smējāmies par tās 
iedzīvotājiem, par sevi un par mūsu ģi-
menes locekļiem (mums gan tādu nav, 

kā redzējām lugā!).
Tas ir noteikti ir tas iemesls, kādēļ 

šī luga tiek atdzīvināta gandrīz visās 
pasaules malās. Šādu lugu briti dēvē 
Old chestnut – to vērts atkārtot – dzī-
ves patiesības mīt starp prātīgajiem un 
bezprātīgajiem! Svētdienas izrādē ne 
tik nevainīgās tantes – Abija un Marta 
mūs ievilināja stāstījumā it kā zirnek-
ļa tīklā.

Līdz pēdējam mirklim nezinājām, 
kurš tiks noķerts un apcietināts? Vai 
vēl kādam nāve varētu pienākt negai-
dīta? Padomu došu, mīļo skatītāj! Ja 
kādreiz pienāk brīdis, kad Abija – Ju-
dīte Šmita vai Marta – Māra Kaziņa 
Tev piedāvā ko dzeramu, – lūdzu, ne-
dzer! Nebūs labas sekas. Abas māsas 
bija pārmērīgi pārliecinošas.

Sava prāta sajukumu ar lielu pār-
liecību un piemērotām kustībām notē-
loja Tedijs – Ēriks  Stepaņuks, Dok-
tors Einšteins – Pēteris  Saulītis un 
Džonatāns – Miķelis Stepaņuks.

Valdonīgā policijas priekšniece 
Rūnija – Karīna  Jaunaklsne mums 
lika cerēt, ka policija ir lietpratēja savā 
amatā... gluži gan tā nebija.

Labi patika nospēlētās mazās lo-
mas: mācītājs – Gunārs  Klauss, Al-
frēds Gibs – Gatis  Zundurs un po-
licistes: Brofijas jaunkdze – Agnese 

Krūze-Kellija  un Klaina jaunkun-
dze –  Inta  Gerber, kā arī Vizerspū-
na kungs – Ivars Mirovics. Cik mēs 
varam noprast, viņš bija pēdējais upu-
ris...Seržants O’Hara – Matīss Kaziņš 
labi un pārliecinoši piedzērās!

Cepuri nost melnajiem aizska-
tuves darbos: dekoratore – Judīte 
Šmita, kostīmi – Judītes Šmita, Ag-
nese  Krūze-Kellija,  skatuves meis-
tars – Kārlis Ātrens apgaismotājs un 
izrādes vadītājs – Jānis Kārkliņš, 
programma un reklāma – Ilze Nāgela, 
sufliere – Ieva Ozoliņa.

Cepuri gaisā – režisorei Valdai 
Rubei! Labs darbs, sekmīgi veikts.

Publikai liels gandarījums par 
visu izrādi – par aktieriem, dekorāci-
jām, kostīmiem! Paldies visiem, kas 
pielika roku vai plecu, vai vajadzīgo 
atbalstu.

Galapunktā sumināsim jaunos ak-
tierus viņu lielajās lomās: Elīna Har-
pere – Patrīcija  Ulpe,  Mortimers – 
Gvido  Zundurs un Džonatāns un 
Tedijs – brāļi  Stepaņuki –  Miķelis 
un Ēriks. Turpiniet spēlēt teātri!

Lai zaļo un dzīvo teātris! Urrā! 
Urrā! Urrā!

Ieva Kaina
Laikrakstam „Latvietis“

Lai dzīvo teātris!
Turpinājums no 4. lpp.
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impresionistu uzskatu maiņas krāsu 
pielietošanā, jo tagad mākslinieki drī-
zāk atvietoja precīzu tēlošanu ar at-
mosfēra izcelšanu.

Musee D’Orsay sastādīja šo izstādi 
no savu bagātīgā impresionista gleznu 
krājuma. Parādās pazīstamu māksli-
nieku darbi (Monet, Renoir u.c.), kā arī 
mazāk pazīstami, bet svarīgi gleznotā-

ji. Parādot izstādi, kas ir pamatota krā-
sās, gūstam ieskatu mākslinieciskās 
teorijās un tās pielietošanā. Šie māks-
linieki izmantoja klasiskās mākslas 
zināšanas, kā arī sava laika jaunās teo-
rijas un prakses, ar kurām viņi ieveda 
glezniecību modernā ērā.

Izstādes katalogu tulkojis
Pēteris Strazds

Svētdien, 22. aprī-
lī,  Akadēmiskā vienība 
Atāls biedri, ģimenes 
locekļi un draugi ap-
meklēja Colours of Im-
pressionism mākslas iz-
stādi Dienvidaustrālijas 
mākslas galerijā. Izstādē 

ir slaveni mākslas darbi, ko Musee 
d’Orsay aizdeva Dienvidaustrālijas 
galerijai. Vienas stundas tūres laikā ir 
neiespējams apmeklēt un izpētīt visus 
greznos darbus, bet mūsu gids, Helen 
Bulis, izcēla svarīgus darbus un deva 
ieskatu gan impresionista mākslas vēs-
turē, gan gleznotāju stilos. Pēc tūres 
interesētie varēja paši turpināt izstādi 
baudīt un, pateicoties Helenas gudriem 
vārdiem, varēja mākslas darbus baudīt 
ar lielāku saprašanu un dziļāku baudi.

Pēteris Strazds
„Atāla“ vecākais

Laikrakstam „Latvietis“
* * *

Impresionisma krāsas. 
„Musee D’Orsay“ meistardarbi

Impresionisms ir mākslas kustība, 
kas ir vistuvāk saistīta ar modernās 
mākslas izcelšanās. Spilgti ikdienas 
skati – Parīzes bulvāri ar labi apģērbtu 
buržuāziju, jaunā bagātnieku klase pa 
upi airējot vai atpūšoties pludmalē – 
iesēdās kā skati no deviņpadsmitā gad-
simta beigām. Impresionisms bija arī 
revolucionāra kustība. Atmetot vairā-
kas mākslas konvencijas, jauno māks-
linieku pieeja krāsu lietošanai, kom-
pozīcijai, tehnikai un sižetu izvēlei, uz 
visiem laikiem mainīja glezniecību.

Šī izstāde izseko impresionisma 
attīstībai, sekojot kādas krāsas māks-
linieki lietoja savu karjeru atsevišķos 
posmos. Mēs redzam, kā mākslinieki 
izmantoja jaundarinātas krāsvielas un 
pielietoja zinātniskus pētījumus krāsu 
teorijā, lai gleznā parādītos tā krāsa, 
ko mākslinieks redzēja ar savām acīm. 
Gleznotāji atmeta praksi strādāt tikai 
studijā, bet pārcēlās uz gleznošanu brīvā 
dabā, kur viņi varēja sīki ievērot un uz-
gleznot kā gaisma mainījās ar laiku aps-
tākļiem un dienas laika maiņām. Jaun-
būvētie vilcieni radīja iespēju izceļot no 
Parīzes, un mākslinieki varēja iekļaut 
Parīzes apkārtni savu sižetu izvēlē.

Izstāde sākās ar gleznām, kurās ir 
daudz melnās krāsas, kas bija ļoti radi-
kāla maiņa un turpina parādīt, kā jaunie 
gleznotāji pielietoja krāsu, līdz gandrīz 
tīri balta sniega gleznām ar zilām ēnām. 
Agrāk, ēnām bija jābūt melnām. Tālāk ir 
zaļā un zilā daļa, kas pierāda, cik svarīgi 
ir gleznot brīvā dabā, lai radītu jaunus 
dabas ieskatus. Sekoja neo-impresionis-
tu kustība, kas pielietoja papildus krāsas.

Pēdējā nodaļā redzamas violetas 
un rožainas krāsas, kuras parāda vēlo 

Akadēmiskā vienība „Atāls“ mākslas izstādē
Slaveni mākslas darbi no Parīzes

Akadēmiskā vienība „Atāls“ mākslas izstādē klausās gides paskaidrojumus.
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Cilvēks bez saknēm, bez savas ze-
mes sajūtas, nespēj pilnvērtīgi augt, 
attīstīties un dzīvot, tādēļ salgalieši 
savas saknes meklē vietā, kas izauklē-
jusi mūsu dižā rakstnieka un dzejnieka 
Edvarda Virzas talantu, proti Billītēs. 
Jau labu laiku par tradīciju kļuvušas 
pavasara talkas daudzās Salgales pa-
gasta vietās. Mēs varam lepoties ar 
Latvijas valsts pirmā prezidenta dzim-
tas mājām Aučiem un Edvards Virzas 
dzimtajām mājām Billītēm.

Tās vienmēr ir jaukas un jēgpilnas 
stundas, ko mēs pavadām Billītēs, kur 
21.  aprīlī Salgales pamatskolas 8. un 
9. klases skolēnus un divas skolotājas 
laipni sagaida Anna Žīgure – dzejnie-
ka mazmeita. Rudens krāsotais lapu 
zelts jau zaudējis savu košumu un 
vējšs tās izklājis plašajā mājas apkār-
tnē. Skolēni tās savāca, iztīrīja dobes 
un nogādāja komposta kaudzē.

Par jauku tradīciju jau izveidoju-
sies liepu un ozolu stādīšana Bīllīšu 
apkārtnē, ko parasti dara 9. klases 

Latvieši un somi 
cauri gadsimtiem dzī-
vojuši līdzās ģeopolitis-
kajos krustceļos. Pats 
gājums gan bijis stipri 
atšķirīgs. Padomju cil-
vēkam nokļūt Helsinkos 

ar prāmi Georgs Otts no Tallinas bija 
liels notikums.

Šo Ziemeļzemi vēlreiz iepazinām 
Rīgā, Dekoratīvās mākslas un dizai-
na muzeja izstādē Simts priekšmeti no 
Somijas. Iepretim katram gadam kāds 
šīs valsts simtgades lietisks raksturo-
tājs. Nofiksēju Kekonena ādas portfe-
li (1978), Gorbija telefonu (1987) un arī 
paburzītu produktu kartīti (1949). Jā, 
arī somiem bijuši sāji gadi un skaudri 
pārbaudījumi. Pietiek pārlasīt Mikas 
Valtari romānu Mēs nemirsim nekad, 
lai gūtu priekšstatu par tautas stāju 
un varonību Ziemas karā(1939-1940). 
Plānā grāmatiņa pelēkos vākos, izdo-
ta Helmāra Rudzīša apgādā Grāmatu 
Draugs, latviešu acīs tika īpaši novēr-
tēta 20. gs. 90. gadu sākumā, kad kopā 
ar neatkarību saņēmām arī neziņu un 
nedrošību Krievijas armijas klātbūtnē.

Vēl tā dēvētajā Kekonena ērā somu 
nacionālā rakstura atklāsmei pietika ar 
trim S – sauna, sisu un Sibēliuss. Somu 
pirts jeb sauna kā veselības un tīrības 
kults. Sisu kā sīkstuma un gara enerģi-
jas mērs. Komponists Žans Sibēliuss, 
kurš dzimis vienā gadā ar Jāni Pliek-
šānu (Raini), savā dzimtenē izpelnījies 
īpašu godu, jo viņa dzimšanas dienu 
atzīmē kā Somu mūzikas dienu.

Pirms vairākiem gadiem Rīgā 
(2003) iznāca Jukas Rislaki grāmata 

Kluso slēpotāju zeme SOMIJA. Au-
tors, kurš Latvijā (ar dažiem pārtrau-
kumiem) dzīvo kopš Atmodas gadiem, 
devis patiesi daudz abu tautu vēstures 
interpretējumos un kultūras perso-
nību portretējumos. Bijušais Helsin-
gin Sanomat žurnālists un atjaunotās 
Latvijas pirmās vēstnieces Helsinkos 
Annas Žīgures dzīvesbiedrs J. Ris-
laki veidojis grāmatu arī par latviešu 
ģenerāli Krišjāni Berķi, kurš precējies 
ar somieti Hilmu Lehtoneni. Krus-
tu šķērsu savijušies somu un latviešu 
ceļi un likteņi, gara centieni un tautas 
folklora. Tas, ka vieni nākam no baltu, 
bet otri no somugru cilmes, nav bijis 
kaut kas nepārvarams.

Tagad lasāms Annas Velēdas Žī-
gures pētnieciskais opuss Ziemeļze-
mes cēlā tauta, un laiks revidēt pieņē-
mumu, ka mūsu interese par šo zemi 
sākusies ar Jani Rozentālu, Kārļa 
Skalbes un 1905. gada politisko trim-
dinieku gaitām Somijā. Latviešu prese 
notikumiem piņņu zemē sekojusi kopš 
savas sākotnes, tas ir, kopš 1822. gadā 
Jelgavā sāka iznākt Latviešu Avīzes. 
Somija jau bija ieguvusi zināmu au-
tonomiju no Krievijas, bet vēlāk arī to 
skāra rusifikācijas sērga. Tas no lielva-
ru skatpunkta, bet vēsture dažkārt nav 
paraugmeitene arī mazo tautu ietērpā. 
Piemēram, 1830. gada poļu sacelšanos 
zem divgalvainā ērgļa palīdzēja ap-
spiest somi karavīri.

