
Mīļie tautieši!
Tautas vēsturis-

kajā likteņgaitā ir 
brīži, kuros summē-
jas pašas būtiskākās, 
eksistenciālākās iz-
vēles. Tad lemtais un 
paveiktais uz ilgiem 

laikiem nosaka, kā turpmāk nācijai 
būt. Brīži, kuros izšķiras tautas, valo-
das un kultūras pastāvēšana.

Tāds bija brīdis pirms 102 gadiem, 
kad 38 Tautas padomes locekļi kara iz-
postītajā Latvijā un vācu okupētajā Rīgā 
proklamēja mūsu neatkarīgo valsti.

Viņiem nebija nedz laika, nedz 
iespēju rīkot referendumus vai plašas 
tautas aptaujas. Toties viņus vadīja 
stingra pārliecība, ka latvieši grib savu 
valsti, ka mums, tāpat kā citām tautām, 
uz to ir neatņemamas tiesības. Pārlie-
cība, ka tikai sava valsts var nodrošināt 
latviešu tautas turpmāku pastāvēšanu.

Un tāds brīdis bija arī pirms 30 
gadiem, kad 4. maijā 138 deputāti 
Augstākajā Padomē balsoja par Lat-
vijas valsts neatkarības atjaunošanu. 

Par 1918. gadā 
dibinātās Lat-
vijas valsts tur-
pinātību, par 
mūsu tiesībām 
pašiem brīvi 
lemt par sevi 
un būt drošiem 
par latviešu tautas, valodas un kultūras 
turpinātību. 50 okupācijas gadi nebija 
iznīdējuši mūsu valstsgribu.

Izšķirīgajā 4. maija balsojumā 
mūsu deputāti apstiprināja skaidri 
paustu tautas gribu. Tāpēc šodien, kad 
atzīmējam 30 gadu kopš Latvijas neat-
karības atjaunošanas, pirmkārt, vēlos 
pateikties tiem simtiem tūkstošu cil-
vēku, kuri pašaizliedzīgi un drosmīgi, 
noliekot malā ierasto dzīvi, pirms 30 
gadiem izcīnīja Latvijas valsts neatka-
rības atjaunošanu.

Tolaik Daugavmalas grandioza-
jās demonstrācijās un Baltijas ceļā 
pēc Latvijas Tautas frontes aicināju-
ma vienkopus pulcējās divi simti, trīs 
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Mēs, Igaunijas Republikas, Latvi-
jas Republikas un Lietuvas Republi-
kas prezidenti, atzīmējot Otrā pasaules 
kara beigu 75. gadadienu Eiropā, pie-
minam visu karā cietušo un sabiedroto 
valstu karavīru nesto upuri, bez kā ne-
būtu iespējama nacistiskā režīma sa-
kāve 1945. gada 8. maijā, kam sekoja 
daudzu Eiropas valstu atbrīvošana no 
okupācijas un holokausta traģēdijas 
izbeigšana.

Apzinoties nepieciešamību iedibi-
nāt uz tiesiskiem principiem balstītu 
starptautisko kārtību un valstu daudz-
pusējās sadarbības sistēmu, mērķis, ar 
kādu pēc kara noslēguma tika radīta 
Apvienoto Nāciju Organizācija, bija 
nodrošināt mieru, drošību un kopīgo 
vērtību pastāvēšanu. Savukārt Rietu-
meiropas valstis sāka īstenot kopējo 
ideju par vienotu un brīvu Eiropu – 
tādu Eiropu, kurā valda miermīlīga 
līdzāspastāvēšana, demokrātija, tiesis-
kums un cilvēktiesību ievērošana. Par 
jaunās Eiropas stūrakmeņiem kļuva 
Eiropas Padome, NATO un Romas lī-
gums.

Tomēr Centrāleiropas un Austru-
meiropas valstu tautām Otrā pasaules 
kara beigas nenesa atbrīvošanu. Tā 
vietā vienu totalitāro režīmu nomainīja 
cits, un Baltijas valstis tika vardarbīgi 
iekļautas Padomju Savienības sastāvā.

Starp Padomju Savienību un na-
cistisko Vāciju noslēgtā Molotova-Ri-
bentropa pakta slepeno protokolu 
parakstīšana ļāva diviem nežēlīgiem 
diktatoriem Staļinam un Hitleram 
sadalīt Eiropu divās ietekmes sfērās. 
Neilgi pēc Otrā pasaules kara sākuma, 
1939. gada 1. septembrī, pamatojoties 
uz noslēgto paktu, kā arī vācu–pa-
domju līgumu par draudzību un robe-
žu starp PSRS un Vāciju, Padomju Sa-
vienība okupēja un anektēja Igauniju, 
Latviju un Lietuvu.

Komunistiskais režīms valdīja pār 
Eiropas kontinenta centrālo un austru-
mu daļu gandrīz pusgadsimtu. Izman-
tojot savu militāro pārspēku, masu 
represijas, masveida deportācijas un 
visaptverošu ideoloģisko kontroli, Pa-
domju Savienība pilnībā pakļāva Bal-
tijas tautas savai varai.

Līdz ar Padomju Savienības sabru-
kumu, ko lielā mērā veicināja mūsu 
valstu iedzīvotāju nevardarbīgās un 
mērķtiecīgās gribas izpausmes un 
starptautiskās sabiedrības pūliņi, bei-
dzās arī padomju režīma okupācija. 
1990. gadā aizsākās un 1991. gadā 
noslēdzās ceļš uz Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas valstiskās neatkarības 
atjaunošanu. Pēc dažiem gadiem tika 
pabeigta arī pilnīga Krievijas armijas 
spēku izvešana no trim Baltijas val-
stīm.

Mēs esam dziļi pateicīgi tām vairāk 
nekā 60 rietumvalstīm, kas atteicās ju-
ridiski atzīt mūsu valstu padomju oku-
pācijas faktu. Samnera Velsa vadītā 
ASV departamenta 1940. gada 23. jūli-
jā pieņemtā deklarācija aizsāka Baltijas 
valstu okupācijas de iure neatzīšanas 
politiku starptautiskajā diplomātijā.

Šodien mūsu valstis ir neatņema-
ma Eiropas Savienības un NATO daļa. 
Taču mēs nedrīkstam aizmirst mūsu 
vēstures traģiskākās lappuses. Mēs 
vienmēr aizstāvēsim patiesību un tais-
nīgumu. Vēsturisko faktu sagrozīšana 
par Otrā pasaules kara izcelšanos un tā 
noslēgumā veikto Eiropas sadalīšanu 
ir uzskatāma par nožēlojamu vēstures 
falsificēšanu, kā arī par tiesiski iedibi-
nātās un šobrīd pastāvošās starptautis-
kās kārtības graušanas mēģinājumu.

Mēs kategoriski esam pret jebkādu 
ietekmes sfēru noteikšanu un uzstā-
jam, ka attiecībām visu valstu starpā 
jāveidojas uz līdzvērtīgiem pamatiem. 
Viens no galvenajiem starptautiskās 

drošības garantiem ir bez ierunām 
rūpīgi ievērot starptautiskās tiesības 
un savstarpēji atzītās normas, tāpat 
arī atzīt citu suverēnu valstu teritori-
jas nedalāmības principu un tiesības 
veidot nacionālās drošības sistēmu 
pēc saviem ieskatiem, kā arī pievie-
noties valstu savienībām un veidot 
alianses. Mēs atkārtoti uzsveram, ka 
mūsu valstu kopējā aizsardzība arī 
turpmāk balstīsies uz NATO, savukārt 
transatlantiskajām saitēm būs būtiska 
loma Eiropas drošības un stabilitātes 
garantēšanā arī nākotnē.

Mēs uzskatām, ka rietumu pasau-
les demokrātiskās vērtības un vienotī-
ba ir vitāli svarīgs faktors tālākajā Bal-
tijas valstu un ikvienas Eiropas valsts 
pastāvēšanā.

Igaunijas prezidente
Kersti Kaljulaida (Kersti Kaljulaid)

Latvijas Valsts prezidents
Egils Levits

Lietuvas prezidents
Gitans Nausēda (Gitanas Nausėda)

7.05.2020.

simti, pieci simti tūkstoši cilvēku no 
visiem Latvijas novadiem, lai aplieci-
nātu savu gribu dzīvot brīvā un neat-
karīgā Latvijas valstī.

Paldies jums visiem! Paldies Latvi-
jas Tautas frontes 250 000 dalībnieku, 
tās vadītājiem un vietējām nodaļām! 
Paldies Latvijas Nacionālās neatkarī-
bas kustībai un visām nacionālajām 
organizācijām! Paldies visiem, kuri 
piedalījās lielajās demonstrācijās un 
Baltijas ceļā! Paldies visiem, kuri pa-
darīja 4. maiju iespējamu!

Pirms 30 gadiem Latvijas tauta, 
vienoti ar igauņiem un lietuviešiem, 
izmainīja Eiropu un ietekmēja pasaules 
vēstures gaitu. Baltijas ceļš bija priekš-
vēstnesis Berlīnes mūra krišanai un 

vienotās Eiropas atdzimšanai. Baltiešu 
izraušanās no padomju impērijas iedra-
gāja tās pamatus un iedvesmoja citas 
tautas. Ir vērts ar lepnumu to apzināties!

Nu jau 30 gadu mēs ejam grumbu-
ļaino brīvības ceļu. Mūsu tautas vēstu-
res gaita dod pārliecību, ka, saliedējot 
spēkus, mēs pārvaram lielus šķēršļus 
un atrodam pareizos ceļus krīzēs. Es 
aicinu ikvienu pilsoni pielikt roku 
Latvijas atlabšanas un attīstības labā. 
Tas mūs tuvinās ideālajai Latvijai, par 
kādu sapņojām pirms 30 gadiem.

Sveicu mūs visus svētkos un aicinu 
atcerēties, cik daudz spēka un pacietī-
bas ir mūsu tautā, tālredzības un laba 
spīta, cik prasmīgi mēs mākam vieno-
ties lieliem darbiem izšķirīgos brīžos!

Saules mūžu Latvijai!
Valsts prezidents Egils Levits

4.05.2020.

Valsts prezidents Egils Levits
Turpinājums no 1. lpp.
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Kā aprakstīt man Tevi?
Kā teikt? Kā godināt? 
Ne valodas, ne vārdu,
Kā Tevi sveicināt.

Bet ja pa nakti 
Brīnums notiktu,
Un manā sirdī 
Balta puķe uzplauktu,
Tad zinātu, 
Tā Tava mīlestība, māt’,
Kas sēta bērnībā, 
Nu uzplaukst pilnībā. 

Pa klusu sapņu taku
Pie Tevis aizietu
Un sirdī plūkto ziedu 
Bez vārdiem noliktu.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Otrais Pasaules karš 

„beidzās“ Eiropā pirms 
75 gadiem – vismaz 
Rietumeiropā. Paredzē-
tām lielām svinībām 
Maskavā traucēja pasau-

lē plosošā „dižsērga“. Pašmāju svinē-
tājiem tas arī mazliet traucēja, bet par 
spīti visiem aizliegumam, 9. maijā pie 
tā sauktā „Uzvaras pieminekļa“ Rīgā 
sanāca prāvs ziedu licēju skaits.

Valsts policija nākamajā dienā ziņoja: 
„Kopumā likumsargi fiksēja 44 pārkāpu-
mus. Proti, 24 gadījumos fiksēta pulcēša-
nās un fiziskās distances neievērošana, 
sešos alkoholisko dzērienu vai citu aprei-
binošo vielu lietošana vai atrašanās alko-
holisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē, divos sīkais huligānisms, vienā 
lidojumu drošības noteikumu pārkāpšana, 
trijos gadījumos Rīgas domes saistošo no-
teikumu pārkāpšana un astoņos gadījumos 
noformēts administratīvais protokols par 
ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.“

Pāris stundas vēlāk ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš savā Twitter kon-
tā rakstīja: „Esmu pieprasījis iekšlietu 
ministra @SandisGirgens skaidrojumu 
par vakar notikušo pulcēšanos pasāku-
mā Pārdaugavā un @Valsts_policija 
veikto spēkā esošo #COVID19 izplatī-
bas ierobežojumu uzraudzību. Vīruss 
nav uzvarēts. Ierobežojumi pastāv, lai 
sargātu cilvēku veselību un dzīvības.“

Katrā ziņā, skaidrs ir viens – ziedu li-
cēji sev svarīgu iemeslu dēļ nāca pie piemi-
nekļa „Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvo-
tājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem“.