Kā LU Akadēmiskajā bibliotēkā 
A. Žīgures grāmatas atvēršanā sacīja 
Hilka Koskela, somi lepojas ar go-
dīgumu, likumpaklausību, čaklumu, 
izglītotību. (Hilka bijusi viņai neat-

sverams balsts, Latvijas vēstniecī-
bai atsākot darbu Helsinkos 20. gs. 
90. gadu sākumā, somu valodā tulko-
jusi ne vien runas, bet arī latviešu grā-
matas.) Daudz ko te varētu piemetināt 
par skaidri izvirzītiem mērķiem un nā-
cijai degradējošu atkarību apkarošanu. 
Teiksim, atšķirībā no alkohola uzbā-
zīgā piedāvājuma Rīgas Autoostā vai 
Centrālajā stacijā, somi aizvien limitē 
spirtotās dziras apriti un tirdzniecību. 
Kurš kuru te apskaudīsim?

Skaidrs, ka Ziemeļzemes klintis un 
purvainie apvidi nav nekāda Rivjēra, 
arī ne Kurzemes vai Vidzemes jūrma-
la. Tomēr, kā to jau 1885. gadā sava ce-
ļojuma laikā ievērojuši brāļi Reinis un 
Matīss Kaudzīši: soms cīnās ar dabu 
un – pretēji latviešiem – nelabprāt pa-
met savu dzimteni. Vēl pērn, braucot 
pa trasi Helsinki-Turku, savām acīm 
vēroju akmens bluķos pavisam svaigi 
izcirstos tuneļos.

Nepārspīlēsim arī somu mazrunī-
bu un ziemeļniecisko rutīnu. Kā sacīja 
Somijas vēstnieks Latvijā Oli Kan-
tanens, viņa Ārlietu ministrija savas 
valsts tēla veidošanā neizslēdz humo-
ra elementus. Savukārt Sirkas Lasilas 
fundamentālā Zelta uzvedības grāma-
ta, kas tulkota arī latviski, nav elitāras 
sabiedrības kanonu sakopojums, bet 
ļoti saistoša lasāmviela. Tās autore 
bija pirmā Somijas vēstnieka Latvijā 
Anti Juhani Lasilas kundze un reizē – 
atjautīga dāma diplomātiskajā salonā, 
kas tajos gados Vecrīgā pastāvēja Žur-
nālistu nama paspārnē.

Voldemārs Hermanis
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Kluso spītnieku tauta – somi
Iepazīšanās un novērojumi

Tavas saknes savā zemē
Pavasara talka „Billītēs“

Pavasara talka „Billītēs“. No labās Anna Žīgure.
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Ir tautas, kuru ceļš vijies līdzīgos 
līkločos kā šogad simtgadi svinošajai 
Latvijai. Viena no šīm tautām ir So-
mija, kuru savā jaunākajā grāmatā 
Ziemeļzemes cēlā tauta. Somijas tēls 
latviešu presē 1822–1945 apgāda Zi-
nātne izdevumā apraksta mūsu bijusī 
vēstniece Somijā, rakstniece, Somi-
jas dziļa pazinēja Anna Žīgure. Par 
godu Somijas simtgadei 2017. gada 
rudenī grāmata iznāca somu valodā 
allaž kvalitatīvajā  Hilkas  Koskelas 
tulkojumā. Žurnāls Seura pētījumu 
nosauca par aizraujošu un pat aizkus-
tinošu.

Pirmais laikraksts latviešu valodā 
iznāca 1822. gadā. Pēdējais grāmatā 
izmantotais – 1945. gadā īsi pirms Lat-
vijas piespiedu iekļaušanas Padomju 
Savienības sastāvā. Starp šiem abiem 
laikmeta griežu robežstabiem autorei 
izdevies atrast pārsteidzoši daudzus – 
2209 (!) – rakstus par Somiju. Visra-
žīgākais bijis 1921. gads, kad Latvijas 
laikraksti par Somiju publicējuši 167 
rakstus. Oriģinālais manuskripts ar 
precīzām atsaucēm uzdāvināts Somi-
jas literatūras biedrībai. Somiski pub-
licētajā grāmatas versijā atsauces nav 
iekļautas, un tādēļ izmantotā materiā-
la bagātība nav tik skaidri samanāma. 
Šāda risinājuma pienesums ir pētīju-
ma vieglāka lasāmība un mazāks ap-
joms. Par laimi, grāmata latviešu va-
lodā tiek izdota ar visām atsaucēm: tas 
iepriecinās studentus, vēsturniekus un 
interesentus, atvieglojot tālāku pētīju-
mu veikšanu.

Kāda Somija un somi ir atrodami 
Latvijas preses izdevumos? Kādas 
ziņas tikušas publicētas, kas rakstī-
tājiem un lasītājiem licies svarīgs? 
Somijas atspoguļojumā saskatāma arī 
tolaiku Latvija. Somu teiciens vēsta, 
ka skaistums rodams skatītāja acīs: 
Somijas un somu tautas apraksti un iz-
vēlētās tēmas daudz atklāj par pašiem 
latviešiem, viņu cerībām, sapņiem, 
mērķiem un skatījumu uz pasauli. 
Somu piemērs latviešu rakstītājiem 
bieži licies atdarināšanas vērts. Somu 
lielākā laikraksta Helsingin Sanomat 
žurnālists Jusi  Niemeleinens grāma-
tas somu izdevuma recenzijā raksta, 
ka Somija Annas Žīgures grāmatā ir 
kā sava veida vīzija tam, kāda Latvija 
būtu varējusi būt. Atsaucoties uz Nie-
meleinena rakstīto, rakstnieks Panu 
Rajala savā recenzijā piebilst, ka, vis-

ticamāk, reiz tā arī būs, varbūt pat vēl 
vairāk nekā Somija.

Annas Žīgures grāmata sniedz 
fascinējošu ieskatu Somijas vēsturē 
caur aprakstīto notikumu laikabied-
ru stāstiem, viedokļiem un liecībām, 
vienlaikus atklājot līdzīgo un atšķirī-
go Latvijā un Somijā. Kopīgo atrodam 
vēsturiski politiskajā stāvoklī, abām 
valstīm atrodoties Krievijas impērijas 
sastāvā, gan ar atšķirīgiem noteiku-
miem Somijas lielhercogistei un trijās 
guberņās sadalītajai Latvijai. Līdz pat 
Otrajam pasaules karam Somija bija 
Baltijas valsts līdzās Igaunijai, Latvi-
jai, Lietuvai un Polijai, un tikai Otrā 
pasaules kara sekas Somiju atstāja 
dzelzs priekškara ziemeļvalstu pusē.

Autore analizē katru no trim lie-
lajiem vēstures periodiem, sniedzot 
vispārēju ieskatu katra laikmeta noti-
kumos un bagātīgi izmantojot citātus 
un materiālus no arhīvos atrastajiem 
rakstiem. Krievijas divgalvainā ērgļa 
ēnā pavadītajos gados Somija latvie-
šiem bijusi svarīga patvēruma vie-
ta lielajos juku gados, un sapnis par 
neatkarīgu valsti audzis spēkā uz to 
pašu vēsturisko notikumu fona. Neat-
karības gadi savukārt nesuši gan cie-
šu sadarbību īpaši kultūras jomā, gan 
vilšanos par Somijas politiskajām iz-
vēlēm. Pensionētā lingvistikas docen-
te Marja Leinonena grāmatas recen-
zijā paskaidrojot izceļ latviešu preses 
rakstīto, ka Somija centusies smaidīt 
citām ziemeļvalstīm un griezusi mu-
guru mazajām pierobežas valstiņām. 
Trešais periods vēsta par Latvijas ne-
atkarības zaudēšanas un Somijas ne-
atkarības saglabāšanas notikumiem, 
apstākļiem, politiskajām izvēlēm un to 
iepriekš neparedzamajām sekām.

Ar īsiem pārtraukumiem varas 
maiņu un cenzūras dēļ Somijas tēls 
Latvijas presē bijis teju tumsā spīdo-
ši pozitīvs: gan pazīstami rakstnieki, 
žurnālisti, kultūras darbinieki, gan 
vēstures līkločos izgaisuši rakstītāji 
viens pēc otra mudina latviešus ņemt 
piemēru no izglītotajiem un prasmī-
gajiem somiem te pilsētplānošanā, 
te izglītības un kultūras attīstības 
jomā, te militārajos jautājumos un 
sportā. Savukārt spējās izmaiņas So-
mijas portretējumā padomju un vācu 
okupācijas laikos saskaņā ar tā brīža 
varas oficiālo viedokli atgādina, ka 
faktu pieejamība un uzticamība at-

radusies starp svarīgākajiem žurnā-
listu ieročiem tolaik tikpat daudz kā 
šodien.

133 gadus presē nemainīga pa-
likusi latviešu interese par somiem, 
Somijas dabu un kultūru. Imatras 
krāces, varenās klintis un ezeru tūk-
stoši, somu literatūra, izglītība, mū-
zika un sports latviešus fascinē allaž 
no jauna tāpat kā jautājums, ko no 
somiem varam mācīties. Kā somiem 
izdodas uzbūvēt un uzturēt savu val-
sti tik skarbos klimatiskos apstākļos, 
allaž no jauna skan jautājums Latvijā 
publicētajos rakstos. Autori viens pēc 
otra atbild: augsts izglītības un kul-
tūras līmenis, veselīgs dzīvesveids, 
pieticība un pilsoniska atbildība par 
savu valsti.

Līdzīgi kā rakstniecei Annai Žīgu-
rei labi pazīstamā un mīļā somu tauta, 
šī ārēji necilā grāmata slēpj sevī mil-
zīgu, rūpīgu, prasmīgi paveiktu darbu. 
Grāmata ļauj sekot pārmaiņām gan 
Latvijā, gan Somijā, vienlaikus piedā-
vājot iespēju pārbaudīt zināšanas par 
Somiju un izlabot iesīkstējušus mītus: 
somu pirts ir tikpat slapja kā latviešu, 
un sausais likums bija spēkā vien no 
1919. līdz 1932. gadam.

Gunta Pāvola
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums LA „Kultūrzīmes“ 

Ziemeļzemes cēlā tauta
Annas Žīgures jaunā grāmata

Grāmatas „Ziemeļzemes cēlā tauta“ 
vāks.

skolēni, tādējādi veidojot skaistu koku 
aleju.

Cenšamies izmantot iespēju ieska-
tīties arī muzeja ēkā, kur var aplūkot 

dzejnieka personīgās mantas, gan citas 
senlietas un dokumenti. Talkas noslē-
gumā neizpaliek arī tēja un pīrādziņi, 
ko sarūpējusi māju saimniece.

Mūsu saknes dziļi ieaug dzimtajā 
zemē caur darbu, iepazīšanu, cieņu un 
kopā būšanu. Ir svarīgi sajust vēstures 

un ģēnija elpu sev apkārt, censties to 
ielaist sevī, palīdzēt tai iesakņoties un 
augt līdzi.

Daina Užule
Salgales pamatskolas vēstures un 

sociālo zinību skolotāja
Laikrakstam „Latvietis“

Tavas saknes savā zemē
Turpinājums no 10. lpp.
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2018. g.  25. febru-
ārī Rīgas (90.) skautu 
vienība un Zilā kalna 
(4.) gaidu vienība atska-
tās uz 69 pavadītajiem 
darbības gadiem. Svinī-
bas, kā jau katru gadu, 

sākās ar vienību piedalīšanos mācītā-
ja J. Saivara vadītajā dievkalpojumā, 
kam sekoja akts, kuru sekmīgi vadī-
ja skautu un gaidu vecāku padomes 
priekšsēde Gita Berga ar uzrunu: „Pē-
dējos septiņus gadus man ir bijis tas 
gods un prieks vecāku padomes vārdā 
apsveikt jūs šajos svētkos. Pēc septi-
ņiem gadiem izliekas, ka nekas daudz 
nav mainījies – tas pats pasākums, tās 
pašas telpas, būs garšīgas pusdienas, 
izlozes, skauti un gaidas uzvedīs jau-
ku lugu. Bet tomēr ir maiņa – šie nav 
tie paši bērni, ko redzējām uz skatuves 
iepriekšējos gados. Pirmkārt, mums ir 
daudz jaunu mazskautu un guntiņu; 
lielgaidas un roveri, kuru nav šeit, jo 
viņiem ir nopietni universitātes dar-
bi. Nometnes, nodarbības, lugas ie-
studēšana – katrā no šīm aktivitātēm 
skauti un gaidas gūst kaut ko jaunu, 
iemācās darīt kaut ko citādāk. Visi šie 
piedzīvojumi veido mūsu jauniešus un 
dod viņiem pašapziņu, ka var pārvarēt 
jebkādus dzīves šķēršļus.“

No apsveicējiem bija Ņujorkas 
Latviešu ev. lut. draudzes priekšniece 
Baiba  Kļaviņa, Ziemeļnovada drau-
dzes priekšnieks Lauris  Vidzis un 
Ziemeļnovada Dāmu komitejas priekš-
niece Aina Laķe, kā arī Ņujorkas Lat-
viešu organizāciju padomes pārstāve 
Baiba  Rudzīte-Pinne.  Rakstiskus 
apsveikumus vienības saņēma no Lsp 
vad. Arņa  Vējiņa,  Lgp  vad. Anitas 
Vējiņas un ASV skautu jendas priekš-
nieka vad. U. Sīpola.

Zilā kalna (4.) gaidu vienības 
priekšniece vad. Laila  Liepiņa-Sou-
thard vispirms pateicās labvēlei Mā-
rai Ast un apbalvoja viņu ar gaidu pa-
teicības zīmi par piecu gadu darbību 
sagatavojot gadskārtējiem sarīkoju-
miem bērniem piemērotas lugas, tās 

iestudējot, lai visi vadāmie var izmē-
ģināt savas aktieru spējas.