Man ir prasīts, „kurā brīdi jūsu atbrī-
votāji pārtapa par okupantiem?“, ar zem-
tekstu, ka tā jau nevarētu būt. Atbilde ir 
vienkārša – jau ar pirmo brīdi, kad šķērso-
ja Latvijas robežu. Tomēr šāda atbilde pra-
sa pierādījumus. Ilgu laiku nav bijis viegli 
sagādāt visiem ticamus pierādījumus, jo 
vara piederēja okupantiem, un taču pats 
savus noziegumus nestāstīsi visiem.

Tagad Latvijas Tieslietu ministrija 
ir izdevusi vēsturnieka Jāņa Riekstiņa 
dokumentu apkopojumu „PSRS oku-
pācijas armijas noziegumi Latvijā. 
1940. – 1991.“ Tajā ir publicēti arhīvos 
atrastie slepenie ziņojumi no dažādām 
partijas, drošības iestāžu un citām ofi-
ciālām personām par konkrētiem no-
ziegumiem, kurus veikuši „atbrīvotā-
ji“, to starpā laupīšanas un slepkavības.

Ziedi ir nolikti par godu tam, ka „at-
brīvoja“ nevis Latvijas tautu, bet gan 
Latvijas teritoriju, lai nebūtu šķēršļu ie-
braucēju simtiem tūkstošiem. Lai Lat-
vijas latviešu skaits pēckara okupācijas 
laikā paliktu samērā nemainīgs – starp 
1,2 un 1,4 miljoniem, bet citas PSRS 
tautības Latvijā palielinātos no kādiem 
0,2 līdz apmēram 1,1 miljoniem.

Par to gan ir vērts nolikt ziedus un 
neuztraukties par vīrusu!

GN

Laikraksts „Latvietis“
Sveic visas māmiņas Mātes dienā!

Mātei
Dzeja

Kā viņa to varēja?
Pārdomas par mammu

Kad es domāju par 
savu māti – mammu – kā 
mēs viņu saucām, man 
prātā nāk tikai viena atmi-
ņa, kas trumpē visas pārē-
jās. Un tā pati – kā jautā-
jums: kā viņa to varēja?

Skicēšu tikai vienu 
nedēļu manas mammas dzīvē.

Ievadam.
Senā pagātnē, brīvā Latvijā, mēs 

bijām lauksaimnieki Ziemeļvidzemē. 
Tēvs – mūsu māju saimnieks, Gaujie-
nas pagasta vecākais un aizsargs. Stājā 
un pārliecībā – patriots. Mamma – 
māju saimniece.

Ir 1944. gada vasara. Pagastā valda 
politiski naidīgs spriegums. Apkārtnes 
meži ir pilni partizānu – kā nacionālo, 
tā sarkano. Katram ir sava pārliecība, 
katram savs mērķis. Vieni dzīvo (un 
mirst!), lai nosargātu tēvzemi, otri, lai 
to iztirgotu ļaunajai lielvarai pret tās 
solīto gaišāku nākotni.

1944. gada 11. augustā, no pagastval-

des mājās braucot, zirga pajūgā uz ceļa 
no meža nošauj manu tēvu. Zirgs, ceļu zi-
nādams, pārved tēva līķi mājas pagalmā.

14. augustā ir tēva bēres. Tik vien 
atceros, kā skan manas trīs saujas smil-
šu uz zārka vāka. Man ir četri gadi.

17. augustā mana mamma aizver 
mājas, aizver kūts durvis un kopā ar 
divām vecmammām un mums četriem 
bērniem, no 5 mēnešu līdz 11 gadu ve-
cumam, atstāj vienīgās mājas, vienīgo 
dzīvi, ko esam pazinuši.

Kas seko, ir tikai vēl viens pave-
diens mūsu visu kopējā vēsturē.

Man pašai pieaugot, ar katru gadu 
vairāk, ar katru gadu karstāk esmu 
jautājusi: Kā viņa to varēja?

Taču no šodienas atpakaļ raugo-
ties, es zinu, ka tas bija mākoņu stabs 
dienā un gaismas stabs naktī, kas mūs 
līdz šodienai ir izvadījis.

Paldies, mans Dievs, un paldies, 
mamma!

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“
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Bēthovena 9. simfoni-
ja ar akrobātiem?! Izlasot 
reklāmu Melburnas Sim-
foniskā orķestra (MSO) 
koncertam, nezināju, vai 
tas bija pa īstam, vai rek-
lāmas triks, ko izgudrojis 

kāds mārketinga eksperts, lai piesaistītu 
publikas uzmanību. Katrā ziņā, tas pie-
saistīja manu uzmanību. Izrādījās, ka tas 
tiešām ir koncerts kopā ar akrobātiem! 
Un pie tam, viena no solistiem bija mūsu 
pašu latviešu soprāns Maija Kova-
ļevska, kas pēdējos piecos gados ir pa-
zīstama publikai gan Sidnejā, gan Mel-
burnā ar vairākām La Boheme operas 
izrādēm. Nu tad jābrauc uz Melburnu!

2020. gadā atzīmējam 250. gadu 
kopš piedzima Bēthovens (Red.: dzi-
mis 1770. gada 16. decembrī Bonnā, 
Vācijā.), un viņa mūzikai vēl joprojām 
ir svarīga kulturāla nozīme. Devītā 
simfonija bija pēdējā no Bēthovena 
simfonijām. Neņemot vēra, ka viņš tajā 
laikā jau bija gandrīz pilnīgi kurls, sim-
fonijas pirmatskaņojumu 1824. gadā 

diriģēja Bēthovens pats. Simfonijas 
pēdējā daļa, kad orķestrim pievienojas 
koris un solisti, ir vispazīstamākā un 
sasniedz kulmināciju ar slaveno – Odu 
priekam. Šī ir mūzika, kas liek izjust 
dvēseles tiekšanos pēc viscēlākā.

Kas padarīja šo Bēthovena devītās 
simfonijas izpildījumu unikālu bija tas, 
ka uz skatuves, kopā ar orķestri, kori 
un solistiem, tiešām bija desmit akro-
bātu, kuri pa visu simfonijas laiku ne-
pārtraukti, ar milzīgu enerģiju parādīja, 
ko cilvēka ķermenis spēj fiziski – gan 
individuāli, gan interaktīvi ar citiem. Šī 
Bēthovena simfonija jau pati par sevi ir 
emocionāli spēcīga un pozitīva, un akro-
bātu līdzdalība pacēla to uz vēl augstā-
ku emocionālu vilni. Neko tādu nebiju 
savā mūžā redzējis! Vienkārši kolosāli, 
unikāli! Koncerta beigās visa zāle bija 
kājās ar aplausiem! Vēlāk ar draugiem 
pārrunājot, mums trūka vārdu, lai iz-
teiktu savu sajūsmu un pacilātību.

Akrobāti bija grupas Circa 
dalībnieki, kas savā izrādē kombinēja 
deju, teātri un ekstrēmu akrobātiku. Circa 
ir viena no šīs žanra vadošajām grupām 
pasaulē. Grupa ir bāzēta Brisbanē un 
ir uzstājusies daudzos starptautiskos 

festivālos un koncertos. Īss izvilkums, 
kas parāda Circa mākslu ir redzams šajā 
Youtube video: https://www.youtube.
com/watch?v=KJsiIqhm708

Man it sevišķi spilgti palicis prātā 
viens moments pēdējā simfonijas daļā, 
kad orķestris spēlē un koris un solis-
ti dzied pilnā sparā Odu priekam. Uz 
skatuves ir tikai viens akrobāts, ievi-
jies garā drapērijā, kura karājas no 
griestiem. Viņš izmisīgi rāpjas augšup 
un krīt, atkal cenšas uz augšu, atkal 
krīt un tomēr tiecas augšup... Tas bija 
varens moments, kas man simbolizēja 
visu simfonijas jēgu.

Vēl viens neparasts elements šajā 
inscenējumā bija kora novietojums. Daļa 
dziedātāju bija tērpti melnā un novietoti 
balkonos abās pusēs orķestrim. Kad bei-
dzot korim bija jādzied, uz skatuves pa-
rādījās vēl citi koristi, kas nostājās abās 
skatuves malās. Šie koristi gan nebija 
tērpušies melnā, bet dažādu krāsu drē-
bēs. Režisors teicis pēdējā mēģinājumā, 
lai ģērbjas normālos ielas tērpos, katrs 
pēc savas izvēles, lai reprezentētu tautu. 
Koristu uznākšana mani pārsteidza, bet 

Bēthovena 9. simfonija ar akrobātiem
Maija Kovaļevska atkal Melburnā – 2020. gada februārī

Diriģents, orķestris, solisti un akrobāti.
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Domas izraisīja avī-
zes komiksā attēlotā 
aina, kurā notiek saruna 
starp diviem sen lau-
lātiem draugiem. Vīrs 
prāto: „Zini, ja viens 
no mums saslimtu ar 

corona vīrusu, tas visticamāk otram 
pieliptu.“ Sieva mierīgi apstiprina: 
„Es zinu.“ Klusējot, sieva uzliek roku 
vīram, abi skatās pārtikas sarakstā. 
Nāk prātā laulībās dotie solījumi. Pa 
gadiem teksts šad tad mainījies, tomēr 
parasti atskan solījumi mīlēt, cienīt, 
kopā palikt ar otru priekos un bēdās, 
bagātībā un nabadzībā, veselībā vai 
slimībā, līdz Dievs nāvē šķirs. Co-
vid-19 laikā mūža draugiem dotie lau-
lību solījumi daudziem tiek pārbaudīti 
varbūt vēl nepiedzīvotos veidos.

Katra laulība ir unikāla – tikai 
viena, kaut simboliski, tomēr spēcīgi 
vieno miljonus. Apustulis Pāvils savā 
vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā dalījās 
vārdos, kas raksturoja kristīgās laulī-
bas dzīves būtību un ieguva vēl pla-
šāku nozīmi, kad viņš līdzībās vīra 
tēlā saredzēja Kristu un sievas tēlā – 
Baznīcu. Tie abi savstarpējā mīlestībā 

brīvprātīgi vienoti un gatavi otra labā 
uzupurēties – veselībā un slimībā. 
Mēs visi kopā esam Viņa miesa, Viņa 
Baznīca, kas esam apliecinājuši savu 
ticību Kristum.

Šajā Covid-19 laikā mūsu Baznīca 
ir bijusi uzticīga Viņam un pavisam 
vēl nepiedzīvotos apstākļos turpi-
nājusi pildīt savu solījumu sludināt 
Kristus evaņģēliju. Tie esat jūs, kas 
turpinājuši strādāt un kopā lūgt, lai 
tas, kurš viens palicis un augošās bai-
lēs par to, kā nesaslimt vai samaksāt 
rēķinus, izjustu Dieva mieru. Lai tas, 
kurš sēro par mūžībā aizsaukto dzī-
ves draugu un nespēju pat atvadīties, 
tiktu stiprināts kristīgās cerības dzie-
dinošā spēkā. Lai tas, kuram kļuvis 
grūtāk ciešās telpās ilgstoši būt mūža 
drauga labākajai pusei, atcerētos, cik 
atbrīvojoši atvainoties un saņemt otra 
piedošanu, kā Kristus žēlastību. Lai 
tas, kurš jūtas tik vainīgs, jo bērniem 
nav spējis būt labs vai pacietīgs skolo-
tājs, saprastu, ja bērniņš juties mīlēts, 
viņš būs audzis visvērtīgākajā gudrī-
bā. Paldies visiem, kas esat Kristus 
Baznīca.

Lasīju par kādas laulību terapeites 

ieteikumu katru dienu laulātam drau-
gam komplimentā izteikt pateicību. 
Ja grūti iedomāties par ko, tad tera-
peite ieteikusi sākt ar pateicību par to, 
ko bieži uztveram kā pašsaprotamu. 
Ieteikumam sekojot, daudzas laulī-
bas piedzīvojušas svētību! Kā būtu, 
ja mēs simboliski apdāvinātu Kris-
tu, daloties ar mūsu draudzēm? Gan 
caur labiem vārdiem, lūgšanām, gan 
ar saviem ziedojumiem izteicot savu 
pateicību.

Ir novērots, kā pulcējoties dievkal-
pojumos virtuālajā pasaulē, vieglāk 
piemirst draudzes locekļiem ziedot 
draudzes darbam. Turpināsim pēc ie-
spējām atbalstīt savas draudzes. Sa-
protam, ka šajā laikā kādam varētu būt 
grūtāk ziedot, tādēļ, lai otra devīgums 
nes to kā mīļu brāli vai māsu. Jūsu 
ziedojumi – vai tie būtu finansiāli, vai 
cita veida dāvanas, arvien svētīs mūsu 
draudzes darbu ar iespējām veselībā 
un slimībā, priekos un bēdās visiem 
kopā turpināt uzticīgi pildīt dotos so-
lījumus Jēzum Kristum, mūsu visu 
mūža Draugam! 