Tam sekoja pārskats par vienības 
darbību un sastāvu. Šogad vienībā ir 
15 guntiņas, kuras vada vad. Daina 
Gulbe un vad. Ilze  Bārs, 9 gaidas 
ar vad. Ilzi Aivaru un 4 lielgaidas ar 
vad. Lailu Liepiņu-Southard.

Rīgas (90.) skautu vienības priekš-
nieks vad. Reinis Sīpols pateicās vie-
nību labvēļiem par atbalstu vienības 
darbībām un pasniedza skautu kus-
tības apbalvojumus Saulīti – Lindai 
Baironai  (Byron) un Janai  Teterei. 
Viņš arī ziņoja par skautu vienības sa-
stāvu: 18 mazskauti ar vad. Gvido Te-
teri, v.v. David Kreichelt un v.v. Joe-
seph Spanier; 14 skauti ar v.v. Imantu 
Liepiņu un 8 roveri ar vad. Reini Sī-
polu.

Vad. Inta Šķinķe stāstīja un rādī-
ja fotogrāfijas par pagājušās vasaras 
latviešu skautisma simtgadei veltītu 
nometni Simtgades ugunskurs. No-
metne notika Latvijā, un no Rīgas 
(90.) skautu vienības nometnē piedalī-
jās 4 mazskauti un viens skauts ar di-
viem vadītājiem, un no Zilā kalna (4.) 
gaidu vienības 1 gaida un 1 guntiņa. 
Vad. I. Šķinķe pateicās vienībām, kā 
arī ASV skautu jendas priekšniekam 
vad. U. Sīpolam par finansiālo atbal-
stu braucējiem uz šo vienreizējo no-
metni.

Par skautu un gaidu labo darbu 
stāstīja vad. Kristina  Putene. Latvi-
jas skauti un gaidas katru gadu pie-
dalās Lielajā talkā savos novados un 
pilsētās, kas šogad notiks 21. aprīlī. 
Tā arī Ņujorkas skauti un gaidas šai 
dienā veiks savu labo darbu Ņujorkas 
apkārtnes latviešu īpašumos.

Par pusdienām rūpējās vadītāji 
Mārtiņš un Kristīna Puteņi ar dau-
dziem palīgiem, ieskaitot Māru Laz-
du, Dainu Vītiņu, Guntu Ģigu,  Ilzi 
Kancānu,  Līviju  Medni-Bungu, 
Veltu Soucie, Janu Teteri un Terēzu 
Apsīti.

Šogad luga saucās Senču gada lai-
ki, un tā ir veltījums Latvijas simtga-

dei. 
„Mūsu tautiskā, latviskā, nacio-

nālā kultūra bez dziesmas nemaz nav 
iedomājama. Bijuši laiki pagātnē, kur 
mūsu tautas gara dzīve varēja izpaus-
ties gandrīz vai vienīgi tikai dziesmās. 
Un ne tikai senatnē, bet arī tagad ne-
viens mūsu kultūras dzīves izpausmes 
veids nepulcē ap sevi tik daudz ļaužu, 
neienes tādu lielu saviļņojumu, nera-
da tādu kopības apziņu, tādu sirsnī-
gu kopības sajūtu, kā taisni latviskā 
dziesma.“ Tā teica Latvijas Iekšlietu 
ministrs V. Gulbis 1935. gadā, atklājot 
Dziesmu dienas Valmierā. Šie vārdi un 
mūsu bērnu mīlestība dziesmai ir pa-
mats šim uzvedumam, kuru iestudēja 
vad. Daina Gulbe un Vilis Gulbis. Tā 
saistās ap seno latviešu četriem gada-
laikiem dziesmās un dejās.

Izrādei sekoja divas izlozes; tā 
saucamā mazā un lielā loterija. Lielajā 
loterijā aicinām mūsu ilggadīgos lab-
vēļus un bijušos vienību locekļus zie-
dot vienību darbībai. Divu nakšu brīvu 
palikšanu Draudzes īpašumā ieguva 
vad. Linda  Rence, bet divas naktis 
Rotā laimēja Vizma Dahncke, drau-
dzes dolārus saņēma Liziņu ģimene, 
LAIKA avīzes viena gada abonemen-
tu Ivars Bērziņš, dāvanu kartes $300 
vērtība Meiksneru  (Meixner)  ģime-
ne. Galveno laimestu – Apple iPad 
ieguvējs bija Kārlis  Ķirsis. Pārstei-
guma laimests bija basketbola bumba 
ar Knicks komandas basketbola zvaig-
znes Kristapa Porziņģa parakstu, un 
to laimēja vad. Ints Rupners. Paldies 
visiem ziedotājiem par atbalstu!

Mazo loteriju izkārtoja Jana Tete-
re un Dace Spanier. Ikkatrs varēja ie-
likt loterijas biļeti attiecīgā traukā, lai 
mēģinātu iegūt, ko tik sirds vēlās, no 
45 iespējamajiem laimestiem, piem., 
Lego kolekcijas, biļetes uz hokeju spē-
li, operas izrādi ar Maiju un Michael 
Israelu, ekskursiju uz ANO ēku Lat-
vijas vēstnieka J. Mažeika vadībā. Šo 
loteriju sekmīgi vadīja Gints  Gulbis 

Ņujorkas skautu un gaidu vienības
Svin 69 gadu darbības atceri

Rīgas (90.) skautu vienības un Zilā kalna (4.) gaidu vienības kopbilde.
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Ar pamatotu lepnu-
mu un prieku svinām 
mūsu Latvijas Valsts 
simto jubileju. Diemžēl 
mūsu nelabvēļi cenšas 
mūsu vēsturi nepatiesi 
pasaulei iztulkot. Nav 

grūti atspēkot apgalvojumus, ka mūsu 
valsti izdzēsa pus gadu simteņa ne-
brīvība un ka nebija okupācijas. Labi 
zinām, ka Hitlera Vācijas, tā laika 
de facto sabiedrotā, Staļina Padomju 
Savienība ar nacionālsociālistiskās 
Vācijas svētību, iznīcināja neitrālo 
Latvijas Valsti. Padomju karaspēkam 
pārejot mūsu robežu, mūsu zeme tika 
okupēta, un brīvība ar varmācību un 
negodīgiem paņēmieniem nolaupī-
ta. Mūsu grūti aizstāvamās robežas 
un militārās situācijas dēļ, bija mums 
neiespējami sekot Somijas piemēram 
un aizstāvēties ar ieročiem rokās. No 
sociālistiska padomijas brāļa, Vācija 
pēkšņi kļuva par fašistisku labā spār-
na ienaidnieku, kad draugs un de facto 
sabiedrotā Vācija nodevīgi iedūra kara 
dunci Padomju valsts mugurā. Rezul-
tātā mūsu zeme nomainīja vienu oku-
pantu pret otru.

Kad ar lielu rietumvalstu palīdzī-
bu, padomija karu vinnēja, tā veikli 
izmanevrēja rietumu varas no līdz-
teikšanas pēckara Eiropas austrumu 
pusei. Ar to Latvijas liktenis bija ap-
zīmogots, un nomainot vāciešus, at-
griezās padomju okupanti. Sākās trešā 
okupācija.

Kā pateicību par latviešu strēlnie-
ku lielo un dažkārt izšķirošo lomu,aiz-
stāvot padomju Oktobra revolūciju, jau 
ar 1937. gadu, Staļina ierosmē Krievi-
jā, krietni pirms Latvijas okupācijas, 
uzsāka kaut ko līdzīgu genocīdam pret 
turienes latviešiem. To Latviju pārņe-
mot, dažādos veidos sekmīgi turpināja 
tur, pret latviešu tautu. Neskatoties uz 
lielajiem dzīvā spēka upuriem, pie-
spiesto dalību pasaules kara abās pu-
sēs, izsūtījumiem, terora un okupācijas 
dēļ spiestās masu emigrācijas, Latvijas 
tauta izdzīvoja, un tās brīvības alkas 
neizdzisa. Tāpat saglabājās Latvijas 
valsts de iure atzīšana brīvajās rietu-
mu valstīs. Tautas sirdīs neatkarības 

dzirkstele nekad neapdzisa. Neatka-
rība tika atjaunota 1990. – 91. gadā. 
Latvijas de iure atzīšanai rietumu pa-
saulē, kā arī Krievijā, pievienojās at-
jaunotās neatkarības de facto atzīšana.

Mūsu nelabvēļi tomēr tagad pār-
domājuši. Nožēlojot mūsu neatkarību, 
mēģina pasaulei iestāstīt, ka mūsu ze-
mes neatkarība ir tikai nelaimīga vēs-
turiska sagadīšanās un Latvijas terito-
rijai nav neatkarīgas valsts pagātnes. 
Tā ir tīša vēstures faktu viltošana. Paši 
šādiem apgalvojumiem esam piepa-
līdzējuši, minot mūsu it kā 700 gadu 
nebrīvības laikmetu, kas bija izdevīgi 
Ulmaņa laikos Latvijas Valsts patrio-
tisma kopšanai un lai atkratītos no sā-
kuma gadu baltvācu iespaida.

Vēsturiskā patiesība gan ir citāda. 
Pat sirmajā senatnē, kuru apbrīnojam 
kā mūsu sākotnējo brīvības posmu, 
Latvijas teritorija bija sadalīta mazās 
cilšu valstiņās, no kurām pat krietna 
daļa bija igauņiem radniecīgo lībiešu 
apdzīvotas. Vienotas latviešu valsts 
toreiz Latvijas teritorijā nebija. Savā-
dā kārtā, kad šīs valstiņas ar varu un 
viltu sev pakļāva ģermāņu bruņinieki, 
no kuriem ne visi bija vācieši, Latvi-
jas un Igaunijas tagadējā teritorijā iz-
veidojās Livonijas Konfederācija. Tā 
savu neatkarību aizstāvēja un sagla-
bāja vairākus gadu simteņus līdz pat 
Reformācijas izraisītajiem kariem. Bet 
ar Livonijas sabrukšanu neatkarības 
posms vēl gadu simteņiem nebeidzās, 
jo no tās Latvijas dienvidu rietumu 
pusē nodibinājās Kurzemes Hercogis-
te. Tā kā neatkarīga valsts turpināja 
eksistēt līdz pat Napoleona laikiem, 
kad tās Kurzemes hercoga kroni nopir-
ka Krievijas cari, garantējot Kurzemes 
autonomiju. Kā Livonijā, tā Kurzemē 
valdošā šķira bija vai nu baltvācieši, 
vai pārvācotie.

Pat pārējā Latvijas daļā pastāvē-
ja autonomija – kā poļu lietuviešu, tā 
zviedru un beigās krievu okupācijas 
laikos. Krievu tiešais iespaids ar au-
tonomijas apkarošanu un pārkrievoša-
nas mēģinājumiem kļuva smagi izjū-
tams tikai 19. gs. pašās beigās un līdz 
ar to bija relatīvs jaunums.

Tātad Latvijas teritorijā lielum lie-

lā vēstures posmā pastāvējušas valstis-
kas vienības.

Ka valdošā šķira – minoritāte, ru-
nāja vāciski, vai pēc toreizējās Eiropas 
politiskās sistēmas šīs valstis skaitījās 
citu valstu vasaļi, nav svarīgi. Piem., 
Prūsija bija Austrijas vasalis, bet pat 
karoja ar to. Angliju iekaroja un ilgi 
pārvaldīja normāņi. Vēlākā posmā 
valsts priekšgalā bija vācu izcelsmes 
ķēniņi. Lietuvas impērijas virsšķira 
pārpoļojās. Krievijas galmā ilgstoši 
runāja vāciski vai franciski, un daudzi 
tās valdnieki, ieskaitot Katrīnu lielo, 
bija vācu izcelsmes aristokrāti. Tādēļ 
vien neviens nopietni neapgalvo, ka šīs 
valstis bija zaudējušas neatkarību un 
ka tām nebija valstiskas vēstures. Visā 
Livonijas un Kurzemes Hercogistes 
laikā, to pamattauta Latvijas teritorijā 
vienmēr bijuši latvieši, tāpat kā lielais 
vairums to karavīru.

Svinot mūsu latviešu pārvaldītās 
valsts 100 dibināšanas gadu, nedrīk-
stam aizmirst un uzsvērt, ka savā ziņā 
mūsu valsts vēsturiskie priekšteči bija 
Livonija un Kurzemes Hercogiste, un 
no šāda viedokļa esam šo valstu pēc-
teči. Apvienotās Krievijas un Itālijas 
valstiskā pagātne ir daudz jaunāka par 
Livoniju. Līdz ar Baltijas valstīm pir-
mā pasaules kara beigās savu neatkarī-
bu ieguva vai atguva gara rinda valstu 
Eiropas austrumos, kuru vēsturiskās 
tiesības uz neatkarību neviens nopiet-
ni neapstrīd.

Mūsu tagadējās latviskās Latvi-
jas neatkarību ar grūtībām, cīņās pret 
diviem ienaidniekiem, ar upuriem ie-
guvām un tagad atkal atjaunojām. Tas 
nenotika pats no sevis. Neatkarīga 
valsts ir liels dārgums, par kura sagla-
bāšanu un plaukšanu tagad visi mēs 
esam atbildīgi. No jauna visiem Latvi-
jas iedzīvotājiem jāieaudzina lepnums 
uz savu valsti un patriotisms. Nedrīk-
stam vienaldzīgi teikt, ka lai jau citi... 
Vai kad kas nav pa prātam, jāpārvar 
ekonomiskas vai citas grūtības, vien-
aldzībā uzgriežam muguru, vai savu 
valsti vienkārši brīvprātīgi atstājam...

Aleksandrs Gārša
Jurists un politologs Austrālijā

Laikrakstam „Latvietis“

Pārdomas par Simtgadi
Lasītāja vēstule

klasiku, bet skatītāji bija tā pārņemti 
ar interjera smalkumiem, ka aizmirsa 
pat aplaudēt.

Mans laimes mirklis bija Sūtņu 
akreditācijas zāle ar pilnībā Anša Cī-
ruļa veidotu interjeru nacionālā ro-
mantisma stilā. Šo stilu jāizprot un jā-
akceptē. Ko es te varu pastāstīt? Tas ir 
jāredz. Laikam kara laikā oriģinālais 
latviešu audēju no vairākām daļām 

austais paklājs gāja zudumā. Jau pils 
restaurācijas laikā tika pasūtīts jauns 
paklājs 8,15m x 8,15m izmērā uz pa-
saules lielākajām stellēm Nepālā. Tīra 
vilna un absolūts roku darbs.

Pārsteigums man bija pirmā pre-
zidenta Čakstes kabinets gandrīz vai 
minimālisma stilā ar divām Vilhelma 
Purvīša oriģinālām gleznām. Un kur 
tad vēl kāpnes un pagriezienu telpas! 
Ak, nu pils ir pils ar savu plānojumu. 
Esmu ļoti priecīga un pateicīga par ie-
spēju šo visu redzēt.

Vai visa garā rinda tika iekšā līdz 
pusnaktij, to es nezinu. Iesaku citu 
gadu silti saģērbties, jo pie Rīgas pils 
vārtiem ir caurvējš, un stāties rindā 
kādas pāris stundas pirms noteiktā 
laika, tad noteikti redzēsiet, kā kād-
reiz dzīvojuši Rīgas iekarotāji un val-
dītāji.

Vēl aizgāju līdz Nacionālajam 
Mākslas muzejam, tur rinda bija tik 
līdz Jaņa Rozentāla piemineklim.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

„Višivanka“ un Muzeju nakts
Turpinājums no 2. lpp.
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Atkal pagājuši vieni 
no daudzajiem Latvijas 
svētkiem, un man ir pa-
laimējies notvert vienu 
no Latvijā dzīvojošiem 
trimdas bērnu bērniem. 
Diemžēl, vai Latvijai 
par prieku, viņi visi ir 

tik aizņemti un tik aktīvi, ka man gan-
drīz vai lūdzot vai piedraudot izdodas 
ar kādu sarunāt.

2018. gada 10. maijā, tas ir Kār-
lis  Gross. Pirms pāris mēnešiem in-
tervēju pazīstamu pāri – Dainu un 
Arni  Grosus, kas man pateica, ka 
Arnim Latvijā dzīvo arī brālis Kārlis. 
Esmu priecīga, ka šodien Kārlis var 
veltīt man pusstundu. Tas man liekas 
mazliet par maz, bet jau zinu, ka viņš 
Latvijā ir tik pazīstams, ka informāci-
ju dabūšu arī no citiem avotiem. Bet 
tagad Kārlis ir te, un es ļaušu viņam 
stāstīt, cik vien viņš man atļautajā lai-
ka sprīdī varēs izstāstīt.

Viņš iesāk:
„Pirmo reizi Latvijā es iebraucu 

1989. gadā, kad dzelzs aizkars jau bija 
projām; mans brālis noorganizēja lat-
viešu grupu uz Latviju. Mēs varējām 
ciemoties pa Latviju 10 dienas. Viņš 
dabūja kopā 10-15 Austrālijas latvie-
šu jauniešus. Tā mēs šeit atbraucām, 
pavadījām 10 dienas, un mēs dabūjām 
zināt, ka pirmo reizi Daugaviņas koris 
būs Austrālijā gada beigās uz Kultūras 
dienām. Tai pašā reizē es satiku vienu 
meiteni, kas tagad ir mana sieva Zane. 
Vienu vakaru mēs ar tiem kora dalīb-
niekiem sanācām kopā un pavadījām 
ļoti jauku vakaru un tuvāk iepazinā-
mies. Nodibinājām kontaktus. Tas bija 
ļoti jauki atbraukt uz Latviju un redzēt 
to, par ko tik daudz gadus trimdā bi-
jām mācījušies.

1991. gadā es ierados Latvijā uz 8 
mēnešiem, strādāju Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Mans tēvs pašā sākumā 
teica, lai es valdībai uzrakstu vēstuli 
un pastāstu par savu pieredzi un iz-
glītību. Viņi man piedāvāja darbu, 
bet nezināja, kur mani likt. Tad viņi 
uzņēma kontaktu ar Rīgas Tehniskās 
universitātes Rūdolfu Cimdiņu, kurš 
bija ļoti izdarīgs un dabūja man dar-
bu universitātē, kur es pavadīju visus 
8 mēnešus. Mana izglītība ir materiālu 
inženierzinātne, un RTU es biju īstajā 
vietā. Tai laikā es palīdzēju studentiem 
un zinātniekiem mazliet uzlabot tās 
sintēzes, ar ko viņi toreiz nodarbojās.

Pēc tam mans tēvs interesējās par 
to, kā viņš te var palīdzēt, un atbrauca 
uz Latviju 1992. gadā. Viņš palika te 
uz pusgadu, bet es devos uz Ameriku, 
kur 1995. gadā es aizstāvēju savu dok-
torantūru. Tad es atgriezos uz Eiropu. 
Uz pusgadu es biju Somijā, Francijā 
gandrīz pusgadu, bet tad atgriezos 
Austrālijā.

Es jau no savas 
pirmās reizes Lat-
vijā biju sapratis, 
ka es te gribu at-
griezties un strādāt 
Latvijai. Man pie-
redze bija nākusi 
klāt no Amerikas, 
no Somijas, no 
Francijas un arī no 
Sidnejas un Mel-
burnas, kas toreiz 
skaitījās ļoti vērtī-
gi, ka cilvēkam ir 
pieredze. Šodien 
doties uz dažādām 
valstīm ir daudz 
vienkāršāk, kā 
mums toreiz bija. 
Tad es atgriezos 
atkal Latvijā 2008. gadā un esmu te vēl 
arvien. Pa prombūtnes laiku es Latvijā 
iegriezos diezgan bieži, jo savos Eiro-
pas komandējumos es vienmēr uz brīdi 
iebraucu arī Latvijā. Kad biju Eiropā, 
es vienmēr atlidoju arī uz Latviju. Te 
1993. gadā apprecējos ar Zani Ambrē-
ni. Viņa spēlēja vijoli un savas maģis-
tra grāda studijas turpināja Amerikā 
Stonybrook Universitātē. Viņa atgrie-
zās Latvijā un turpināja spēlēt savu vi-
joli, bet diemžēl Latvijā tikai tik daudz 
cilvēku no tā var pārtikt, jo mums ta-
lantīgu mūziķu ir bezgala daudz.

Latvijā atgriezos 2008. gadā, un 
tad es skatījos, kā es varu turpināt 
savu sniegumu Latvijai. Mani iekļāva 
vienā Eiropas projektā. Protams, Lat-
vijā zinātnē daudz kas iet no projekta 
uz projektu. Žēl, ka Latvijā zinātnei 
nav nozīmēta patstāvīga vieta un ne-
izvirza varbūt tos vadošos, lai viņi 
varētu justies stabili. Mums vajag kaut 
kādu stabilitāti, lai virzītu tos pārējos 
uz priekšu. Es, salīdzinājumā, domā-
ju, ja mums ir labi kuģa kapteiņi, kas 
kuģi var virzīt, tad pārējais nāks līdzi. 
Diemžēl, mums tādu kapteiņu pašlaik 
nav, un liekas, ka tie kuģi ir arī smagi. 
Tie ir smagi ar administratīvo birokrā-
tiju un noteikti to visu vajag atvieglot. 
Mums vajag pārmaiņas! Diemžēl arī 
jaunā paaudze nepalīdzēs, jo to izglīto 
pensionāri.

Es tikko Zinātnes Vēstnesim snie-
dzu interviju un es teicu: „Jā, Rīgas 
Tehniskai universitātei ir senāts, bet, 
ja rektors kaut ko labu ierosina, un 
viss senāts nepiekrīt, tad nekas arī ne-
notiks. Problēma ir tā, ka pārmaiņas 
nāk daudz par lēnu. Protams, ja nau-
das ir maz, katrs mēģina turēties pie 
tā, kas viņam ir, un par kaut kādām 
izmaiņām nedomā, un tādā pašā veidā 
izglīto arī jauno paaudzi. Nevis tā, lai 
labi strādātu, bet kā labāk noturēties. 
Bet mums būtu jāmācās kā noturēties 
un tai pašā laikā jāstrādā ļoti augstā 
līmenī. Diemžēl pašlaik mums viss ir 

ievirzīts tā, lai noturētos. Daži, pro-
tams cenšas pētniecību labi veikt, bet 
pārmainīt sistēmu vajag tik un tā.“

Man ir pieredze biomateriālu pēt-
niecības jomā, tā man ir no Austrāli-
jas, Amerikas un vēl no citām valstīm 
un tagad man ir arī pieredze par ledu, 
un es skatos, kā metāla slieces slīd pa 
ledu. Es mēģinu saprast, kā metāls slīd 
labāk. tas nozīmē, ja mums ir šī sapra-
šana, tad varam palīdzēt mūsu spor-
tistiem. Sportisti īsti nesaprot, viņi 
vairāk to min un izmēģina vienu, iz-
mēģina otru, lai redzētu, kas darbojas 
un kas nedarbojas. Bet tam visam nav 
nekāda zinātniska pamatojuma. Mēs 
tagad pētām slieces, pētām tās virs-
mas, pētām, kā mēs tās varam modifi-
cēt, pētām ledu un pētām, kā slīdēšanu 
var uzlabot un paātrināt. Tas ir viens 
virziens, un nesen es uzsāku uzņēmu-
mu, kas ražo itāļu veida saldējumu.

Uzņēmums ir Bliss Gelato, kas īsti 
latviskā tulkojumā ir debešķīgs saldē-
jums, un man liekas, ka tā tas arī ir, 
jo mūsu noiets arvien uzlabojas. Tas ir 
ļoti garšīgs, un to var dabūt jau vairā-
kos restorānos Rīgā. Saldējumu esmu 
jau cienījis agrā bērnībā, un arī tagad 
man tas vēl garšo. Manai izvēlei no-
darboties ar saldējuma gatavošanu ir 
vairāki iemesli. Viens ir tas, ka sal-
dējums man ir garšojis vienmēr. Otr-
kārt, kad es 2008. gadā atgriezos, es 
ar mazu mājas mašīnīti gatavoju sev 
saldējumus, un tad vienā sarīkojumā 
es to prezentēju. Tas bija kāds firmas 
vakars, un es biju uztaisījis saldējumu 
80 viņu klientiem. Es toreiz tūlīt sa-
pratu, ka ar tik mazu mašīnīti es nekur 
tālu netikšu, un par uzņēmumu nebija 
ko domāt.

Es zināju, ka ar universitātēm te 
nekāda stabilitāte nebūs, un es jeb-
kad varēšu palikt bez darba, tādēļ es 
meklēju vēl kādu citu iespēju savai 
ģimenei sagādāt iztiku. Es sapratu, 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (32)
Trimdas bērnu bērns – Kārlis Gross

Kārlis Gross.
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ka varu sakombinēt zinātni kopā ar šo 
jauno virzienu. Es izgāju vairāk kā trīs 
nedēļu mācību kursu Itālijā pie īstiem 
meistariem. Tur mani apmācīja, kā to 
izstrādāt, un es izmantoju viņu pamata 
izglītības ierosinājumus, un tad es ska-
tos, kā es varu tālāk to recepti uzlabot. 
Man pamats ir izmantot Latvijas labu-
mus, un tā es radu kaut ko jaunu.

Par piemēru, viens man ir Latvijas 
kumelīšu Itālijas saldējums. Es ku-
melītes saberu pienā un izvelku ārā 
to kumelīšu garšu, tad es to samaisu 
kopā ar Latvijas medu, tad krēmsieru, 
citrona miziņu, un man iznāk viens 
fantastisks saldējums tikai no Latvijas 
produktiem. Es skatos ne tikai uz sava 
produkta garšu, bet arī uz ēdiena vēr-
tību. Es cenšos nekarsēt nevienu sa-
stāvdaļu, ja tas tiešām nav vajadzīgs. 
Piemēram, augļus un ogas es spiežu 
svaigus. Tagad pats jaunākais ir rabar-
beri, no kā es izgatavoju rabarberu sor-
betu. Es esmu izstrādājis vairāk nekā 
simtu garšu dažādus saldējumu un sor-
betus, bet pārdodu tikai kādus 10, jo 
uzņēmums vēl ir par mazu, un Latvijā 
nav tika liela noieta, lai eksperimentē-
tu ar daudz vairāk variantiem.