Jūsu,
+ Arhibīskape Lauma Zušēvica

Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļa katru 
gadu atceras Kurzemes 
cietoksni vai Kurzemes 
katlu un karavīrus, kas 
cīnījās, mēģinot saturēt 
Latvijas brīvību. Diem-

žēl šogad, COVID-19 krīzes iemesla 
dēļ, to nevaram darīt. Tomēr mums ir 
jāatceras mūsu varoņi.

Kurzemes cietoksnis apzīmē-
ja trijstūri Kurzemē: Liepāja-Tu-
kums-Ventspils, kur otrā pasaules 
kara laikā no 1944. gada oktobra līdz 
1945. gada maijam ielenktā Latvijas 
armija un vācu armijas grupa cīnījās 
pret sarkanarmiju. Šo ielenkto vācu 
armijas daļu nosauca par grupu ziemeļi 
un vēlāk pārsauca par grupu Kurzeme.

Kurzemes cietoksni aizstāvot, no-
tika sešas lielkaujas, ieskaitot slave-
nās Ziemassvētku kaujas. Tomēr pēc 
visām kaujām sarkanarmija neieņēma 
Kurzemi. Sarkanarmijai Kurzemes 
cietokšņa kaujās bija milzīgi zaudēju-
mu; tiek minēts, ka tas bija ap 74 000 
karavīru, bet viņi visā kampaņas laikā 
nepavirzījās tālāk par 40 km nevienā 
frontes vietā. Dažās vietās viņi pat 
tika uz priekšu tikai dažus kilometrus 
no sākuma pozīcijām.

Šo cīņu laikā Kurzemē atradās ap-
mēram 230 tūkstoši vietējo iedzīvotā-

ju, to starpā bēgļi no visas Latvijas, kā 
arī no citām tā laika PSRS zemēm.

Daudziem no mums ir tiešas saites 
ar Kurzemes cietoksni – vai ģimene 
dzīvoja šajā rajonā, vai tēvs, brāļi, dēli 
vai citi radinieki cīnījās kara laukos 
Kurzemes cietoksnī vai pēc kara mūsu 
radi vai nu turpināja cīņu kā partizāni, 
vai palīdzēja partizāniem savās cīņās.

Arī man ir tiešas saistības ar šo 
rajonu un šīm kaujām. Manas mātes 
vecāku mājas atradās Cieceres pagas-
tā, Saldus-Jelgavas lielceļa malā. Viņu 
mājās bijis ierīkots vācu štābs. Vācieši 
solījušies atkāpšanās gadījumā nevie-
nu pie krieviem neatstāt. Kaut māte 
pate jau dažus gadus agrāk bija pārcē-
lusies uz Rīgu, lai iestātos māsu skolā, 
viņas vecāku mājās vēl dzīvoja viņas 
ģimene.

1945. gada 10. marta vakarā, krie-
viem uzbrūkot, pēc īsas pretošanās 
vācieši pazuduši. Krievu izrēķināša-
nās bijusi pavisam īsa. Nošauti mātes 
vecāki, vecāmāte, 19 gadu vecā māsa 
un 10 gadu vecais brālis.

Izbēgusi viņas vecākā māsa ar 8 
gadus veco māsiņu. Bēgot gan sašauta 
plecā un rokā. Iekritušas sniega kupe-
nā, kur palikušas guļot. Krievi neesot 
pat meklējuši.

Tanī naktī nostaigājušas 20 km 
līdz radinieku mājām, un tā arī paliku-

šas dzīvas. Vēlāk gan bijis jāpavada 10 
gadi izsūtījumā.

8. maijā paies 75 gadi kopš 
1945. gada Ezeres muižā vācu ģene-
rālmajors Rauzers un sarkanarmijas 
ģenerālpulkvedis Popovs parakstīja 
kapitulācijas līgumu. Ar šo līguma 
parakstīšanu arī izbeidzās otrais pa-
saules karš Eiropā. Šajā un nākošās 
dienās gūstā padevās apmēram 146 00 
kareivju, to starpā apmēram 9 000 lat-
viešu karavīru. Daudzu kareivju un 
citu latviešu starpā tie 9 000 karavīri, 
kas padevās, tika uzskatīti kā nodevēji.

Tie karavīri, kuri nepadevās, aiz-
gāja Kurzemes mežos, lai turpinātu 
cīņu kā partizāni jeb Meža brāļi. Pēc 
kapitulācijas padomju spēki šajā ap-
kārtnē pārbaudīja visus vīriešus no 
16 līdz 60 gadu vecumā un izcirta 
mežus, lai nebūtu pretošanās. Tomēr 
partizānu cīņas turpinājās līdz pat 
1956. gadam.

Neaizmirsīsim nekad mūsu varo-
ņus – Kurzemes cietokšņa karavīrus: 
gan tos, kas krita Kurzemes cietoksnī, 
gan tos, kuri pēc kara turpināja cīņu 
kā meža brāļi, kā arī tos, kuri sekoja 
pavēlei un padevās sarkanarmijai, lai 
tiktu izsūtīti uz Sibīriju, no kurienes 
daudzi neatgriezās.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Kurzemes Cietoksni pieminot
Mums ir jāatceras mūsu varoņi

Veselībā un slimībā
Pārdomas Covid-19 laikā
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Sidnejas Latvie-
šu teātra (SLT) Kaba-
rē de Rīga Latvijas tur-
neja tagad liekas kādā 
senā pagātnes sapnī. 
Tomēr atmiņā vēl spilgti 
parādās dažas epizodes 
un mūsu jaukais Kaba-

rē ansamblis. Mani sevišķi iespaidoja 
tas, ka mūsu ansamblis tik cieši, efek-
tīvi un sirsnīgi sadarbojās, kaut bijām 
no dažādām vietām un nekad nebijām 
visi kopā strādājuši. Kopā bijām 13 
pamatansambļa dalībnieki, kaut gan 
katrā izrādē piedalījāmies tikai 11. 
Septiņās izrādēs kā viesmākslinieks 
piedalījās adelaidietis, čellists Jānis 
Laurs; citās atkal vietēji, vai arī pla-
šāk pazīstami mākslinieki.

Gribu jūs tagad mazliet iepazīs-
tināt ar mums. Bijām 7, kas pirms 
braukšanas uz Latviju, piedalījāmies 
Austrālijas turnejā.

Dalībnieki
Jānis Čečiņš

Kaut cik pla-
ši pazīstams lat-
viešu sabiedrībā 
Austrālijā un ta-
gad arī Latvijā. 
Aleksandra Bāra 
atmiņu grāmatas 
Mani skaistākie 
gadi Latvijā ie-
dvesmots, vairā-
kus gadus rakstī-

jis un pārstrādājis izrādi. Kabarē de Rīga 
viņam ir tiešām sirds lieta. Režisors, 
viesmīļa Aleksandra tēla atveidotājs, un 
pēc vajadzības, turnejas rīkotājs, finan-
šu ministrs, mākslinieku organizētājs un 
vispārēji pacietīgs dižvadonis.

Ojārs Greste
Mazais Brā-

lis Laivinieks, 
cīkstonis, komis-
ku lomu tēlotājs, 
dejotājs, dzie-
dātājs; turnejas 
fotogrāfs un fil-
mētājs. Visiem 
draugs! Vairāk-
kārt veiksmīgi 
sadraudzējās ar 

dāmām Latvijas kapos – un pierunāja 
viņas ierasties uz izrādi.

Viktorija 
Mačēna

M u z i k ā l ā 
vadītāja ekstra-
ordinaire! Prata 
Kabarē orķes-
trīti noturēt uz 
strīpas, virtuozi 
pavadīt dziedā-
tājus un vispārīgi 

uzburt kabarē gaisotni. Katrā zālē pir-
mais darbiņš – izmēģināt flīģeli. Vai 
būs atkal kāds Steinvejs, vai kaut kas 
vēl eksotiskāks? Tā kā visi orķestrīša 
dalībnieki bija arī aktieri, tad tēloja ka-
fejnīcas dāmu.

Andrejs Mačēns
Ģ i t ā r i s t s , 

dramatisks oper-
dziedonis un pē-
dējā brīdī iekrita 
n o s l ē p u m a i n ā 
slepkavas lomā. 
Pirmo mēģināju-
mu nedēļu Rīgā 
pavadīja, mek-
lējot gan piemē-
rotu ģitāru, gan 
stīgas.

Andris Kariks
V i j o l n i e k s 

un stalts cir-
k u s m e i s t a r s . 
Viscauri izpalī-
dzīgs, pat palī-
dzot dāmām ar 
kleitu gludinā-
šanu tad, kad vi-
ņām kleitas jau ir 
mugurā!

Linda Ozere
Nu, ko nu 

es... miglā klejo-
ju pa Rīgas ielām 
un sēdēju kafej-
nīcā Benjamiņa 
kundzes apburta. 
Atbalstīju režiso-
ru, kur varēju.

Pēteris Saulītis
Lielais Lai-

vinieku brālis un 
komiķis, veikli 
piedalījās mē-
ģinājumos no 
Melburnas ar 
e - t eh noloģ ija s 
palīdzību. Ilgga-
dīgs Austrālijas 
Latviešu teātra 
(ALT) dalīb-

nieks. Vienmēr Latvijas pilsētās ātri 
atrada vietējos veikalus, lai izrādē 
būtu ko liet glāzēs.

Tie nu bijām mēs, kas piedalī-
jāmies Austrālijas turnejas izrādēs 
Sidnejā, Melburnā un Adelaidē. 
Vēl bija Lija Veikina no Sidnejas 
un Sandra un Roberts Birzes no 
Melburnas, kuri nevarēja piedalī-
ties Latvijas turnejā. Latvijā mums 

nāca klāt...

Anita Kaze
Anita ir ilg-

gadīga Sidnejas 
Latviešu teātra 
(SLT) dalībnie-
ce, bet pēdējo 
gadu dzīvojusi 
Madridē. At-
vietoja Sandru 
Birzi, kā pie-
dzērušos oper-
dziedātāju, kā 
vīriešu uzjaut-

rinātāju vai arī kā draiskulīgu jau-
nieti, un vienmēr izpelnījās publikas 
smieklus un ovācijas.

Indra 
Burkovska

Indra ir Lat-
vijas Nacionālā 
teātra aktrise. 
Iemīlējās mūsu 
Kabarē izrādē, 
kad to noska-
tījās Melburnā 
2008. gadā. Ap-
solīja piedalīties, 
ja mēs kādreiz 

viesosimies Latvijā. Un tā arī bija – 
tikai bija jāizlaiž vairākas izrādes, jo 
bija vai nu jāfilmējas, vai jāspēlē kādā 
citā izrādē.

Baiba Valante
Baiba ir Val-

mieras Teātra 
aktrise un, par 
laimi, – Jāņa 
māsīca. Bai-
ba dublējās ar 
Indru; abas at-
vietojot Liju 
Veikinu. Abas 
izrādēm pienesa 

savu daudzo gadu profesionālo pie-
redzi.

Uldis Brūns
Uldis, oriģi-

nāli ir no Adelai-
des, kur spēlējis 
latviešu teātrī, 
bet tagad jau 15 
gadus dzīvo Lat-
vijā. Redzēts 
mazās lomiņās 
vairākās Latvijas 
filmās un reklā-
mās. Papildināja 
Romas viesnī-

cas iznesīgo viesmīļu un jautro viesu 
skaitu. Atvietoja Robi Birzi vairākās 
lomās.

Dažas manas piezīmes
No 2019. gada „Kabarē de Rīga“ Latvijas turnejas
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Andrejs Daliņš
At v ie tot āja 

atvietotājs! Mē-
ģinājuma nedēļā 
izrādījās, ka Ul-
dis tomēr neva-
rēja piedalīties 
visās izrādēs, un 
steidzami bija 
jāmeklē viņam 
atvietotājs. Ul-
dis ieteica bijušo 

melburnieti, kādreizējo SLT aktieri, 
Andreju, kas jau divus gadus dzīvo 
Latvijā. Viņš priecīgi piekrita un jau 
pēc pāris dienām zināja visas dzies-
mas un dejas.

Ivo Ernstsons
Ivo ar sa-

viem 23 gadiem 
ir mūsu jaunā-
kais dalībnieks. 
Meklējām kādu 
tehnisko cilvē-
ku, kas pārzinātu 
un rādītu bildes, 
pārzinātu ieska-
nēto mūziku un 
vispār būtu da-

žādu praktisku lieto kārtotājs. Atradās 
burvīgais, apķērīgais, izpalīdzīgais 
Ivo, bez kura daudz kas nebūtu noticis. 
Viens tīri teorētisks tehniskais mēģi-
nājums dzīvoklī bez aktieriem, un bija 
gatavs pirmizrādei!

Mēģinājumi
Der pieminēt mēģinājumu proce-

su. Savās teātra gaitās nekad kaut ko 
tādu nebiju piedzīvojusi!

Mēģinājumi Latvijā sākās 2 nedē-
ļas pirms pirmizrādes. Pirmajā nedēļā 
mēģinājām bez mūziķiem - lai Anita, 
Indra, Baiba un Uldis vieglāk iemācī-
tos tekstus, dziesmas, dejas un iekļau-
tos izrādē. Divas reizes mēģinājām 
Indras dzīvoklī kur viņa bija pagata-
vojusi garšīgas pusdienas. Tāpat divas 
reizes Ilonas Brūveres dzīvoklī ar paš-
apgādātu ēdienu un Anitas īpatnējām 
kūciņām no Spānijas.

Otrajā nedēļā pārvācamies uz Na-
cionālo Kultūras centru Pils laukumā, 

kur mums bija at-
vēlēta liela mēģi-
nājumu telpa. Tad 
intensīvi strādā-
jam no plkst. 9 līdz 
plkst. 17 katru die-
nu. Pusdienojām 
netālajā Vecmeita 
un kaķis Vecrīgas 
krodziņā, kur mūs 
jau itin drīz sveica 
kā savējos.

D ublē jo t ie s , 
Indra un Baiba 
katra pienesa savu 
nokrāsu dažādiem 
tēliem. No Austrā-
lijas visumā brau-
cām ar saviem tēr-
piem, bet Anitai, Indrai, Baibai, Uldim 
un Andrejam vēl bija jāsameklē visi 
tērpi un aksesuāri. Te palīgā nāca Bai-
bas sarunātie tērpi no Valmieras teātra 
garderobes un privātas kolekcionāres 
un Indras tērpi no Nacionālā teātra un 
no pašas kolekcijas. Kamēr vienā zāles 
galā notika mēģinājums, tikmēr otrā 
notika tērpu pielāgošana.

Izrādes
Latvijā nospēlējām 12 izrādes 11 

pilsētās un gandrīz visur mūs loloja ar 
gardām pusdienām vai uzkodām. Te 
būs daži īsi, īpaši ieskati par izrādēm 
trīs pilsētās. Visam ansamblim bija 
jābūt ļoti apķērīgam, lai dažu stundu 
laikā improvizētu un tik dažādās zā-
lēs uzburtu nepieciešamo naktslokāla 
gaisotni.

Cēsis
Mēs daži iepriekš bijām aizbrau-

kuši izlūkgājienā uz Cēsīm, jo mūsu 
uzstāšanās bija sarīkota lielajā Vidze-
mes koncertzālē. Parastā koncertu 
skatuve bija ar drapērijām jāsamazina 
un sānos jāiekarina kulises. Pirmās 
skatītāju rindas pazuda un to vietā 
iekārtoja galdiņus. Tehniskais aprīko-
jums, kā var iedomāties, bija burvīgs, 
BET, – uz skatuves spēlējot, mēs 
viens otru pāri skatuvei gandrīz vai 
nedzirdējām. Izrādās, ka zāles akus-
tika nav sevišķi piemērota teātrim un 
runātam vārdam.

Tomēr izrāde izdevās, un starp 
apsveicējiem bija daudzi paziņas no 
Austrālijas un Latvijas. Izrādes dienā 

braucām no Rīgas un pēc tam atkal at-
pakaļ; tātad šoreiz nebija laika pilsētas 
apskatei.

Dobele
Pēc Kuldīgas izrādes un ciemoša-

nās pie Vairas Vīķes-Freibergas viņas 
lauku mājā devāmies uz Dobeli. Kul-
tūras nams pārbūvēts vecā 30.to gadu 
ēkas čaulā. Piebūvētas jaunas blakus 
telpas un ģērbtuves. Viss skaists un 
moderns un apgaismots – tikai spoguļi 
būs pēc 3 mēnešiem! Iztikām. Toties 
mums bija izsmalcināti labs uzkodu 
galds! Zāle pilna galdiem, kurus arī 
ātri piepildīja. Jau 5 stundas pirms 
izrādes pāri plakātam nama priekšā 
parādījās uzlīme IZPĀRDOTS. Izrā-
dē piedalījās vietējais puišu ansamb-
lis Kur, pelīte, tu tecēj. Arī Guntars 
Ruņģis no Latvijas trīs tenoriem, 
sevi pavadot uz ģitāras. Izrāde laba 
ar, manuprāt, visatsaucīgāko publiku. 
Pārnakšņojām Dobeles viesnīcā, kur 
bija iespēja jautri nosvinēt izdevušos 
izrādi.

Madona
Nākamajā dienā devāmies uz Ma-

donu. Mūsu ansamblim Madona īpaši 
paliks atmiņā. Rīkotāji bija iepriekš 
teikuši, ka vēlas tikai 2 stundu izrādi 
bez starpbrīža, jo ir jāiekļaujas pilsē-
tas svētkos. Mūsu izrādei bija atvēlēts 
laiks starp rollerslēpošanas sacīkstēm 
un zaļumballi. Divarpus stundu garā 
izrāde jāsaīsina uz divām stundām! 
Nu labi, pagriezīsim!

Dažas manas piezīmes
Turpinājums no 6. lpp.

Mēģinājums Indras Burkovskas dzīvoklī. Pusdienu galds.
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Mēģinājums Latvijas Nacionālajā Kultūras centrā, Rīgā.
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Turpinājums 15. lpp.

Auditorija Vidzemes koncertzālē Cēsīs.
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Šajās dienās visā pasaulē atzīmēja 
Otrajā Pasaules karā kritušo piemiņas 
dienu. Taču Krievija 9. maijā svinēs tā 
saucamo Uzvaras dienu. Mēs Baltijā 
zinām, kādu laimi daudzām tautām 
atnesa šī uzvara nākošajos 50 gados. 
Taču šoreiz nebūs runa par genocīdu, 
deportācijām, cietumiem un pārcies-
to visuresošo un visuredzošo PSRS 
VDK režīmu.

Latvijas arhīvos ir saglabāju-
šies oriģinālie dokumenti un ko-
pijas no PSRS laikiem ar atzīmi 
CC (совершенно сeкретно – sevišķi 
slepeni) arī par PSRS militāristu iz-
darītajiem daudzajiem noziegumiem 
visā okupācijas laikā. Šos dokumen-
tus ir apkopojis vēsturnieks Jānis 
Riekstiņš dokumentu krājumā PSRS 
okupācijas armijas noziegumi Latvijā. 
1940. – 1991.

Ievadā viņš raksta: „Turpat 50 ga-
dus ilgais PSRS okupācijas armijas 
uzturēšanās laiks Latvijā, kā to aplie-
cina arhīvu dokumenti, kā arī iedzīvo-
tāju atmiņas, raksturojās ar militāristu 
klaju patvaļu, ar neskaitāmiem krimi-
nālnoziegumiem, ar cietsirdīgu, im-
pērisku attieksmi pret Latviju un tās 
pamatiedzīvotājiem.

Jau 1940. gada vasarā, iebrūkot 
Latvijā, PSRS okupācijas armijas ka-
raspēka daļas izpostīja un nogānīja 
zemnieku tīrumus, dārzus un pļavas, 
sapostīja un izlaupīja patvaļīgi sa-
grābtās telpas. Bieži bija valsts un per-
sonīgā īpašuma izlaupīšanas gadījumi.

1944. gada vasarā, līdz ar PSRS 
Sarkanās armijas daļu atkārtoto iebru-
kumu Latvijā, atkal aizsākās tās mi-
litārpersonu kriminālnoziegumi pret 
Latviju un tās iedzīvotājiem.

Karadarbība Latvijas teritorijā 
turpinājās gandrīz desmit mēnešus. 
Šeit tika sakoncentrēts milzīgs kara-
spēka daudzums, kurš patvaļīgi sa-
grāba dzīvojamās, saimniecības un 
citas nozīmes telpas. Sarkanarmieši 
un viņu komandieri, galvenokārt no 
aizmugures daļām, regulāri nodarbo-
jās ar zādzībām, bruņotām laupīša-
nām, kā arī izdarīja daudzas mierīgo 
iedzīvotāju slepkavības un citus sma-
gus noziegumus. To bija tik daudz, ka 
vietējie iedzīvotāji šo armiju pamatoti 
uzskatīja nevis par atbrīvotājiem, kā 
to diendienā sludināja oficiālā pro-
paganda, bet gan par iebrucējiem un 
okupantiem.

Beidzoties Otrajam pasaules ka-
ram, šī okupantu armija no Latvijas 
netika izvesta, bet atradās šeit līdz 
pat 1994. gada rudenim. Kā liecina 
slepenie arhīvu dokumenti, PSRS mi-
litārpersonu izdarīto smago noziegu-
mu vislielākais skaits ir bijis pirmajos 
pēckara gados. To apliecina Latvijas 
PSR iekšlietu ministra A. Eglīša un 
viņa vietnieka A. Košeļeva, kā arī 

citu amatpersonu regulārie ziņoju-
mi LPSR Tautas komisāru padomes 
(Ministru padomes) priekšsēdētājam 
Vilim Lācim, Latvijas Komunistiskās 
partijas Centrālās komitejas pirmajam 
sekretāram Jānim Kalnbērziņam un 
Baltijas kara apgabala karaspēka pa-
vēlniecībai. Šajos plašajos ziņojumos 
bija norādīti PSRS okupācijas armijas 
militārpersonu konkrētie noziegumi 
un izteikta prasība tos nekavējoties 
pārtraukt, bet vainīgās personas saukt 
pie kriminālatbildības.

Taču praksē, lai novērstu šīs nejē-
dzības, nekas netika izdarīts. Karaspē-
ka daļu komandieri un viņu garnizonu 
priekšnieki pret savu pakļauto izdarī-
tajiem noziegumiem izturējās nozie-
dzīgi vienaldzīgi vai pat atbalstīja tos 
un centās paglābt noziedzniekus no 
pienācīgā soda. Tāpat rīkojās arī kara 
prokuratūras darbinieki.

Otrais lielākais PSRS okupācijas 
armijas militārpersonu izdarīto no-
ziegumu vilnis ir saistīts ar pagājušā 
gadsimta piecdesmito gadu beigām 
un sešdesmito gadu sākumu, kad 
Latvijas teritorijā tika izvērsta plašu 
raķešu bāzu, kara lidlauku un citu 
militāro objektu celtniecība. Šim no-
lūkam šeit tika ievests milzīgs mili-
tāro celtnieku skaits, kuru lielu daļu 
veidoja klaji deklasēti elementi. Viņi 
visās militāro objektu celtniecības 
vietās pret vietējiem iedzīvotājiem iz-
vērsa nepieredzēti plašu teroru. Vie-
nīgais spēks, kam bija jāstājas pretī 
šiem bruņotajiem vandāļiem, bija 
vietējie milicijas darbinieki, kuri šajā 
nevienlīdzīgajā cīņā paši cieta ievēro-
jamus zaudējumus.

Astoņdesmito gadu beigās un de-
viņdesmito gadu sākumā, kad Lat-
vijā izvērsās plaša tautas kustība par 
valstiskās neatkarības atjaunošanu, 

viens no tās galvenajiem, viskareivī-
gākajiem, agresīvākajiem pretspēkiem 
bija PSRS militāristi. It īpaši spilgti 
tas izpaudās 1991. gada augusta puča 
laikā. Tāpēc viena no pirmajām, gal-
venajām prasībām cīņā par valstiskās 
neatkarības atjaunošanu bija PSRS 
okupācijas armijas izvešana no Latvi-
jas.

Šajā dokumentu krājumā galve-
nokārt ievietoti Latvijas PSR Tautas 
komisāru padomes (Ministru pado-
mes), Latvijas Komunistiskās partijas 
Centrālās komitejas un Augstākās pa-
domes fondu materiāli. Izraudzīti tikai 
tie 72 dokumenti, kuri visspilgtāk at-
klāj PSRS militāristu noziegumus, kas 
sakārtoti hronoloģiskā secībā.“

Jāņa Riekstiņa darbs, kā vienmēr, 
ir zinātniski pamatots, balstīts uz ar-
hīvos atrastajiem dokumentiem. Pirms 
šī dokumentu krājuma izdošanas vēs-
turnieks J. Riekstiņš par PSRS militā-
ristu nodarītajiem zaudējumiem Lat-
vijai apkopojis vēl trijos dokumentu 
krājumos: 
• Izpostītā zeme. PSRS okupācijas ar-

mijas nodarītie zaudējumi Latvijas 
kultūrvidei (1995. g.);

• Izpostītā zeme. PSRS okupācijas ar-
mijas nodarītie zaudējumi Latvijas 
laukiem (1997. g.);

• Izpostīta zeme. PSRS militāristi 
Rīgā (1998. g.).