Radison Blu Latvija tikko sāka 
man tos pirkt, un viņiem iet ļoti labi. 
Man ļoti patīk viņu pieeja – viņi to ir 
iekļāvuši savā ēdienkartē un pasniedz 
ar 7 dažādām šokolādēm. Cilvēki ir 
pārsteigti, ka šokolādes pasaule ir tik 
plaša. Mūsu rabarberu sorbetu tikko 
pasūtīja vēl viens latviešu šefpavārs 
savam restorānam, un tā pamazām 
mūsu produkcija iekaro Latvijas resto-
rānus. (Internetā atradu šo fragmenti-
ņu angļu valodā: „BlissGelato will be 
artistically included in three desserts 
at Radisson Blu Latvija, Ibis Styles 
and Bellevue during the Riga restau-
rant week, starting May 7. Flavours 
include Tonka bean gelato, Latvian 
strawberry sorbet, birchwood sorbet, 

rhubarb sorbet, Peru chocolate sor-
bet, Papua New Guinea gelato.“)

Mans jaunākais puika Aleksandrs 
ir man prasījis, lai es nopērku viņam 
kakao pupiņas. Viņš jau labu laiku ir 
klausījies un skatījies raidījumu par 
šokolādēm un tagad par to ir iemācī-
jies ļoti daudz. Es viņam tās nopirku, 
un viņš ir diezgan daudz ar to grauz-
dēšanu ir eksperimentējis; tik daudz, 
lai tagad saprastu, ka grauzdējumam ir 
jābūt precīzam. Ja tas ir par daudz, tad 
kakao iznāk rūgta, ja tā ir par maz, tad 
kakao iznāk skāba. Viņam ir 16 gadi, 
un viņš man tiešām ir labs palīgs. Viņš 
ir sapratis arī to, ka vajag speciālu mal-
šanas aparātu, un izpētījis, ka Eiropā 
tāds nav dabūjams, tādēļ pasūtīja to no 
Amerikas. Tagad viņš pats tās pupi-
ņas grauzdē, un pats arī samaļ. Viņš 
iepērk kakao pupiņas tikai no Ekva-
doras vai Peru plantācijām, un nekad 
nejauc kopā pupiņas no divām plantā-
cijām. Arī vecākais dēls Matīss man 
daudz palīdz, it sevišķi ar produkcijas 
izvadāšanu, un arī viņš diezgan daudz 
eksperimentē ar jaunu garšu radīšanu. 
Arī citādi viņš man daudz palīdz, un 
man patīk, ka mēs visi trīs ģimenes 
puikas varam kopā tik labi strādāt.“

Ar to Kārļa man veltītā pusstunda 
ir cauri, un viņam jāsteidzas, jo atkal 
jau kāds klients gaida savu pasūtī-
jumu. Šī intervija man ir izdevusies 
savādāka nekā vairums citu; es ļāvu 
viņam stāstīt, kā pašam patīk, jo viņš 
mani jau sākumā brīdināja, ka laika 
viņam ir maz. Promejot, viņš man ap-
sola epastā atsūtīt vairākus video un 
tekstus, lai es vēl labāk saprastu, ko un 
kā viņš šeit dara.

Vēlāk no viņa saņemu 6 pieliku-
mus savā epastā, no kuriem neatvērās 
tikai viens. Tur es redzēju, kā soli pa 
solim gelato tiek gatavots, un kad es 
tos visus biju noskatījusies, kad tūlīt 
arī gribēju iet un meklēt kādu resto-
rānu, kur to var dabūt, jo siekalu man 
bija pilna mute. Jau pirms sarunas ar 
Kārli saldējums ir bijis viens no ma-

niem lielākajiem gardumiem, un tagad 
es baidos, ka to redzēšu pat sapņos.

Viens no saņemtajiem rakstiem ir 
šis, kur ir paziņojums par viņa saņem-
to balvu no Imantam Ziedonim veltītā 
Fonds Viegli, kas katru gadu piešķir 
balvas vairākās nominācijās. Kārlis 
bija viens no tiem, kas balvu dabūja 
2017. gadā. Te ir raksts par to: „Laiks 
Ziedonim 2017“ zinātnes kategorijā 
„Taureņu uzbrukums“ balvu saņēmis 
Kārlis Agris Gross – Rīgas Tehniskās 
Universitātes Neorganiskās ķīmijas 
institūta pētnieks. Viņam ir doktora 
grāds materiālzinātnēs. Savā pētnie-
cības nozarē Kārlis ir strādājis 30 ga-
dus trīs kontinentos un ir sapratis, cik 
svarīgi sakārtotībai visos līmeņos, lai 
izgatavotais materiāls sniegtu vislabā-
kās īpašības. Šo tēmu Kārlis uzsāka ar 
Marijas Kirī reintegrācijas projektu, 
turpināja ar Marijas Kirī zinātnieku 
apmaiņas projektu un pašlaik vada 
jaunu Eiropas projektu – „Signaling 
Implant“. Šis darbs tiek izpildīts Neor-
ganiskās sintēzes institūtā. Kārlis Ag-
ris Gross dzimis Austrālijā, stažējies 
vairākos kontinentos, bet izvēlējies 
turpināt savu profesionālo darbību 
Latvijā. Atbraucot uz Latviju, Kārlis 
redzēja, ka jauniem pētniekiem nepie-
ciešama palīdzība zinātnisko publi-
kāciju veidošanā, tādēļ ieviesa divus 
studiju kursus, lai palīdzētu intere-
sentiem izstrādāt žurnālu rakstus at-
bilstoši starptautiskajām prasībām.“

Tagad, pārlasot uzrakstīto inter-
viju, esmu dubultpriecīga, ka man 
izdevās ar viņu tikties un parunāties. 
Liekas, ka tā bija īpaši salda intervija, 
un es jau reizi esmu bijusi uz veikalu 
meklēt gelato, diemžēl atradu tikai pa-
rasto saldējumu. Bet arī tas bija gar-
šīgs. Tomēr vēl priecīgāka esmu par 
šo brīnišķīgo ģimeni, kas te radusies 
tikai tāpēc, ka vēl viens trimdas bērnu 
bērns ir atradis ceļu atpakaļ uz savu 
senču dzimteni.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 14. lpp.

ar guntiņu un mazskautu palīdzību. 
Vislielākā piekrišana bija milzu lācim, 
kuru dāvināja Zenta Heiza  (Hayes), 
un to ieguva mazskauts Aldis Bungs. 

Loteriju beigās visi – gan lielie, gan 
mazie bija priecīgi par savām jaunām 
mantām, un vecāku padome par iegū-
tiem līdzekļiem skautu un gaidu darbī-
bai nākošajā gadā.

Pēc garās dienas vadītāji vēl paka-
vējās, lai pārrunātu dienas gaitas un 

nākotnes plānus, jo pēc divām nedē-
ļām notiks ziemas nometne Katskiļu 
kalnos, un nākošā gada februārī vienī-
bas svinēs 70 pastāvēšanas gadus!

vad. Maija Šķinķe
Laikrakstam „Latvietis“

Ņujorkas skautu un gaidu...
Turpinājums no 12. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $85.
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Ko es varu dot?
Raksts par Andri Bērziņu

Strādājot SBS, man bija iespēja 
intervēt Latvijas prezidentu, minis-
tru prezidentus, politiķus, Mūziķus, 
rakstniekus, māksliniekus, bijušos di-
sidentus, varētu turpināt... Tie visi bija 
mani laikabiedri, dzimuši starp 1920. 
un 1960. gadu... Bieži dzird, ka jaunā 
paaudze nav patriotiska, ir gatava at-
stāt Latviju, lai strādātu Īrijā, Vācijā 
un pat Austrālijā.

2001. g. viesojoties Latvijā, lasīju 
rakstu žurnālā Ir par Andri  Bērzi-
ņu. Viņa gēni ir latviski. Vecvectēvs 
E. Felsbergs bija LU pirmais rektors. 
Vecmāte Lūcija Bērziņa lektore un lat-
viešu valodas skolotāja Sidnejā. Tēvs 
Guntis Bērziņš aktīvs latviešu sabied-
rībā Austrālijā, Londonā un Latvijā – 
Saeimas deputāts.

No mātes puses visi pazīst Biezaiti 
un viņa darbu mūzikas arhīvā. Andra 
māte skolotāja latviešu skolās Sidnejā 
un Londonā... Šie fakti pavirši iepa-
zīstina mūs ar Andri Bērziņu un viņa 
radu rakstiem.

Ir 2011.g. rakstā var lasīt, ka Goog-
le atbalstītais Londonas Tehnoloģijas 
inkubators TechHub savu pirmo filiāli 
atver Rīgā, nevis Ņujorkā, Berlīnē vai 
Sanfrancisko.

Intervijā Andris Bērziņš atceras: 
„...kad uzzinājām par TechHub ie-
cerēm atvērt frančīzes birojus, paši 
aizgājām, pieteicāmies, uzaicinājām 
TechHub vadību uz Rīgu un parādī-
jām, ka spēsim iedzīvināt viņu biznesa 
filozofiju.“ („Mēs“ ir Andris Bērziņš, 
G. Grundštoks, E. Štāls un V. Sosārs) 
Imponē A. Bērziņa aizrautība un iece-
re mainīt filozofijas maiņu. Sadarbo-
ties, dalīties idejām, atbalstīt vienam 
otru un tā augt un veidoties.

Andris Bērziņš šajā Ir publicētajā 
rakstā parāda savu raksturu. Viņš uz-
sver, ka Latvijas IT vidi raksturo divi 
„T“ – tradīcija un talants. Viņš slavē 
Latvijas izglītības kvalitāti un tradīcijas 
precīzajās zinātnēs. Andris Bērziņš no-
raida ideju, ka varbūt būtu vieglāk vadīt 
uzņēmumu no kādas ārzemju pilsētas.

A. Bērziņš uzsver, lai kurā konti-
nentā strādātu, par mājām viņš sauc 
Latviju. „Man un sievai bija svarīgi, 
lai mūsu bērni izaug par latviešiem, 
lai viņi jūt piederību šai zemei. Šī ir 
mūsu sirds vieta, un esam ļoti laimīgi 
šeit būt.“ Uzsver Bērziņš.

Patriotisms Bērziņa teiktajā atbal-
sojas arī runājot par Latvijas ieguvu-
miem no TechHub filiāles atvēršanas 
tieši šajā valstī. „Zināšanu eksports ir 
vien nozīmīgi labākais Latvijas ekono-
mikai, jo nekādus mežus mēs neizcir-
tīsim un citus dabas resorsus netērē-
sim,“ ir pārliecināts Bērziņš.

Bērziņš uzrāda, ka igauņu un lie-
tuviešu piemērs rāda, ka veiksmīga 
biznesa ideja var izaugt tepat Baltijā 
un nav nekādas vajadzības pārcelties, 

ka pārdošanas daļa var atrasties tuvāk 
patērētājiem – Londonā, Ņujorkā vai 
Berlīnē, taču smadzeņu centru gan 
vislabāk paturēt mājās.

2016. gadā Ir intervē A. Bērziņu 
ne kā IT speciālistu bet kā vienu no 
simtiem latviešu, kuri pievienojušies 
Zemessardzei pēc Krievijas zaļo cilvē-
ciņu iebrukuma Ukrainā.

Zemessardze 26 gadu laikā ir būtis-
ki pārmainījusies. Austrālijā atceramies 
kā Jānis Vējiņš sāka akciju zābakus 
zemessargiem. Toreiz bija 20 tūkstots 
biedru, kuri sastāvēja brīvprātīgā mili-
tārā pašaizsardzības formējumā. Tagad 
zemessargi ir bruņoto spēku sastāvdaļa, 
ar divreiz mazāku dalībnieku skaitu, 
toties daudz nopietnākām mācībām un 
ekipējumu. Mērķis ir panākt lielāku sta-
bilitāti un lielāku cilvēku skaitu, ar kuru 
var rēķināties vajadzības gadījumā.

Andris Bērziņš ir viens no Ze-
messardzes Studentu bataljona kājnie-
kiem. Viņš iestājās Zemessardzē, kad 
Krievija pie Kaļingradas rīkoja kārtē-
jās mācības. Bērziņš ir gatavs aizstā-
vēt Latviju. Saprotams, vēlama būtu 
uzvara, bez kaujas. Viņaprāt, pašreizē-
jais režīms kaimiņvalstī nevar būt mū-
žīgs, bet tikmēr Latvijas bruņotajiem 
spēkiem, kopā ar NATO. jānodrošina, 
lai nekas briesmīgs nenotiktu

Gadā Andris Zemessardzei velta 
apmēram divas dienas mēnesī, tās būtu 
25-30 dienas gadā. Tas skaidri parāda 
viņa patriotismu, degsmi un pārliecību.

Andra dzīves biedre Inga augusi 
ASV, studējusi tieslietas slavenajā Jei-
la (Yale) Universitātē, piemetina, ka 
rūpējas, ka Andri mājās gaida siltas, 
gardas vakariņas un aliņš, jo bieži ēša-
na mežā ir nabadzīga: sausa maize un 
rieksti vestes kabatā.

Mācību laikā jāpārvar dažādas si-
tuācijas: uzbrukumi, kritušie un ievai-
notie. Vajadzīga izturība, fiziskā sprie-
dze ir liela. Bērziņš apraksta formas 
tērpu. Ziemā tas sastāv no divām sil-
tām apakšbiksēm, vatētu kombizonu, 
jaku, filca cepuri, ķiveri. Temperatūra 
ziemā var būt no -15°C līdz -20°C.

Andris Bērziņš ir izvēlējies būt ze-
messargs, jo mīl Latviju, savu tautu un 
ģimeni. Viņš grib nodrošināt, ka viņa 
bērniem nebūs jāizcieš trimda.