Visos šajos dokumentu krājumos 
minētie fakti ir viena no vissmagā-
kajām apsūdzībām PSRS valdošajam 
totalitārajam režīmam un okupācijas 
politikai, ko īstenoja PSRS militāristi.

Kā zināms, arī Lietuvā pirms pā-
ris gadiem ir izdots līdzīgs dokumen-
tu krājums par okupācijas laikā PSRS 
militārpersonu izdarītajiem daudziem 

PSRS armijas „varoņdarbi“
Jauna grāmata par okupācijas armijas pēckara darbību Latvijā

Grāmatas „PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā. 1940. – 1991.“ vāks.
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Latvijā ir viens no lielākajiem diž-
koku blīvumiem Eiropā. Nu jau otro 
gadu aicinām apzināties šo mūsu da-
bas un latviskās identitātes bagātību!

Atrodi sev tuvāko dižkoku, iz-
mantojot akcijas sadarbības partnera 
Dziedava dižkoku datubāzi https://
ej.uz/dziedava. Iekar dižkoka zaros vai 
novieto pie koka Latvijas karogu un 
apliecini savu apmeklējumu ar foto vai 
īsu video ar pašiem dižkoka apmeklē-
tājiem pie izgreznotā dižkoka. Nopub-
licē to sociālajos medijos: Instagram, 
Facebook, Draugiem vai Twitter ar 
koka nosaukumu, tā atrašanās pagastu 
vai pilsētu, kā arī tēmturi #dižkoku-
lielvalsts.

Septembra beigās piecu labāko 
foto vai video autori pēc Spēkozola 
kustības žūrijas vērtējuma savā īpašu-
mā iegūs Spēkozola dižkoku lielvalsts 
kreklu, kā arī akcijas atbalstītāja IR 
Wood ozolkoka dizaina priekšme-
tu. Akcijā aicināts piedalīties ikviens 
Latvijas iedzīvotājs vai viesis, bet jo 
īpaši ģimenes, bērni, jaunieši un akci-
jas atbalstītāji, dabas draugi skauti un 
gaidas.

Dižkoki, gan ozoli, gan citu sugu 
koki piesaista lielu dabas daudzveidī-
bu un veido īpašu mikroklimatu savā 
vidē, tie ir arī Latvijas valsts pirmsā-
kumu liecinieki, būtiska mūsu kul-
tūrvēstures vērtība un latviskās iden-
titātes daļa. Ziemeļeiropas un baltu 
tautām ozols ir viens no pasaules uz-
būves modeļiem, Pasaules koks, jeb 
Austras koks.

Atbilstoši atklātā sabiedriskā fon-
da Dabas retumu krātuve datiem, ku-
rus apkopojuši tādi dabas pieminekļu 
pētnieki, kā Guntis Eniņš, Ansis Op-
manis, Māris Zeltiņš, Julita un Atis 
Kluši, Jānis Cepītis, apzināto dižkoku 
skaits Latvijā tuvojas 16 tūkstošiem, 
līdz ar to Latvijā ir viens no lielākajiem 
dižkoku blīvumiem Eiropā, lielāks ir 
Lielbritānijā, bet mazāks Zviedrijā un 
Vācijā. Katru gadu Latvijas laukos, 
gravās, un mežu nostūros dižkoku 
meklētājiem izdodas atrast daudz ie-
spaidīgu ozolmilžu un citu sugu diž-
koku. Dabas aizsardzības pārvaldes 
eksperti lēš, ka kopumā Latvijā varētu 
būt vairāk par 20 tūkstoši dažādu sugu 
dižkoku.

Spēkozola foto un video konkur-
sa video uzsaukums atrodams https://
youtu.be/5G-XUj9iVzk

Sīkāka informācija par Eiropas 
dižkoku lielvalsti Latviju, kā arī 

dižkoku mērīšanu atrodama https://
s p e k o z o l s . l v /e i r o p a s - d i z k o k u -
lielvalsts-latvija/

Ivars Šmits
Spēkozola kustība, „Medņi“, Vidrižu 

pagasts, Limbažu novads, LV-4013

„Eiropas dižkoku lielvalsts Latvija“
Spēkozola vasaras foto un video konkurss 

Sveiciens 4. maijā
Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis

Sveicināti! 
Sveicināti, SLB bied-

ri un draugi Latvijas 
Republikas neatkarības 
atjaunošanas 30. gada-
dienā!

Šogad esam tagad 
jau apraduši ar Covid-19 saistītiem 
ierobežojumiem, un dzīve sāk ieņemt 
kaut kādu rutīnu. Varam justies lai-
mīgi, ka gan Austrālijā, gan Latvijā 
valdības agri spēra soļus, lai pasargātu 
iedzīvotājus un nepārslogotu veselības 
sistēmas, un lai valsts ekonomijas tur-
pinātu, cik vien iespējams, darboties. 
Līdz ar to, abās ir salīdzinoši maz sa-
slimušo un maz mirušo. Cilvēki nav 
neēduši vai izmesti no mājām.

Varam justies pateicīgi, ka abās 
valstīs iedzīvotāji ir tik saprātīgi, ka 
visumā ievēro ierobežojumus un abas 
valstis jau var, ļoti piesardzīgi, sākt 
palēnām, pakāpeniski mēģināt atcelt 
dažus ierobežojumus ar cerību, ka tas 
neizraisīs otru pandēmijas vilni. Turē-
sim īkšķus (un mazgāsim rokas!), ka 
atvieglinājumi izdosies un varēs turpi-
nāties. Baltos galdautus, lai atzīmētu 
svētku dienu, šogad katram bija vēl 

jāuzklāj atsevišķi savās mājās.
Šeit, Sidnejas latviešu namā, viss 

ir kluss un mierīgs. Nams, kā sabied-
riska telpa, vēl arvien ir slēgts, jo 
nevaram vēl pulcēties ne mēģināju-
miem, nedz sarīkojumiem. Atzīstot 
to, ka ierobežojumi mums nes zaudē-
jumus, Federālā valdība biedrībai ir 
piešķīrusi $10 000 pabalstu, un, sākot 
ar šo mēnesi, paredzams, ka mūsu al-
gotie darbinieki saņems JobKeeper 
pabalstu.

Kaut namā nenotiek sarīkojumi, 
tas nenozīmē, ka biedrībā nenotiek 
darbība!

Vēl arvien izdodam Ritumu*, bet 
sagatavošana tagad notiek mājās un 
izsūtīšana galvenokārt elektroniski. 
Pateicos visiem biedriem un abonētā-
jiem, kuri ir atsaukušies un pārgājuši 
uz Rituma saņemšanu elektroniskā 
formatā, jo tas ne tikai pasargā talci-
niekus, bet katru mēnesi ietaupa bied-
rībai vairāk nekā $300 pasta izdevu-
mos vien.

Elektronika un internets tagad ir 
neatņemama daļa no daudzu mūsu 
dzīves. Kur mēs būtu, ja šī pandēmija 
būtu notikusi pirms, teiksim, 20 ga-

diem?
Lai pēc iespējas varētu turpināt 

biedrības darbību, SLB valdes sēde 
aprīlī notika attālināti, pielietojot 
Zoom tehnoloģiju. Tā ir viena no po-
pulārākajām programmām, ko tagad 
pielieto visā pasaulē, lai tiktos ar drau-
giem, vadītu sēdes un noturētu klases, 
koncertus un mēģinājumus.

Šomēnes mēs izmēģināsim arī 
Zoom referātu. Ilze Tomasa (Thomas) 
stāstīs par to, kā latviešiem deva uz-
vārdus. Jautrs un informatīvs temats 
visām paaudzēm. Skatiet sludināju-
mu tālāk Ritumā un pievienojieties, 
ja varat.

Turpināsim būt piesardzīgi, ievē-
rosim ierobežojumus, rūpēsimies par 
citiem un dzīvosim tā, lai veicinātu to, 
ka itin drīz mēs visi atkal varēsim tik-
ties kādā sarīkojumā Latviešu namā.

Jānis Čečiņš
Sidnejas Latviešu biedrības 

priekšsēdis
Sidnejas Latviešu biedrības biļetenā 

„Ritums“, 2020. g. maijā

* Sidnejas Latviešu biedrības 
mēnešraksts.

2019. gada Spēkozola vasaras kon-
kursa laureāti Loreta un Ernests pie 
Bišumuižas ozola Rīgā 2020. gada 
3. maijā.
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Kristīgajā baznīcā 
vārdu patiesība lieto-
jam, to attiecinot uz 
Dieva radīto pasaules 
kārtību. To Dievs deva 
cilvēkiem, lai viņiem 
būtu ceļa zīmes labai un 
svētīgai dzīvei. Dieva 

sacītais ir lasāms Bībelē Vecajā De-
rībā un Svētajā Bauslībā. Sacītais 
pamāca, pieprasa, ierobežo cilvēka 
uzvedību, lai viņa dzīve būtu laba un 
svētīga.

Vārdu mīlestība lietojam, to at-
tiecinot uz Dieva Dēla Jēzus mācību, 
kas izklāstīta Bībeles Jaunajā Derī-
bā – Evanģelijā. Evanģēlijs ir mācība 
par mīlestību, žēlastību un piedošanu. 
Mīlestības un piedevības vēstījums ir 
kristīgajai reliģijai īpašs, kamēr mācī-
ba par patiesību un taisnību ir diezgan 
plaši atrodama turpat visu reliģiju Svē-
tajos rakstos.

Šodien Rietumu liberālajās kristī-
gās baznīcās varam vērot, ka idejas un 
prakses, kas nesaskan ar Dieva Vārdu 
vai ir pret to, tiek attaisnotas ar divu 
Bībeles mācību – Vecās Derības un 
Jaunās Derības – savstarpēju pret-
nostatīšanu. Proti, Vecā Derība un 
Bauslība ir slikta, jo tā pieprasa, iero-
bežo un apspiež cilvēka brīvu izpausmi 
un vēlmes; Jaunā Derība – Evanģēlijs, 
turpretim, ir labs, jo tas dāvā brīvību 
dzīvot jaunu dzīvi, brīvu no Bauslības 
ierobežojumiem. Ja nu kaut kas Dieva 
Vārda atklāsmē šķiet netīkams un ie-
robežojošs, tad atliek tikai to nosaukt 
par Bauslību un varam to ignorēt. „Jūs 
paši būsit kā dievi, zinādami, kas labs 
un kas ļauns,“ jau Paradīzes dārzā tei-
ca čūska.

Cilvēka iekāru un vēlmju saraksts 
ir skumji garš. Šodien Rietumu li-
berālās baznīcas klusībā sadzīvo 
ar praksi un ideoloģiju, kas ir pre-
tēja skaidrai Dieva Vārda mācībai. 
Šī prakse ietver laulības institūcijas 
degradāciju, viendzimuma laulību 
svētīšanu, homoseksuālu dzīvesveidu 
publiski praktizējošu personu ordinē-
šanu baznīcas amatos, gan transdzi-
muma ideoloģijas atbalstīšanu. Atbil-
de skan: „Jā, bet tā visa ir Bauslība; 
mēs dzīvojam kā Evanģelija cilvēki, 

brīvi no Bauslības. Mēs varam darīt, 
kā gribam.“

Ja noticam nepatiesībai, ka Jēzus 
ir atcēlis Bauslību, cilvēkam nav vairs 
iespēju uzzināt savu patieso stāvok-
li svētā Dieva priekšā. Tad ar mīļiem 
vārdiem, kā „Dievs ir mīlestība, Viņš 
visus pieņem,“ šāds cilvēks tiek drau-
dzīgi pavadīts uz mūžīgo pazudināša-
nu. Kalna sprediķī Jēzus skaidri pasa-
ka: „Nedomājiet, ka Es esmu atnācis 
atmest Bauslību vai praviešus. Es ne-
esmu nācis tos atmest, bet piepildīt.“

Evanģelija un Bauslības pret-
nostatīšana ir maldu mācība, kas 
vispirms neitralizē Dieva svēto Baus-
lību, un tad grēku piedošanas Evanģē-
lijs tiek aizstāts ar grēku pieņemšanas 
evanģēliju. Bauslībā apkopotā Dieva 
labā radīšanas kārtība tiek pasludināta 
par modernajai Baznīcai nepieņema-
mu, grēku verdzība esot kristieša brī-
vība, un grēku piedošana tiek aizstāta 
ar visu grēku pieņemšanu.

Par sirdsapziņu. Kristieši tic, ka 
Dievs Radītājs Savu svēto Bauslību 
ir iegravējis cilvēku sirdīs. To saucam 
par sirdsapziņu. Bet ļaunums mēģina 
sagūstīt cilvēku sirdsapziņas. Zinot, ka 
sirdsapziņas instinktīvi vēlēsies sargāt 
labo, ļaunums izspēlē vienu Dieva 
dāvanu vai vērtību pret pārējām. Šo-
mēnes, Ģimenes dienu pieminot un 
ģimenes lokā veidotās garīgās vērtības 
cildinot, aplūkosim piemēru ar laulī-
bu, kura šobrīd piedzīvo uzbrukumu 
visā Rietumu pasaulē.

Laulība ir brīnišķīga Dieva dā-
vana, tā ir būtiska sabiedrības pastā-
vēšanai un labklājībai. Un pēc Dieva 
ieceres mīlestība ir neatņemama lau-
lības sastāvdaļa. Savukārt ļaunums, 
viltīgi pielietojot pretstatu retoriku, 
pasniedz mīlestību un laulību kā pret-
status: mīlestību kā labo un laulību kā 
slikto. Mīlestība tiek aprakstīta emo-
cionālās un iekāres kategorijās, vien-
laikus izslēdzot no mīlestības definīci-
jas tādus pamatelementus kā atbildību, 
uzticību, rūpes par otru cilvēku. Savu-
kārt laulība tiek aprakstīta, uzsvaru 
liekot uz visu šķietami nepatīkamo – 
saistībām, pienākumiem. Pēdējā solī 
laulība tiek pasniegta kā patiesas mī-
lestības apdraudējums. Proti, ja ir mī-

lestība, tad laulība nav vajadzīga – nav 
ko sevi apgrūtināt ar formālitātēm! 
Tādējādi ar vienas Dieva dāvanas un 
vērtības – mīlestības – palīdzību tiek 
nīcināta otra – laulība.

Ar līdzīgu argumentāciju tiek 
pieprasītas viendzimuma laulības, 
apelējot pie vienlīdzības un taisnīgu-
ma vērtībām. Nedzimuši bērniņi mā-
tes klēpī tiek slepkavoti, maskējot šo 
noziegumu aiz sieviešu tiesībām uz 
izvēles brīvību. Pat daudzās mācību 
iestādēs, gan ne labākajās, tiek aplami 
mācīts, ka embrijs par cilvēku kļūst 
tikai zināmā attīstības stadijā; pirms 
tam tas esot tikai audu masa. Viss no-
tiek tā, lai sirdsapziņa tiktu notverta 
lamatās, to mierinot, pat notrulinot, jo 
kā gan varētu iebilst pret sieviešu tie-
sībām uz brīvību? Kā redzam, visa šī 
sacelšanās pret Dieva radīšanas kārtī-
bu notiek cēlāko mērķu vārdā – cieņas, 
brīvības, vienlīdzības un mīlestības 
dēļ.

Arī Baznīcā notiek šī cīņa – ļaunu-
mam mēģinot nostādīt vienu vērtību 
pret otru. Baznīcas gadījumā tās bie-
ži vien ir patiesība un mīlestība. Bet 
parasti tiek pievilti gan mīlestības, gan 
patiesības aizstāvji. Vieni domā, ka 
viņi būs labāki kristieši, būdami mīlo-
šāki. Otri cer to pašu sasniegt, sargā-
dami patiesību. Tomēr ir tikai Viens, 
kas nosaka abu vērtību un labumu – 
Dieva Dēls Jēzus Kristus, patiesība 
un mīlestība vienā personā.

Kā Mārtiņš Luters rakstīja, Baz-
nīcā jāvalda patiesībai un mīlestībai. 
Patiesību nosaka Dieva Vārds. Tādēļ 
patiesība nedrīkst piekāpties pat mī-
lestībai, mīlestībai jāpiekāpjas patiesī-
bai. Visam pārējam jāpiekāpjas mīles-
tībai. Ja zaudējam patiesību, zaudēsim 
arī patiesās mīlestības avotu.

Prāv. Jānis Priedkalns
Laikrakstam „Latvietis“

Piezīme. Rakstu sagatavojot, esmu 
konsultējies ar māc. Guntaru Baiko-
vu un rakstā iekļāvis mūsu kopējās 
atziņas, kas izteiktas viņa publikācijā 
„Dievs, pasaule un cilvēks – Refor-
mācijas dārgumi mūsdienu Baznīcai“ 
(Luterisma mantojuma fonds, Rīgā, 
2017).

Patiesība un mīlestība
Prāvesta Jāņa Priedkalna vēstījums Ģimenes dienā, 2020. g. maijā

noziegumiem Lietuvas teritorijā.
Šinīs dienās izdotais dokumentu 

krājums katram ir pieejams Ministru 
kabineta Komisijas mājaslapā: www.
okupacijaszaudejumi.lv un citās in-
terneta vietnēs. Daudziem iedzīvotā-
jiem šajos atslepenotajos dokumentos 
būs interesanti atklāt faktus, vietas 

un uzvārdus par okupācijas laika no-
tikumiem. Grāmata maija beigās būs 
pieejama visās Latvijas bibliotēkās. 
Grāmatas atvēršanas svētki tiek plā-
noti 31. augustā Kara muzejā, kad at-
zīmēsim 26. gadadienu, kopš Latviju 
bija spiests pamest pēdējais Krievijas 
FR armijas karavīrs.

Paldies Jānim Riekstiņam par ie-
guldīto smago darbu. Lai šis slepeno 
dokumentu krājums atver acis tiem, 

kam maz bija informācijas par PSRS 
militāristu pastrādātajiem noziegu-
miem. Lai dokumentos atklātā patiesī-
ba katram iedzīvotājam ik katru dienu 
liek vairāk saprast un labāk novērtēt, 
ko nozīmē dzīvot neatkarīgā, demo-
krātiskā Latvijā.

Ruta Pazdere,
MK komisijas priekšsēdētāja vietniece,
Latvijas Okupācijas izpētes biedrības 

valdes priekšsēdētāja

PSRS armijas „varoņdarbi“
Turpinājums no 8. lpp.
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2020. gada 8. maijā, 
atzīmējot Otrā pasaules 
kara beigu 75. gadadie-
nu, ārlietu ministrs Ed-
gars Rinkēvičs piedalī-
jās Igaunijas organizētā 

ANO Drošības padomes sanāksmē par 
gūtajām mācībām no Otrā pasaules 
kara starptautiskās drošības un tiesis-
kuma kontekstā.

Ministrs atgādināja, ka Latvijai un 
vairākām Centrāleiropas un Austru-
meiropas valstīm Otrā pasaules kara 
beigas nenesa atbrīvošanu. Brīvības 
vietā Latvija tika okupēta un piedzī-
voja totalitāra režīma represijas un 
apspiestību. Otrais pasaules karš Lat-
vijai beidzās gandrīz piecdesmit gadu 
vēlāk. Tādējādi Latvija nebija klāt Ap-
vienoto Nāciju Organizācijas dibinā-
šanā 1945. gadā.

E. Rinkēvičs apliecināja ANO 
lomu starptautiskās kārtības un tie-
siskuma nodrošināšanā, lai nepieļautu 
valstu suverenitātes un teritoriālās in-
tegritātes pārkāpšanu. Ministrs pasvīt-
roja, ka daudzpusējās attiecības (mul-
tilaterālisms) ir būtisks garants miera 
un drošības saglabāšanai.

Ārlietu ministrs vērsa uzmanību 

arī uz jauniem izaicinājumiem starp-
tautiskajai drošībai. „Mums ir jābūt 
prasmīgiem noteikt un novērst tādus 
draudus, kas saistīti ar hibrīdapdrau-
dējumu, dezinformāciju, kā arī jātur-
pina aktīva cīņa pret Covid-19 saistī-
tiem izaicinājumiem. Mēs atbalstām 
mūsu kaimiņvalsti Igauniju, kas šos 
jautājumus aktīvi uzrunā ANO Dro-
šības padomē, būdama tās prezidējošā 
valsts,“ uzsvēra ministrs.

ANO Drošības padomē ir pār-

stāvētas 15 valstis, no kurām 5 ir pa-
stāvīgās locekles un 10 nepastāvīgās 
locekles 2 gadus. Igaunija pirmo reizi 
ir ANO Drošības padomes locekle no 
2020. līdz 2021. gadam. Šā gada maijā 
Igaunija pilda arī ANO Drošības pado-
mes prezidējošās valsts lomu. Šodie-
nas sanāksmē piedalījās 70 pasaules 
valstu pārstāvju, tai skaitā 50 ārlietu 
ministru. Sanāksme notika video for-
mātā.

LR Ārlietu ministrija

Amerikas latvieši dāvina Latvijas skolēniem datorus
Tos saņems daudzbērnu un audžuģimenes

Lai bērniem Latvijā ārkārtas si-
tuācijas laikā nodrošinātu pilnvērtīgas 
iespējas piedalīties attālinātajā mācību 
procesā, Amerikas Latviešu Apvienī-
ba organizēja ziedojumu vākšanas ak-
ciju, kuras rezultātā 40 ģimenes Lat-
vijā saņems portatīvos datorus 24 500 
ASV dolāru vērtībā.

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludi-
nāšanu koronovīrusa Covid-19 izplatī-
bas dēļ un pieņemto lēmumu mācību 
procesu skolās nodrošināt attālināti, 
daudzām ģimenēm Latvijā attālinātais 
mācību process kļuvis par lielu izai-
cinājumu. Daudziem bērniem trūkst 
viedierīču, lai varētu iesaistīties šādās 
mācībās. Vissmagāk šī situācija skar 
bērnus, kas jau ilgus gadus ir Ameri-
kas Latviešu apvienības (ALA) noza-
res Sadarbība ar Latviju rūpju lokā – 
trūcīgas un daudzbērnu ģimenes.

Amerikas Latviešu apvienība, kas 
ir lielākā latviešu organizācija, ASV, 
kopā ar ilggadējo sadarbības partne-
ri Latvijas Bērnu fondu un laikraksta 

Laiks informatīvo atbalstu, noorgani-
zēja līdzekļu vākšanas akciju, ziedojot 
datoru iegādei. Akcijas organizētāji 
pateicas SIA Cadence par palīdzību 
datoru aprīkošanā ar nepieciešamo 
programmatūru.

„Datorus saņems tās daudzbērnu 
un audžuģimenes, kas šobrīd jau sa-
ņem vai iepriekš ir saņēmušas ALA 
stipendijas. Šīs ģimenes savulaik apzi-
nātas sadarbībā ar sociālajiem dienes-
tiem. Iegādātie 40 datori jau tuvākajās 
dienās tiks nodoti ģimenēm. Latvijas 
Bērnu fonds un, protams, pirmkārt, 
jau pašas ģimenes, ir ļoti pateicīgas 
ziedotājiem un Amerikas Latviešu ap-
vienībai par šo vērtīgo dāvinājumu!“ 
informē Latvijas Bērnu fonda vadītājs 
Andris Bērziņš.

Amerikas Latviešu Apvienības 
nozares Sadarbība ar Latviju vadītāja 
Kaija Petrovska: „Mēs esam pateicīgi 
visiem ziedotājiem, kas šajā grūtajā 
laikā iedomājas un palīdz bērniem 
Latvijā, lai viņi nejustos aizmirsti un 
turpinātu savu izglītību.“
Par Amerikas Latviešu 
apvienību

ALA ir organizācija, kas apvieno 
ap 100 tūkstošiem latviešu Amerikas 

Savienotajās Valstīs. Apvienības sa-
darbība ar Latvijas Bērnu fondu sā-
kās 1994. gadā, par prioritāti izvirzot 
palīdzības programmu Drošais Tilts, 
kuras mērķis ir sniegt palīdzību grūtī-
bās nonākušām ģimenēm un bāreņiem 
Latvijā. Šajā laikā no apvienības no-
zares Sadarbība ar Latviju līdzekļiem 
Latvijas ģimenēm un studentiem at-
balsta stipendiju veidā piešķirts vairāk 
nekā trīs miljoni dolāru.

Par Latvijas Bērnu fondu
Latvijas Bērnu fonds dibināts 

1989. gadā, tā darbības mērķis ir 
bērnu un jauniešu aizsardzība, at-
tīstības veicināšana un izglītošana, 
veselības nostiprināšana, ģimeniskā 
audzināšana un īpaši talantīgu bērnu 
atbalstīšana. Latvijas Bērnu fonds 
izstrādā un realizē dažādus projek-
tus, kas sniedz praktisku palīdzību 
bērnu grupām un atsevišķiem bēr-
niem, kuriem nav vecāku, kuri nonā-
kuši krīzes situācijā, smagi slimiem, 
kā arī talantīgiem bērniem, kuriem 
pietrūkst līdzekļu sava talanta attīs-
tībai.