Jaunākais dēls (12.g.) ir jaunsargs, 
vecākā meita (16.g.) un dēls (14.g.) ir 
gaidu un skautu organizācijā. Meita arī 
atrod laiku, pēc skolas, brīvprātīgi strā-
dāt Okupācijas muzejā. Tie ir bērni, ar 
kuriem var lepoties. Visi divvalodnie-
ki (bilingual). Viņi mīl savu dzimteni. 
Tie ir modernie Annele un Jānis. Viņi 
neatšķiras no saviem vienaudžiem, bet 
viņi izceļas no pelēkā pūļa. Būtu jau-
ki, ja nākamajā skolotāju konferencē 
Austrālijā uzaicinātu Andri un Ingu 
pastāstīt kā izaudzināt bērnus ar atbil-
dību pret ģimeni un savu tautu.

Andris Bērziņš ir sasniedzis daudz 
savā profesijā. Skolas gaitas iesāka 
Sidnejā, turpināja mācības Londonā, 
Anglijā beidza universitāti, tad devās 
uz ASV, kur studēja Stanforda uni-
versitātē. Ieguva sev dzīves draugu un 
pārcēlās uz Latviju, kur dzīvo viņa ve-
cāki un divi brāļi.

Inga ir juriste. Beigusi Jeila (Yale) 
prestižo universitāti ASV. Latvijā ju-
ristei bija jāatkārto eksāmeni. Latvijas 
likums. Viņa ir zvērināta advokāte un 
partnere Latvijas lielākajā advokātu 
birojā. Viņa ir lietpratēja intelektuālā 
īpašuma jautājumos.

Inga uzsver, ka palīdzējis tas, ka abi 
ar vīru auguši rietumos. Viņi cenšas rast 
risinājumus problēmām, nav baiļu, ka 
pazaudēs. Inga stāsta: „Es nodarbojos ar 
ideju juridisko pusi, tiesisko aizsardzību 
un likumiem, kuri to īsteno...Andris no-
darbojas ar bizines pusi... Ir šad un tad 
gadījies, ka es esmu sniegusi juridisko 
palīdzību kādam Andra uzņēmumam...“

Inga stāsta, ka Latvijā seko Eiropas 
direktīviem. Pastāv vispārējais juridis-
kais ietvars bet visās lietās ir liels for-
mālisms. Ir vesels likums par kādam 
jābūt dokumentam. Ja dokuments pa-
reizs, tad vēl arī kontrolē par saturu. 
Liekas, ka vēl jāpaiet laikam, līdz val-
dīs doma, ka tā ir „mana sistēma“ un 
neļaus to ļaunprātīgi izmantot. Advo-
kāte dedzīgi stāsta par problēmā, kuras 
vajadzētu atrisināt. Vēl daudz darba.

Andris nav tikai zemessargs, bet ir 
iestājies Jaunā Konservatīvā partijā. 
Viņš saredz cīņu starp gaišiem un tum-
šiem spēkiem. Partijas, kā Saskaņa un 
No sirds Latvijai nav labvēlīgas Latvijas 
attīstībai. Saskaņai balsis sarūk. Lem-
berga tiesas process tuvojas beigām, bet 
izskan bailes, ka abi šie spēki varētu ap-
vienoties, pastāv scenārijs, ka tas varētu 
notikt. ZZS ir sava prese. Brexit skaidri 
parādīja, kā var manipulēt presi. Krie-
vija par varēja iespaidot vēlēšanas ASV.

Andris Bērziņš domā, ka ir izšķi-
rošs brīdis.

Nebalsojot vēlēšanās, ir nozie-
gums pret valsti. Nebalsojot, tu balso 
par Kremli. Tas atgādinājums mums 
un jāmudina radi un draugi Latvijā 
piedalīties vēlēšanās.

Andris un Inga uzskata, ka jaunām 
ģimenēm labi braukt uz Latviju. Tur 
nebūs Lejputrija, būs jāizcīna vieta, 
bet tas ir to vērts.

Latvijā ir augoša grupa, kas dzimu-
ši Latvijā, studējuši ārzemēs, kuriem 
rietumniecisks un pasaulisks skats.

Derētu iepazīties Facebook „Ar pa-
saules pieredzi Latvijai“. Reizi mēnesī 
sanāksme, kur tiekas dažādas paaudzes.

Pēc sarunas, pārdomas. Ko es varu 
darīt? Vai bija trimda vai emigrācija? 
Ko es varu dot Latvijai?

Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“
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Labas dienas, labi 
ļaudis!

Ja kādam interesē, 
tad sīkāku informāciju 
par manām gaitām var 
lasīt atmiņu grāmatā 
„Atskatītie, pasmaidīt,“ 

kas vēl nopērkama Sidnejas LB grā-
matveikalā Rīga un, protams, pieieta-
ma digitālā formātā.

Kas jauns? Mana bērnības drau-
dzene Silvija Bajāra ar māti, kas 
1940. g. aizbrauca uz Vāciju, ir atrai-
dījušas Vācijas pavalstniecību un at-
griezušās Latvijā. Uz Carnikavu atnāk 
dzīvot arī Krūmiņu ģimene un apme-
tas Mucniekciemā. Dzīve sāk sviest 
vēderu uz augšu! Arvīds Bērziņš strā-
dā pie tēva Turības nodaļā par grāmat-
vedi. Uldis rudenī apmeklēs Ādažu 
pamatskolas 5. klasi. Man vēl bija jā-
nolauž viens gads Carnikavas četrkla-
sīgā pamatskolā, bet tas bija nākotnē. 
Patlaban priekšā vasaras brīvlaiks, kas 
bija lietderīgi jāizmanto. Mēs ar otru 
Uldi cītīgi nodarbojāmies ar pīpēšanu. 
Es biju atradis skapī veselu stangu ar 
Roccoco papirosiem.

Liela daļa no mūsu laika aizņēma 
spridzināšanas darbi. Tikt pie pulvera 
bija samērā viegli. Tēvam atvilktnē 
bija sidraba lati. Tā bija valūta. Pro-
tams, paņemti bez prasīšanas. Uldis 
labi zīmēja un kopēja kartes. Mūsu 
pulvera piegādātājam, kurš gāja 6. kla-
sē, kartes ļoti patika un viņš par tām 
maksāja ar dūmu pulveri. Mūsu arse-
nālā bija arī dažas kaujas patronas un 
raķetes. Raķetes mēs izjaucām un tā-
pat nosvilinājām. Tad taisījām raķeti 
paši, bet tā neuzgāja gaisā augstāk par 
metru. Arī ar celmu saspridzināšanu 
neko neveicās. Tad darinājām šauteni. 
Johaidī, stobrs nebija pietiekami no-
stiprināts un atsitiena dēļ man gandrīz 
ielidoja sejā. Cik atceros, tad šaušanas 
mehānisms bija darināts pēc musketes 
principa. Tad gatavojām mīnu: pudelē 
sabērtu dūmu pulveri ar garu degli. 
Spridzināšanas vieta bija izraudzīta 
Mucniekciema smilšu kalniņos. At-
kal netrefers! Tikko bija aizdedzināts 
deglis, man sasāpējās vēders un bija 
jāsper tūlītēji, situācijai atbilstoši soļi. 
Nogranda varens sprādziens, dūmu 
mākonis! Man visapkārt nobira stikli, 
bet plikumi palika neskarti. Bet tad 
notika kas neparedzēts – pa meža ceļu 
tuvojās pajūgs. Mēs ar Uldi metāmies 
bēgt un diedzām starp uzkalniņiem 
tādā ātrumā, ka braucējs vēlāk stāstī-
jis, redzējis skrienam astoņus puikas.

* * *
Krievi bija prom, bet ne no skolas 

bērnu žargona. Vajadzēja tikai vienu 
gadu, lai tas būtu pilns ar krievu vār-
diem. Skola bija učene. Skolotājās – 
učuks, cietums – častoks, kropņīt – 
ēst... utt.

Arī vācu laiks nāca ar saviem jaun-
vārdiem un teicieniem: čalis, džeks, 
vecītis, švalis – jauns puisis, fida, džū-
da, minna, dzimtenes meitene, dzin-
tra – jauna meitene, blozga – ne seviš-
ķi simpātiska sieviešu kārtas persona, 
šmīzda – jauna sieviete.

Vācu laikā dzima jauna iedzīvotā-
ju šķira – vienaldzīgie, kas sevi dēvēja 
par čaļiem. Pazīšanās zīme: gari mati, 
hūtīte, gara žakete, šauras bikses, kā-
jās t.s. porgas ar gumijriepas zolēm. 
Te būs tipisks ballīšu čaļa apraksts ar 
tā laika dziesmas vārdiem:

Trīs reiz jums minēt ļauts,
Kā šos tipus vārdā sauc:
Matiņi gari tiem,
Tā kā kādreiz mežoņiem,
Hūtīte maziņa,
Desmit vietās buktēta,
Žaketei kuplums dots,
Biksēm tas ir nožēlots...utt.
     Piedziedājums:
 Štedī, redī,
 Mēs, latvju zēni,
 Iesim klejot,
 Meklēt, kur var dejot.
Čaļu partneres bija fidas, ģērbušās 

blūzē, mini svārkos un klikatās – ļoti 
populāros apavos ar koka zoli. Popu-
lārs matu sakārtojums bija tā dēvētā 
Entwarnung’s frizūra – mati sasukāti 
uz augšu un sastiprināti copē galvas 
vidū. Populāra deja bija svings. Dau-
dzas fidas salaida (sagājās) ar vācu 
karavīriem.

Vakarā Brodvejā štokarello š’mīzd (a),
Flederē, fasonu lauž, un ko tas līdz?
Piecērt tās doičeriem,
Formās tērptiem kareivjiem
Un pēc brīža zem kloķa jau iet.
Lauzt fasonu – ieturēt stilu, flede-

rēt – mētāties apkārt, pastaigāties ar 
fidu, piecirst, piesist soroku – nodibi-
nāt ar fidu, džudi, blozgu... u.c. roman-
tiskus sakarus, paraut gaisā, ja kāda 
fida u.c. tika parauta gaisā, tad nozī-
me bija diametrāli pretējā – čaļa nodo-
mi ar fidu bija piepildījušies. Štucers – 
kavalieris, štokarello – izskatīgs, labs, 
foršs, lauzt fasonu – ieturēt, demons-
trēt labu, neparastu stilu apģērbā, tikt 
ievērotam ar savu izturēšanos.

Apstāsimies pie vēl vienas dzies-
mas, no kurienes nāca pazīstamais 
teiciens Kāda rura, Mārtiņ! vai Kāda 
ruņa (ar mīkstināto ņ), nozīmē: nav 
par to ko runāt.

Tas iesākās jau vasarā, 
Kad bija saulains laiks,
Kad iemīlējās Mārtiņā

Kāds skuķēns mīlīgs maigs.
     Piedziedājums.
 Čau, kāda ruņa, Mārtiņ,
 Par lietu šo var būt,
 Šī meitene, šī meitene
 Grib tava sieva kļūt. 
Kanaks – latviešu karavīrs. Jāpie-

min trīs populāri un daudz lietoti cildi-
noši adjektīvi – baigi un forši, arī bai-
gi forši, uz ūsiņu. Dragāt – dinamiski 
darboties, čakarēties – neizdarīgi rī-
koties, liet čugunu – runāt muļķības, 
nelej, beidz liet – nerunā dumības, tu 
vari man iepūst – man ir vienalga, ko 
tu domā par manu rīcību. Piekasīties, 
uzkasīties, kasīties – meklēt strīdu, 
strīdēties, izlēkt – uzkasīties. provocē-
joši izturēties, kratīties prom, atkratī-
ties – raisīties vaļā, sabraņīt – sarāt, 
liet morāli, lekt, izlekt – izaicinoši 
izturēties, dot, dabūt pa dullo, norau-
ties pa fonāriem, norauties pa purnu, 
dabūt pa ņuņņām vai purslām – visi 
nozīmē vardarbību. Ņemt, paņemt 
vagu – bēgt, vakars uz ezera – nelai-
me kolosālos apmēros, netrefers, sūdi 
vagā- neveiksme, nolikt ķelles, atstiept 
pedāļus, nolikt karoti – nomirt.

Lai tiktu pie paikošanas (ēšanas) 
ir jānopērk paika (ēdiens), bet lai to 
nopirktu, ir vajadzīgs džungurs jeb 
ģenga (nauda). Savukārt, lai nopelnītu 
džunguru, ir jārubī (jāstrādā)....vai kas 
jāuzsit gaisā (jāpārdod), tikai tad var 
ko dabūt, ko iesist pa bunkuri.

Arī dzērieni nav par brīvu. Plaši 
pazīstama bija ļerga jeb Dzimtenīte, 
saukta arī par Grāvja asarām, tecināta 
no miltiem, tad jū-jū, autokonjaks vai 
štukas – dzērieni, kas filtrēti no aviā-
cijas benzīna. Es to definētu tā: šķid-
rums, kas izraisa aptumsuma brīžus, 
tieksmi lidot un nespēju pacelties gaisā.

No liķieriem: Allažu ķimmelis, 
no šņabjiem – Zubrovka (laikam bija 
rums), kurzemnieks. No alus šķirnēm 
bija pieietams Aldaris. Vismaz mūs-
mājās neko citu, ko uzņemt uz krūti, 
neatceros redzējis.