Veronika Butāne,
Latvijas Bērnu fonda projektu vadītāja

Rīgā, 2020. gada 28. aprīlī

Ārlietu ministrs ANO Drošības padomē
Aicina ņemt vērā Otrajā pasaules karā gūtās mācības

LR ārlietu ministrs E. Rinkēvičs piedalās ANO Drošības padomes sanāksmē.
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Likteņdārzs, ko 
ar daudzu cilvēku un 
organizāciju atbal-
stu veido Kokneses 
fonds, saņēmis vēr-
tīgu dāvinājumu no 
biedrības Zemnieku 

saeima apvienotajām saimniecībām – 
pateicoties vairāku desmitu lauksaim-
nieku ziedojumiem, Likteņdārzam uz-
dāvināts jaudīgs zāles pļāvējs.

Sandra Kalniete, Eiropas Parla-
menta deputāte, Kokneses fonda pa-
domes priekšsēdētāja: „Cilvēki, kuri 
apmeklē „Likteņdārzu“, priecājas par 
tā sakoptajiem zālājiem, taču tikai re-
tais iedomājas, ka zāles pļaušana ir 
viens no laikietilpīgākajiem darbiem 
dārzā. Tāpēc vērsāmies ar lūgumu 
pie Zemnieku saeimas, jo kurš gan la-
bāk par lauksaimniekiem zina, kāda 
tehnika vajadzīga, lai uzturētu kārtī-
bā 12 hektāru lielu zālāju. Mēs esam 
pateicīgi ikvienai lauku saimniecībai 
un SIA „DOJUS Latvija“ par dāvāto 
zāles pļāvēju, ko dārza darbinieki jau 
nodēvējuši par „dārglietu“. „Likteņ-
dārzu“ uzturam skaistu un sakoptu vi-
sos gadalaikos un Zemnieku saeimas 

biedru dāvinājums atvieglos mūsu ik-
dienas darbu.“

Biedrības Zemnieku saeima val-
des priekšsēdētāja vietniece Maira 
Dzelzkalēja-Burmistre: „Mums ir 
svarīgi, lai būtu šāda vieta kā „Lik-
teņdārzs“, kas godina cilvēkus, kuri 
padomju okupācijas laikā izsūtīti 
svešumā. Šo cilvēku vidū bija arī dau-
dzas lauksaimnieku ģimenes, kuras 
aiz sevis atstāja tukšas mājas un ne-
pieskatītas saimniecības. Kaut arī šo-
dien ir strādīgi cilvēki, kuri uzņemas 
atjaunot šīs pamestās mājas, aizvien 
laukos ir daudz redzamas drupas tām 
ēkām, kuras savus saimniekus tā arī 
nesagaidīja. Bet tāda bija maksa, lai 
Latvija būtu neatkarīga valsts. Tāpēc 
šo dāvinājumu „Likteņdārzam“ snie-
dzam par godu Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas 30. ga-
dadienai. Lai arī turpmāk „Likteņ-
dārzs“ būtu sakopts un nestu tālāk šo 
cilvēku piemiņu.“

Likteņdārzs ir iecienīta vieta pa-
staigām un tas ir atvērts apmeklētājiem 
arī šobrīd valstī noteiktās ārkārtējās 
situācijas laikā, vienlaikus Kokneses 
fonds atgādina, ka strikti ir jāievēro 

valdības noteiktie ierobežojumi kā par 
pulcēšanos, tā par distances ievēroša-
nu. Apmeklētāju drošībai ārkārtējās 
situācijas periodā Likteņdārzā ir iero-
bežota pieeja bērnu rotaļu laukumam 
un skatu terasei, savukārt visi citi ob-
jekti ir brīvi apskatāmi.

Likteņdārzs ir unikāla, par ziedo-
jumiem veidota piemiņas vieta, kas 
pēc pasaulē pazīstama Japānas ainavu 
arhitekta Šunmjō Masuno (Masuno 
Shunmyō) projekta un arhitekta And-
ra Kronberga uzraudzībā top uz salas 
Daugavā pie Kokneses. Likteņdārzu 
aizsargā 2018. gadā Saeimā pieņemts 
īpašs Likteņdārza likums. Likteņdārzs 
top kā gaišas atceres dārzs, kur svinēt 
latviešu tautas izturību un gara spēku. 
Tas veltīts visu latviešu piemiņai, kuri 
20. gadsimtā gājuši bojā vai cietuši 
svešu varu dēļ. Dārzs apvieno izcilu 
kultūrainavu, arhitektūru ar Kokne-
ses pussalas dabas un Daugavas krāš-
ņumu. Ik gadu Likteņdārzu apmeklē 
70 000 – 100 000 viesu, no kuriem ap-
tuveni 30% ir bērni un jaunieši.

Elīna Bīviņa
Nodibinājums „Kokneses fonds“

2020. gada 9. maijā

„Likteņdārzs“ saņem vērtīgu dāvinājumu
Latvijas zemnieki uzdāvina jaudīgu zāles pļāvēju

„Likteņdārzā“ tiek iekārtota piemiņas vieta
Latvijas valsts dibinātājiem un atjaunotājiem

Sagaidot 30. ga-
dadienu kopš vēstu-
riskā balsojuma par 
Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, Lik-
teņdārzā sadarbībā 
ar biedrību 4. maija 

Deklarācijas klubs tiek veidota jauna 
piemiņas vieta, kas veltīta Latvijas 
valsts dibinātājiem un atjaunotājiem – 
apliecinot mūžīgu pateicību cilvēkiem, 
kuri lēma par Latvijas dibināšanu 
1918. gada 18. novembrī un balsoja par 
neatkarības atjaunošanu 1990. gada 
4. maijā, viņu vārdi būs iegravēti uz 
soliņiem piemiņas vietā.

Sandra Kalniete, Eiropas Par-
lamenta deputāte, Kokneses fonda 
padomes priekšsēdētāja: „Likteņ-

dārza labiekārtošana nemitīgi tur-
pinās – Draugu alejas sākumā ir 
tapusi piemiņas vieta Latvijas valsts 
dibinātājiem un neatkarības atjau-
notājiem. Gods un pateicība viņiem! 
Ir sāpīgi apzināties, ka 1940. gads 
viņus piemeklēja īpaši nežēlīgi – 
daudzi valsts dibinātāji tika nošauti 
vai izsūtīti, citi devās bēgļu gaitās 
un mira svešumā. Mēs esam atguvuši 
mūsu Latviju, bet svešu varu nozag-
tos piecdesmit gadus ar uzviju atsver 
mūsu valsts brīvības piecdesmitga-
de, kuras laikā ir paveikts neiespēja-
mais – trīsreiz atjaunota okupācijas 
un karu izpostītā zeme un šodien, 
drošāk nekā jebkad agrāk, mūsu tau-
ta var skatīties nākotnē. Mēs esam 
Eiropā un mūs sargā NATO drošības 

vairogs.“
Velta Čebotarenoka, 4. maija 

Deklarācijas klubs prezidente: „Pie-
miņas vietā uz pelēka laukakmens 
vienmēr būs rakstīts „Mana balss 
Latvijai“ – par tiem, kuri 1918. gada 
18. novembrī, gada vistumšākajā un 
visdrūmākajā laikā, neapjuka, nesa-
mulsa, nenobijās un atnesa gaismu 
Latvijai. Savukārt mēs, Augstākās 
padomes deputāti, kuri balsoja par 
Neatkarības deklarāciju, lepojamies 
ar to, ka īstenojās mūsu pārliecība 
un Latvijas Republikas proklamē-
šanu var godināt, pateicoties mūsu 
1990. gada 4. maija balsojumam. 
Pirms 30 gadiem, tagad un arī turp-
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Sandra Kalniete un Juris Lazdiņš Likteņdārzā.
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Zemnieku saeimas dāvinājums Likteņdārzam.
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Aizvērdams uz dzīvi logu,
Pats sev rakstu nekrologu.

Esmu dzimis 1925. gada 14. jūnijā Jelgavā. Mūzikas 
pasaulē mani ievada māmuļa, kas mājās daudz spēlēja kla-
vieres un mācīja mani, kā izprast mūziku. Skolas gaitas 
sāku Jelgavas Skolotāju Institūta paraugpamatskolā, pēc 
tam Skolotāju Institūtā. Paralēli mācījos vijoles spēli Jelga-
vas Mūzikas skolā (Tautas Konservatorijā) Jēkaba Mediņa 
vadībā. Skolas laikā dziedāju skolas korī un spēlēju vijoli 
simfoniskā orķestrī. Izglītību pārtrauca iesaukums vācu 
Valsts Darba dienestā, pēc tam Latviešu Leģionā. Pomerā-
nijas kara laukos biju smagi ievainots un, pateicoties tikai 
divu kaujas biedru palīdzībai, tiku pēdējā brīdī nogādāts 
pārsienamā punktā, pēc tam vācu kara lazaretē Kopen-
hāgenā, Dānijā. Ievainojums bija smags un man piešķīra 
ievainošanas nozīmi bronzā. Mani vecāki, kas bija jau no-
kļuvuši Vācijā, nezinādami manu likteni, bija saņēmuši ti-
kai ziņu no kāda bijušā kara biedra, ka es, smagi ievainots, 
palicis pie krieviem...

Kara beigas sagaidīju lazaretē Kopenhāgenā. Kad la-
zareti evakuēja uz Vāciju, dāņu Sarkanais Krusts visus tur 
esošos cittautiešus izvietoja pa Kopenhāgenas slimnīcām, 
arī mani. Pēc astoņu mēnešu ārstēšanās, nokļuvu Latviešu 
bēgļu nometnē. Tur mani tūlīt iesaistīja dažādos sabiedris-
kos pasākumos: dziedāju korī, dejoju tautas deju ansamblī, 
piedalījos teātra izrādēs, darbojos ar latviešu skautiem un 
mani uzaicināja arī strādāt par skolotāju nometnes latviešu 
pamatskolā. Tur, blakus citiem mācības priekšmetiem, man 
bija jāmāca arī dziedāšana.

Nodibināju bērnu korīti, un ar to tad arī sākās manas 
kora vadoņa gaitas. Vēlāk, Dānijā nodibinājās vīru du-
bultkvartets, kurā uzaicināja arī mani. Ar to koncertēdami 
esam apbraukuši visu centrus Dānijā, kur vien mīt latvie-
ši. Vēlāk, apmeklēdams dažādus kursus, iesaistījos darbā 
vienā no lielajiem metālapstrādāšanas uzņēmumiem, kas 
man sākumā noderēja arī Austrālijā, izbeidzoties valsts 
kontraktam. Starplaikā tika uzņemti arī sakari ar pārējiem 
ģimenes locekļiem Vācijā. Sākoties plašākai izceļošanai, 

izrādījās, ka brālis bija izvēlējies Austrāliju, un tur arī sa-
pulcējās visa mūsu ģimene.

Nonākot Melburnā tūlīt arī iesaistījos vairākos sabied-
riskos pasākumos: iestājos Latviešu biedrībā, jauktajā korī, 
vīru korī un darbojos arī latviešu skautu vienībā. Kad pie 
Melburnas ev-lut. latviešu draudzes nodibinājās Jauniešu 
koris, biju tā diriģents. Koris ne tik vien kā kuplināja diev-
kalpojumus, bet rīkoja arī patstāvīgus koncertus Melburnā, 
arī Džilongā, Adelaidē un arī 1954. gadā Sidnejā, Kultūras 
dienu ietvaros.

Četrus gadus biju diriģents arī vīru korim Kokle. 
1959. gadā Melburnas Latviešu biedrības jauktais koris 
(kas vēlāk ieguva Rotas nosaukumu) uzaicināja mani par 
savu diriģentu, kuru bez pārtraukuma vadīju 53 gadus. 
Manā darbības laikā koris strauji auga, un vienu brīdi kora 
rindās varēja saskaitīt pat 80 dziedātāju.

Četras sezonas arī pats dziedāja austrāliešu Nacionā-
lā teātra operas kompānijas korī. Vairākus gadus esmu 
vadījis Melburnas ev.-lut. draudzes bērnu vasaras nomet-
nes Dailesfordes Sprīdīšos, noturējis dziedāšanas stundas 
Melburnas Daugavas skolā, kā arī lasījis lekcijas Melbur-
nas Universitātes latviešu valodas kursā. Esmu sniedzis arī 
vairākus priekšlasījumus par mūziku un citām tēmām Mel-
burnas latviešu sabiedrībai. 1954. gadā biju pirmo Viktori-
jas latviešu Jaunatnes dienu rīcības komitejas priekšsēdis.

Esmu organizējis un sastādījis programmas deviņiem 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienu kopkoru koncertiem 
(Melburnā un Tasmānijā). Korus diriģējot, pagāja 68 gadi.