Māte rudeņos no ogām darināja 
vīnu, un, kad paaugos, pildīšana pude-
lēs bija uzticēta man. Kā Bībelē rakstīts, 
vērsim druvā nedrīkst muti aizsiet, un 
tā arī man atļāva darba gaitā iepildīt 
zināmu porciju vīna vēderā. Pildīšana 
notika ar gumijas šļaukas palīdzību, un 
vīna plūsmu varēja iekustināt tikai ar 
sūkšanu. Protams, pirms bāza šļaukas 
galu pudelē, vispirms bija jāpārbauda, 
vai labi tek. Uz mani pašdarinātais 
vīns neatstāja ne mazāko iespaidu. Uz 
tēvu gan. Šad tad nočiepu pa pudelai 
no kartupeļu pagraba, kur tās glabājās, 
un izdzēru. Nekas! Absolūti nekas! Te 

Šis un tas no manas dzīves (19)
Skolas bērnu žargons
Astoņpadsmitais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478, LL480, LL481, LL483, LL484, LL487, 
LL488, LL490, 492, 495, 496, 497, 502.

 
Turpinājums 19. lpp.
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tiek pievērsta muzeju ekspozīcijām un 
muzeju darbinieku sagatavotajiem pasā-
kumiem, iepretim nakts laikā apmeklēto 
muzeju skaitam. Īpaši tas attiecināms uz 
muzejiem – akcijas dalībniekiem Rīgā.“

„Ministrijas vārdā pateicos visiem 
Latvijas muzeju darbiniekiem un akcijas 
koordinētājiem – ICOM Latvijas Nacio-
nālajai komitejai – par ieguldīto darbu, 
pašaizliedzību, enerģiskumu un radošu-
mu, ar kādu muzeju darbinieki jau četr-
padsmito gadu rada svētkus tūkstošiem 
muzeju apmeklētāju,“ pauž J. Garjāns.

Reģionos muzeju apmeklējums 
Muzeju naktī turpina pieaugt. Šogad 
visapmeklētākie akcijas ietvaros bijuši 
Kurzemes muzeji – 36 125 apmeklēju-
mi (2017. gadā – 34 836 apmeklējumi) 
un Vidzemes muzeji – 27 872 apmek-
lējumi (2017. gadā – 36 270 viesu). Vi-
dzemē apmeklētība Muzeju naktī, salī-
dzinot ar 2017. gadu, ir zemāka tādēļ, ka 
Cēsu muzejs dialogam ar apmeklētājiem 
bija izvēlējies jaunu formu, organizējot 
Latvijas Tautasdziesmu nakti. Kā al-
laž, daudz apmeklētāju bijis arī Pierīgas 
muzejos, kur reģistrēti 22 135 apmeklē-

jumi. Pieaugusi apmeklētība Latgales 
muzejos, kur reģistrēti 13 546 apmeklē-
jumi un Zemgales muzejos, kur iegrie-
zušies 14 651 apmeklētājs (2017. gadā 
Latgalē un Zemgalē bija 12 000 viesu).

Apmeklētāko muzeju saraksts Lat-
vijas reģionos palicis nemainīgs – tie 
ir tie paši muzeji, kas uzņēma kuplu 
apmeklētāju pulku 2017. gadā. Muzeju 
naktī vispopulārākais Kurzemes re-
ģionā bijis Liepājas muzejs, uzņemot 
9 500 interesentu. Vidzemē visaugs-
tāko interesi piesaistījis Valmieras 
muzejs – 9 369 apmeklētāju. Muzeju 
naktī Latgalē visvairāk cilvēku reģis-
trēts Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzejā – 6 050 apmeklējumu, 
savukārt starp Zemgales muzejiem 
visaugstāko interesi raisījis Jēkabpils 
vēstures muzejs, uzņemot 3 957 viesu.

Tāpat kā katru gadu visplašākais 
Muzeju nakts piedāvājums bijis galvas-
pilsētā – akcijā piedalījās 34 Rīgas muze-
ji un tajos reģistrēti 105 755 apmeklējumi 
(2017. gadā 121 975 apmeklējumi). Līde-
ra pozīcijas saglabā Rīgas Motormuzejs, 
kas bezmaksas apmeklējumu piedāvāja 
visas dienas garumā un muzejā 19. maijā 
viesojās 17 139 interesenti. Otrs apmek-
lētākais akcijas dalībnieks ir Turaidas 

muzejrezervāts, kurā Muzeju nakts gai-
sotni izbaudījuši 16 665 apmeklētāji. Citi 
apmeklētākie Rīgas muzeji – Latvijas 
Kara muzejs (13 969 apmeklētāji), Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejs (6 205 
interesenti), P. Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzejs (6 334 apmeklētāji).

Muzeju nakts ir starptautisks pa-
sākums, kas vienlaikus notiek gandrīz 
visu Eiropas valstu muzejos. Muzeju 
nakts iniciatore ir Francijas Kultū-
ras un komunikāciju ministrija. Kopš 
2005. gada Latvijas muzeji kopā ar ci-
tiem Eiropas muzejiem iesaistās kopī-
gā starptautiskā akcijā – Muzeju nakts, 
tās mērķis – iepazīstināt ar muzejiem 
arī tos iedzīvotājus, kas ikdienā mu-
zejus neapmeklē. Pēc dažiem gadiem 
tika panākta vienošanās, ka Muzeju 
nakts kļūst par vienu no aktivitātēm, 
kas saistīta ar Starptautiskās muzeju 
dienas atzīmēšanu. Informācija par ak-
ciju – www.nuitdesmusees.culture.fr

Akciju Muzeju nakts Latvijā orga-
nizē KM sadarbībā ar Starptautiskās 
Muzeju padomes (ICOM) Latvijas 
Nacionālo komiteju.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Muzeju nakts...
Turpinājums no 1. lpp.

atkarībā no mēģinājumu grafika pastāv 
izvēle – ēst norises vieta un mītnes vietā. 
Pusdienas un launags Svētku dalībnie-
kiem tiks nodrošināts lielākajās norišu 
vietās: Mežaparkā, Daugavas stadionā un 
Rīgas centrā u.c. Dalībnieku ēdienkarti 
izstrādāja īpaši izveidota darba grupa, 
kuras sastāvā darbojās Svētku rīkotāji, 
uztura speciālisti, PVD eksperti, biedrī-
bas Izglītības iestāžu ēdinātāju asociāci-
ja pārstāvji u.c. Ēdienreižu sadalījums pa 
ēdienreizēm saskaņā ar pieņemto vienā 
dienā noteikto uzturvērtību apjomu ir ne 
mazāk kā 25%  brokastīs, 40%  pusdie-
nās, 35%  vakariņās /launagā. Viena da-
lībnieka ēdināšanas izmaksas – no valsts 
dotācijas ir 8,00 eiro iesk. PVN dienā.

Dalībnieki dzīvos teju 70 Rīgas 
mācību iestādēs. Katra pašvaldība pati 
vienojas ar konkrētu mācību iestādi 
par savu dalībnieku izmitināšanu, kā 
arī iepazīstas ar šīs mācību iestādes 
gatavību uzņemt Svētku dalībniekus.

Dalībnieka ikdienas neatņemama sa-
stāvdaļa būs ID karte, ar kuru tiks iden-
tificēts dalībnieks, varēs saņemt ēdināša-
nas pakalpojumus, iekļūt mēģinājumu un 
koncertu norišu teritorijā, kā arī bezmak-
sas braukt Rīgas sabiedriskajā transportā.

No Svētku dalībnieku skaita gandrīz 
20% ir nepilngadīgi. Tuvākajā laikā ar 
viņu vecākiem un kolektīvu vadītājiem 
sazināsies Svētku rīkotāji ar mērķi kat-
ram vecākam personīgi parakstīt aplieci-
nājumu tam, ka ir iepazinušies ar Svētku 
noteikumiem, programmu, pasākumiem, 
kuros piedalās bērni, noslodzi, koncertu 
vizuālo koncepciju u.c. informāciju par 
gaidāmajiem Svētkiem. To kolektīvu va-

dītāju, kuru dalībnieki ir nepilngadīgiem, 
atbildība ir nodrošināt normatīvajos ak-
tos noteikto pavadoņu skaitu (līdz 14 ga-
diem – 2 pavadošās personas uz 10 bēr-
niem, no 14 līdz 17 gadiem – 1 pavadošā 
persona uz 10 nepilngadīgajiem), kā arī 
rūpes par bērniem Svētku norises laikā.

Piesakoties Svētkiem elektroniskajā 
reģistrācijas sistēmā, iezīmējās vecāku 
vēlme uz Svētku koncertu mēģinājumiem 
ņemt līdzi pirmsskolas vecuma bērnus, 
t.sk., zīdaiņus. Svētku rīkotājs, ņemot vērā 
Rīcības komitejas lēmumu, kā arī Tiesīb-
sarga un Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas atzinumu, kā arī apzinot ie-
spējamos riskus, ļaus Svētku mēģinājumu 
un koncertu norišu teritorijās varēs atras-
ties tikai reģistrētie Svētku dalībnieki.

„Cilvēciski un emocionāli mēs ļoti 
labi izprotam Svētku dalībnieku vēlmes 
ņemt savus mazuļus līdzi uz mēģināju-
miem, tomēr, izvērtējot visus potenciālos 
riskus, Rīcības komiteja ir nolēmusi ne-
atbalstīt šādu iniciatīvu, kas iepriekšē-
jos Svētkos netika tik noteikti atrunāta. 
Vissvarīgākais jebkurā situācijā ir bēr-
nu drošība un labsajūta,“ stāsta Svētku 
izpilddirektore Eva Juhņēviča. Preses 
konferencē tika iezīmēti šie potenciālie 
riski – 1. apšaubāms, ka vecāki, paši pie-
daloties gan Svētku koncertos, gan mē-
ģinājumos, tajā pat laikā var pilnvērtīgi 
uzraudzīt savu bērnu un nodrošināt bēr-
na drošību, svētku organizators Svētku 
ietvaros nenodrošina bērnu pieskatīša-
nas pakalpojumus. 2. Svētku koncertos 
un mēģinājumos piedalīsies liels skaits 
cilvēku, par kuru veselības stāvokli Svēt-
ku organizators atbildību nenes, taču ir 
paredzams, ka infekciju risks sakarā ar 
lielo cilvēku apgrozību būs paaugstināts, 
tāpat jāņem vērā mainīgie laika apstākļi, 

kas rada tajā skaitā potenciālu pārkarša-
nas risku. 3. Svētku pasākumu norises 
vietās netiek nodrošināti zīdaiņiem pie-
mēroti higiēnas apstākļi – zīdaiņu pār-
tinamie galdi, vietas, kur var apmazgāt 
bērnu, vietas, kur uzsildīt bērna pārtiku. 
4. Svētku norises vietās mēģinājumu un 
koncertu laikā nav iespējams nodrošināt 
mazulim pēc iespējas nemainītu dienas 
režīmu – ēdināšanas laiku, gulēšanu, ja 
vecāks piedalās Svētku mēģinājumos un 
koncertos. 5. Svētku norises vietu iekār-
tojums nav pilnībā drošs bērnam, kurš 
rāpo vai tikko sācis staigāt – dalībnieku 
aktivitāšu zonās paredzēts izvietot dažā-
das konstrukcijas (podesti) un aparatūru.

Svētku dalībniekiem būs dzīvī-
bas apdrošināšana un traumu papil-
dapdrošināšana, ko dāvina lieldraugs 
Swedbank. Pasākumu mēģinājumu 
un koncertu laikā tiks nodrošināti 
400 000 litru dzeramā ūdens (ar RIMI 
atbalstu). Dalībnieku somiņās būs arī 
lietusmētelīši, sēdpaklājiņi, plāksteri, 
mitrās salvetes, kāju krēms, informā-
cija par drošību un praktiski padomi.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki, kas šoreiz notiek 
Latvijas valsts simtgades zīmē, Rīgu pie-
skandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz 
8. jūlijam. XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkus organi-
zē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 
kas ir Kultūras ministrijas padotībā 
esošā valsts iestāde, atbalsta lieldraugi 
Swedbank, Elektrum, Latvijas Mobilais 
Telefons (LMT), kā arī atbalstītāji Rimi, 
Squalio un Circle K Latvia.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētki
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Līdz Dziesmu un deju svētkiem...
Turpinājums no 1. lpp.
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Aicinām diasporas 
jauniešus, kas vēlas va-
sarā Latvijā pilnveidot 
savu latviešu valodas 
prasmi un padziļināt sa-
vas zināšanas par Latvi-

jas vēsturi, latviešu folkloru un māks-
lu, kā arī norisēm Latvijas sabiedrībā, 
pieteikties LATVIEŠU VALODAS 
UN KULTŪRAS VASARAS SKO-
LAI 2018!

Vasaras skolu organizē Latvijas 
Universitāte, bet finansē Latviešu va-
lodas aģentūra (Izglītības un zinātnes 
ministrijas valsts budžeta programma 

Valsts valodas politika un pārvalde). 
Programmas nodrošinātais finansē-
jums sniedz Latviešu valodas aģentū-
rai iespēju katram vasaras skolas dalīb-
niekam pilnībā segt dalības maksu.

Vasaras skola norises laiks – 
2018. gada 11. jūlijs – 24. jūlijs.

Vasaras skolas prioritārā mērķau-
ditorija ir diasporas jaunieši vecumā 
no 16 līdz 30 gadiem, kuriem nav lat-
viešu valodas priekšzināšanu vai ku-
riem ir nelielas latviešu valodas priekš-
zināšanas (A1+ un A2 valodas prasmes 
līmenis). Taču brīvu vietu gadījumā 
organizatori izskatīs iespēju grupā uz-

ņemt arī vecākus interesentus.
Detalizētāka informācija gan lat-

viešu, gan angļu valodā (dalības no-
sacījumi, vasaras skolas programma, 
pieteikuma anketa) ir pieejama Latvi-
jas Universitātes mājaslapā:
https://www.latvianlanguage.lu.lv/lat/

latviesu-diasporai/
https://www.latvianlanguage.lu.lv/for-

latvian-diaspora/
Jautājumu gadījumā rakstīt Sarmī-

tei Miltiņai: sarmite.miltina@lu.lv
Aija Otomere

Latviešu valodas aģentūras 
diasporas projektu koordinatore

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. maijs
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
1858. sāka būvēt Latvijas teritorijā pir-
mo dzelzceļš līniju Rīga-Daugavpils.
1913. publicists, kultūras vēsturnieks 
Eduards Kozlovskis (juniors).
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Irēne Ziedare.

22. maijs
Emīlija, kalendārā neierakstīto vārdu 
diena
1813. vācu komponists, Rīgas Pilsētas 
teātra galvenais diriģents (1837-1839) 
Rihards Vāgners.
1913. latviešu publicists un kultūrvēs-
turnieks Eduards Kozlovskis (juniors).
1938. latviešu māksliniece un kerami-
ķe Izabella Krolle.

23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
1834. arhitekts Jānis Frīdrihs Bauma-
nis. Projektējis vairāk nekā 150 ēku, 
kā arī estrādes pirmajiem trim Latvie-
šu dziesmu svētkiem.

24. maijs
Ilvija, Marlēna, Ziedone
1923. dramaturgs, režisors Pēteris Pē-
tersons.

25. maijs
Anšlavs, Junora
1883. izdevniecību darbinieks Pauls 

Betlers.
1888. rakstnieks, vēsturnieks Arveds 
Švābe.
1893. rakstnieks Pēteris Veins (Vin-
tiņš), represēts 1938.g.
1953. grafiķis Juris Petraškevičs.
1958. LELB arhibīskaps Jānis Vanags.

26. maijs
Eduards, Edvards, Varis
1888. rakstnieks, izdevējs Oto Krolls.
1923. latviešu matemātiķis, pasnie-
dzējs Latvijas Universitātē, viens no 
pirmajiem latviešu programmētājiem 
Vilnis Detlovs.

27. maijs
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
1905. krievu-japāņu karš: sākās Cu-
simas jūras kauja (beidzās 28. maijā), 
kurā iznīcināta Krievijas Baltijas flo-
tes lielākā daļa. Bojā gāja 4380 Baltijas 
jūrnieki.

28. maijs
Vilhelms, Vilis
1928. filozofs Augusts Milts.
1943. aktieris Pēteris Liepiņš.
1980. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Jolanta Lārmane.

29. maijs
Maksis, Raivis, Raivo
1933. rakstnieks, publicists Ēriks Hān-
bergs.

1958. politiķe un filoloģe, LR izglītības 
un zinātnes ministre (2004.g. 2.dec. – 
2006.g. 7.apr. un 2014.g. 22.janv. – 
2014.g. 5.nov.) Ina Druviete.

30. maijs
Lolita, Vitolds, Letīcija
1908. komponists Jānis Ozoliņš.
1946. pirmās 3x3 nometnes Austrālijā 
rīkotājs Viesturs Karnups.
1953. sākas 1. ASV Vispārējie Dzies-
mu svētki Čikāgā.

31. maijs
Alīda, Jūsma
1888. politiķis, finansists, Latvijas ban-
kas padomes priekšsēdis Ādolfs Klīve.
1903. dzejnieks Jānis Medenis (arī 
Mednis).
1933. literatūras zinātnieks Viktors 
Ivbulis.
1956. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Andris Ziedars.

1. jūnijs
Biruta, Bernedīne, Mairita
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
1793. baltvācu vēsturnieks, latviešu 
literatūras bibliogrāfs Kārlis Eduards 
Napjerskis.
1908. agronoms, sabiedrisks darbi-
nieks Jānis Daģis.
1973. politiķis, LR tieslietu ministrs 

jāpiezīmē, ka pudeles nebija lielas.
Kad cilvēks paaugās, viņam bija 

jāizrāda sava vīrišķība ar pīpēšanu. 
Pīpēja visi, kam vien bija kripatiņa 
pašapziņas. Pīpēšanai piemīt slikta 
blakus parādība, to var saost. Sevišķi 
jūtīgas nāsis ir tiem, kas paši nepīpē. 
Labs un lēts pretlīdzeklis ir kožļāt 

priežu skujas.
Smēķējamie materiāliem nebija 

grūti piekļūt. Manam tēvam bija ta-
bakas štopējamā mašīna, tabaka un 
papirosu čaulītes. Kad sāka pietrūkt 
pirktās tabakas, tad audzināja mājās 
tā saukto Kūtspakaļu. Tabaklapas žā-
vēja mājas bēniņos, kur tās piesprauda 
pie veļas striķa. Kad lapas sadzeltēja, 
varēja sākt kurināt. Vācu laikā varēja 
pirkt arī paciņās tabakas kaulus – Lā-

cīti. Arī to esmu pīpējis. Pēc tam gan 
bija jānoēd puspriede.

Mūsmājās pīpētāji bijām tēvs, pa 
kluso es un tēva māsa Elza. Vēl bija 
pieejamas cigaretes Nordfront. Droši 
vien bija jau vēl citi tabakas produkti. 
Pagaidām – Sieg heil!

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Šis un tas no manas dzīves (19)
Turpinājums no 17. lpp.

 
Turpinājums 20. lpp.

Latviešu valodas un kultūras vasaras skolu
Joprojām ir iespējams pieteikties!
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 25. maijā.
€1 = 1,54240 AUD
€1 = 0,87540 GBP

€1 = 1,68820 NZD
€1 = 1,16750 USD

Adelaidē
Ceturtdien,  31.  maijā, plkst. 11.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) ALB namā un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 3. jūn., plkst. 11.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu. Otrā svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem

Brisbanē
Svētdien, 10. jūn., plkst. 14.00 Latviešu 
namā – Atskatīties, pasmaidīt un tad so-
ļot lēnām – Uldis Siliņš Brisbanē! Ieeja 
$10 (cenā ietvertas uzkodas). Pasākuma 
apmeklētājiem lūdzu pieteikties Adolfam 
Lācim (0417 902 102) līdz 6. jūnijam.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 9. jūn., plkst. 14.00 Baltijas tau-
tu kopīgā Aizvesto piemiņas atcere Yowa-
ni Country Club, 455 Northbourne Ave., 
Lyneham. Atceres runu teiks Regina Sha-
re. Grāmatas Only Eleven Came Back tul-
kotāja angļu valodā. Rīko KLB sadarbībā 
ar Kanberas latviešu un igauņu biedrībām. 
Atceri ar muzikāliem priekšnesumiem ku-
plinās vijolnieks Doug Macnikol. Noslē-
gumā pakavēšanās pie glāzes vīna un ka-
fijas. Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien,  2.  jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 2. jūn., plkst. 17.00 vīru kora 
VESERIS gadskārtējais koncerts Mel-
burnas Latviešu ciema Lielajā zālē. Iz-
skanēs Simtgades Noslēguma koncerta 
vīru kora repertuārs, izvilkumi no Uģa 
Prauliņa dziesmu cikla Venus et Amor, 
Sandra Birzes skaņdarbs Introit, Ivara 
Štubja tautas dziesmu apdares un vēl citi 
muzikālie pārsteigumi. Piedalās čellists 
Jānis Laurs, kā arī basģitārists Dāvids 
Zemdegs, Ivars Štubis (ģitāra, akordeons) 
un pie klavierēm – Sandra Birze. Ar diri-
ģenta lomu dalīsies Sandra Birze, Ivars 
Štubis un Edgars Vegners. Biļetes būs 
pērkamas uz vietas ($20/$15); Daugavas 
skolas skolniekiem ieeja bez maksas.
Svētdien, 3. jūn., Melburnas Latviešu 
ciema Lielajā zālē notiks sarīkojums 
Atskatīties, pasmaidīt un tad soļot lē-
nām tālāk. Uldis Siliņa labdienas un 
ardievas no melburniešiem. Uldi Siliņš 

stāstīs humora pilnus stāstus no savas 
bērnības un jaunības. Aicinām visus 
nākt klausīties stāstus un vēlāk paka-
vēties jaukā gaisotnē pie uzkodām un 
vīna glāzes. Ieeja pret ziedojumiem..
Svētdien,  3.  jūn., plkst. 14.00 Ap-
vienotais Baltiešu Aizvesto Piemiņas 
akts Sv. Jāņa anglikāņu baznīcā, 494 
Victoria St., Brunswick West.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 3. jūn., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 10. jūn., plkst. 11.00 Aizvesto 
piemiņas dienas dievkalpojums Sv. Krus-
ta baznīcā. Pēc dievkalpojuma baznīcas 
zālē tiks rādīta režisores Dzintras Gekas 
dokumentālā videofilma Piemini Sibīriju.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. jūn., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
No 29. maija līdz 28. jūnijam no pirm-
dienas līdz piektdienai plkst.9.00 – 17.00, 
Jaundienvidvelsas parlamenta nama 
Fountain Court izstādes telpā NSW 
Parliament House, 6 Macquarie Street, 
Sydney retrospektīva grupas izstāde 
Baltiešu mākslinieki Austrālijā, kurā būs 
redzami igauņu, latviešu un lietuviešu 
izcelsmes mākslinieku darbi no māksli-
niekiem, kuri ir dzīvojuši un strādājuši 
Austrālijā kopš 1950. gada. Ieeja brīva.
Sestdien, 2. jūn., plkst. 12.00 pusdie-
nas DV namā.
Trešdien,  6. jūnijā, plkst.18.00 Jaun-
dienvidvelsas parlamenta nama izstādes 
telpā izstādes Baltiešu mākslinieki Aus-
trālijā oficiālā atklāšana ar atspirdzi-
nājumiem un uzkodām. Atklāšanas 
sarīkojumam ieeja ir $10; biļetes var iegā-
dāties: https://www.eventbrite.com/e/ope-
ning-night-baltic-artists-in-australia-ce-
lebrating-100-years-tickets-45856400729 
Tuvāka informācija: Ojārs Greste, ojars.
greste@gmail.com, vai 0434 295 871.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 3. jūn., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  10.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Svētdien, 3. jūn., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 10. jūn., plkst. 9.30 Tautas sēru 
dienas dievkalpojums. Bībeles stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 7. jūn., plkst. 13.00 kārtē-
jā baltiešu mēneša tikšanās Broadbea-
ch Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Mēs ceram 
dzirdēt no mūsu paša Ulda par to, ko 
viņš ir darījis / dara / darīs.

Latvijā
Sestdien,  2.  jūn., ar Latvijas simtga-
dei īpaši veltītu programmu  tiks atklāta 
Dzintaru koncertzāles vasaras sezona. 
Vērienīgajā atklāšanas koncertā tiksimies 
ar maestro Raimondu Paulu, Latvijas Ra-
dio bigbendu, pianistu Andreju Osokinu, 
džeza dīvām Dināru Rudāni un Kristīni 
Prauliņu, kā arī Jūrmalas festivāla orķes-
tri un Mārtiņu Ozoliņu pie diriģenta pults.
Piektdien, 8. jūn., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 9. jūn. – 20. jūn., VSIA Lat-
vijas Koncertu organizētais Rīgas fes-
tivāls. Festivāla programmā šogad gan 
gaismas un mīlestības pielieta mūzika, 
kas apliecina lūgšanu spēku,  gan mu-
zikālas sapņu ainas; skanēs arī 20. gs. 
mūzika un provokatīva jaunrade.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma fotogrāfa 
Gunāra Janaiša personālizstāde BI-
JUMS. Izstāde bez maksas būs apska-
tāma stundu pirms katras Dailes teātra 
izrādes, kā arī izrāžu laikā.
Līdz  10.  jūnijam  izstāde Kalpotājs. 
Blumbergs. Kamēr… apmeklētājiem būs 
pieejama Rīgas mākslas telpas (Kungu 
ielā 3) Lielajā zālē, savukārt Intro zālē būs 
apskatāma īpaša mākslinieka sadarbībai ar 
jauniešu kori Kamēr… veltīta ekspozīcija.
Līdz 17. jūnijam VEF kultūras pilī izstāde 
Elles ķēķis. Tā ir iespēja iepazīties ar Elles 
ķēķa (Ņujorkā) dzejnieku un mākslinieku 
grupas spilgtākajiem pārstāvjiem un viņu 
radošo darbību, atklāt interesantus faktus 
un liecības. Izstādē eksponēti mākslas dar-
bi un dažādi priekšmeti no mākslinieku 
ģimeņu personīgajiem arhīviem, arī vairā-
ki darbi no PLMC kolekcijas.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

(2006.g. 8.apr. – 2006.g. 7.nov.) Gun-
tars Grīnvalds.
1998. tika dibināta Eiropas Centrālā 

banka.

2. jūnijs
Emma, Lība
1928. rakstniece Biminita Grunde.
1933. mūziķis, komponists, sabiedrisks 

darbinieks Austrālijā Imants Līcis.

3. jūnijs
Ineta, Inta, Intra
1848. mikrobiologs, veterinārmediķis 
Kristaps Helmanis.  ■
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