Blakus sabiedriskajam darbam esmu turpinājis arī kara 
laikā pārtraukto izglītību, iegūdams mehāniskā inženiera 
diplomu. Nobeidzu arī tehnisko skolu, Skolotāja koledžu 
un pēdējos 25 darba gadus līdz aiziešanai atpūtā strādāju 
kā skolotājs vairākās Melburnas tehniskās skolās, sasnie-
dzot vecākā skolotāja pakāpi (Senior Teacher) un biju savas 
skolas mehāniskās nodaļas vadītājs (Head of Department). 
Studiju laikā pievienojos latviešu studentu korporācijai 
Patria, un ilgāku laiku bija arī tās seniors.

Esmu bijis virsdiriģents četrdesmit divos Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienu Kopkora koncertos, kā arī pir-
majās Pasaules Brīvo Latviešu Dziesmu dienās Visbijā, 
Zviedrijā 1979. gadā; 9. Kanādas Latviešu Dziesmu svēt-
kos Toronto, 1987. gadā; 20. Latvijas Vispārējos Dziesmu 
svētkos Rīgā, 1990. gadā un13. Jāzepa Vītola Dziesmu die-
nās Gaujienā, Latvijā 2001. gadā.

Par darbošanos latviešu sabiedrībā esmu saņēmis čet-
rus Atzinības rakstus (Baznīcas virsvaldes, PBLA Kultū-
ras fonda, LAAJ Kultūras fonda un Melburnas Latviešu 
biedrības). No Latvijas valdības 2005. gadā saņēmu Nopel-
nu Krusta Lielo Sevišķās pakāpes Goda Zīmi. Esmu arī 
goda biedrs Melburnas Latviešu biedrībā.

Visā manā dzīvē, darbos un pasākumos man palīdzēja 
dzīves biedre Līga un bērni Andra, Viktors un Pēteris.

Kad dievs būs nolēmis šīs dzīves gaitas atstāt man,
Es dziesmas ņemšu līdz, lai tās arī viņā saulē skan.

Viktors Bendrups

Viktora Bendrupa dzīves gaita
14.06.1925. – 30.04.2020.

Viktors Bendrups
14.06.1925. – 30.04.2020.

māk šie divi Latvijai nozīmīgie gada 
skaitļi nav iedomājami viens bez 
otra.“

Velta Čebotarenoka norāda, ka 
Likteņdārzs ir vienīgā vieta Latvijā, 
kur vienuviet varēs izlasīt drosmīgo 
un gudro valsts veidotāju vārdus, un 
uzsver: „Likteņdārzs ir vieta, kur re-

dzēt turpinājumu valsts neatkarībai un 
cilvēka brīvībai. Šķiet, ka šeit apstājas 
laiks un cilvēks rod spēku, drosmi, iz-
turību kā atceroties bijušo, tā veroties 
nākotnē.“

Piemiņas vietu Latvijas valsts di-
binātājiem un atjaunotājiem, kas at-
radīsies Draugu alejas sākumā, bija 
plānots atklāt šajā pavasarī, taču vis-
pārējās situācijas dēļ atklāšana pār-
celta uz 23. augustu. Piemiņas vietas 

projekta autores ir Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes Vides un būvzi-
nātņu fakultātes dekāne un Ainavu 
arhitektūras un plānošanas katedras 
profesore Daiga Zigmunde un LLU 
Ainavu arhitektūras un plānošanas 
katedras vadītāja, asociētā profesore 
Natalija Ņitavska.

Elīna Bīviņa
Nodibinājums „Kokneses fonds“

2020. gada 1. maijā

„Likteņdārzā“ ... piemiņas vieta
Turpinājums no 12. lpp.
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✝ Pēc mūža grūtā beigu ceļa
aizsaules dārzos nu atdusas

MAIJA TEBĒCIS (Vītoliņš)
Dzimusi 10.5.1937., Rīgā, Latvijā

Mirusi 3.5.2020., Tweed Heads, Austrālijā

Allaž atcerēsimies Tavu dzīves prieku, drosmi un mīlestību!
Tavi draugi Austrālijā

Mūžībā aizgājusi mūsu filistre

MAIJA TEBĒCE dzim. Vītoliņa
dzimusi 1937. gada 10. maijā, Rīgā, Latvijā

mirusi 2020. gada 3. maijā, Tweed Heads, Austrālijā

Es aizeju dārzos, 
Kur sāpju vairs nav, 
Un mokām nav varas pār mani; 
Tur sārtas un baltas rozes plauks, 
Tur atskanēs miera zvani. 
(Ērika Grava, dzintra) Sēro studenšu korporācija Dzintra

✝
Mūžībā aizgājis

VIKTORS BENDRUPS
Dzimis 1925. g. 14. jūnijā Jelgavā, Latvijā

Miris 2020. g. 30. aprīlī Melburnā, Austrālijā

Klusē kalni, klusē lauks,  
Klusē tālie sili.
Tālu mana dzimtene,
Meži, meži zili...

Viņu mīļā piemiņā paturēs
Sidnejas Latviešu vīru kora saime,

Daina un Andris Jaunbērziņi

tad sapratu, ka tas atņēma psiholoģisko 
distanci starp publiku un kori. Mēs ik-
katrs tur arī varētu iederēties!

Pēc koncerta Maija Kovaļevska iz-
teicās: „Tik liela nozīme akrobātiem, kā 
galvenajam vizuālam efektam, tas ir kaut 
kas tāds, ko redzu pirmo reizi. Akrobā-
tiem visu laiku bija spriedze, kā izaicinā-
jums. Man liekas ka Bēthovenam arī tas 
bija – ar dzirdes zaudēšanu viņam bija 

cīņa ar sevi. Mēs katrs cīnāmies par dzī-
vi, un tāpēc akrobāti ar savu mākslu šajā 
gadījumā tieši akcentēja Bēthovena ide-
ju mūzikā. Tā bija uzdrīkstēšanās – uz-
drīkstēšanās godam attaisnoja cerības.“

Vēl jāpiemin, ka koncerta pirmajā 
daļā dzirdējām pirmatskaņojumā abo-
rigēnu komponistes Debora Čīthamas 
(Deborah Cheetham) kompozīciju Du-
tala, star filled sky. Šo skaņdarbu Čītha-
ma sacerējusi kā veltījumu Bēthovenam.

Koncerts notika 2020. gada 
22. februārī un bija viens no trijiem, 

lai atklātu šī gada MSO sezonu. Pārējie 
solisti Bēthovena simfonijā bija Austrā-
lijas Operas dziedātāji baritons Voriks 
Faife (Warwick Fyfe), mecosoprāns 
Džakelīne Darka (Jacqueline Dark) 
un tenors Pols O’Nīls (Paul O’Neill). 
Dziedāja MSO koris; diriģēja Beja-
mins Nortejs (Benjamin Northey).

Kolosāli unikāls koncerts! BRA-
VO! Jā, šī ir mūzika, kas ved dvēseli 
uz viscēlāko.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

Bēthovena 9. simfonija ar...
Turpinājums no 4. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. maijs
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
1915. tulkotājs Andrejs Spekke.
1944. izglītības darbinieks Austrālijā 
Kārlis Brēmanis.
1955. PSRS un vēl septiņas komunis-
tiskā bloka valstis dibināja Varšavas lī-
guma organizāciju, atbildot uz NATO 
izveidi.
1974. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ingrīda Biezaite.
1995. plkst. 15.15 Everesta virsotnē 
pacelts Latvijas karogs. To pacēla 2 
Latvijas alpīnisti – Teodors Ķirsis un 
Imants Zauls.

15. maijs
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Starptautiskā ģimenes diena
1905. rakstnieks Jānis Sārts.
1921. žurnālists, laikraksta Austrālijas 
Latvietis dibinātājs, redaktors un īpaš-
nieks, diplomāts Emīls Dēliņš.
1925. biologs Ernests Foldāts. 1964. g. 
ekspedīcijā uz Venecuēlu atklāja vai-
rāk par 70 nezināmām orhideju sugām.
1934. Latvijas Ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis veica valsts apvērsu-
mu, izsludināja kara stāvokli uz se-
šiem mēnešiem un ieviesa autoritāru 

režīmu.

16. maijs
Edijs, Edvīns
1590. Nikolajs Mollīns saņēma kara-
ļa Sigismunda III privilēģiju, ar kuru 
tam tika dotas tiesības Rīgā iespiest 
grāmatas (citiem tās bija aizliegts pār-
spiest).
1885. aktrise Otīlija Āriņa.
1905. rakstniece Konstance Miķelso-
ne.
1948. mediķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Ilga Vēvere.
1950. žurnālists, rakstnieks, tulkotājs 
Māris Rungulis.

17. maijs
Dailis, Herberts, Umberts
Ugunsdzēsēju un glābēju diena
1900. lidotājs, žurnālists, holokausta 
īstenošanā apsūdzētais Herberts Cu-
kurs.

18. maijs
Ēriks, Inese, Inesis
Starptautiskā Muzeju diena
1910. literāts Arvīds Osītis.
1937. skolotājs, rakstnieks un kritiķis 
Eduards Silkalns.

1940. Latvijas valdība piešķir sūtnim 
Londonā un Vašingtonā ārkārtējas 
pilnvaras.
1945. Flensbergā apcietināts Ostlan-
des Reihskomisārs Alfrēds Rozen-
bergs. Notiesāts un pakārts Nirnbergā 
1946. gadā.

19. maijs
Lita, Sibilla, Teika
1939. olimpiskais (zelta medaļa 1968.g. 
Mehiko), Eiropas un Latvijas čempi-
ons šķēpa mešanā Jānis Lūsis.

20. maijs
Salvis, Selva, Venta
1630. Gustavs 2. Adolfs pavēlēja Vi-
dzemē nodibināt 4 zemes tiesas, atbrī-
vojot zemes iedzīvotājus no virskungu 
juridiskās varas. 
1895. gleznotājs Uga Skulme. 
1910. gleznotāja, rakstniece Veronika 
Janelsiņa.
1910. gleznotājs, arhitekts Leonids 
(Leo) Svīķers. Viens no Austrālijas 
latviešu mākslinieku grupas Zilā Ota 
dibinātājiem. 
1930. aktieris Mārtiņš Antenišķis.
1950. Latvijas dziedātājs (baritons) 
Samsons Izjumovs. ■

Mūsu busiņam bija jāierodas no-
teiktā laikā, jo pirms un pēc tam ielas 
būs slēgtas un nevarēs piekļūt pie kul-
tūras nama. Paspējām.

Tad pienāca ziņa, ka sākums jā-
atliek no septiņiem līdz pusastoņiem. 
Arī nekas!

Pusdienas bija sarunātas krodziņā, 
uz kuru bija jāiet kājām vairāk nekā 
kilometru, jo sacīkšu dēļ ielas jau bija 
slēgtas satiksmei. Ieradušies krodziņā 
izsalkuši, pasūtījām katrs ēdienu un 
tad gaidījām vairāk nekā stundu pirms 
to saņēmām. Ātri paēduši, ar steigu 
devāmies atpakaļ, lai gatavotos izrā-
dei.

Gadījās ka Madonas datums bija 
vienīgais, uz kuru nevarējām sarunāt 
ne Indru, ne Baibu. Bija atrasta vietējā 
amatierteātra aktrise Ingrīda Zosāre, 
kura visu tekstu jau bija iemācījusies, 
lieliski nospēlēja un labi iederējās 
mūsu ansamblī. Stundu pirms izrādes 
uzzinājām, ka tiek sagaidīts, ka izrāde 
tomēr beidzas deviņos, lai skatītāji var 
laicīgi tikt uz zaļumballi. Kad pārlika 
sākuma laiku, neviens neminēja, ka 
tomēr būs jābeidz tai pašā laikā! Pa-
nika! Sēdāmies turpat uz skatuves, 
metām laukā un pārkārtojām skatus 
ar cerību, ka beigās paspēsim visas āt-
rās pārģērbšanās, un izrāde tomēr būs 
pusotras stundas gara. Pēc tam Ivo vēl 

bija jāpārkārto skatiem bildes. Paspē-
jām. Desmit minūtes pirms sākuma 
izdrukājām jauno kārtību. Un izrāde – 
1 stunda un 28 minūtes! Paši nebijām 
diezcik apmierināti, tik ātri visam 
cauri skrejot. Izrāde pagāja zibenīgā 
ātrumā, bet publikai laikam tomēr pa-
tika. Pēc izrādes pakavējamies uz ska-
tuves ar novada priekšnieci, kultūras 
nama vadītāju un sagādātiem našķiem, 

pirms atkal kāpām busiņā ceļā atpakaļ 
uz Rīgu.

Bieži, parasti klusākajos brīžos 
busiņā, braucot turp un atpakaļ no iz-
rādēm, nācās sev atgādināt, atcerēties 
un iegaumēt katru burvīgo mirkli. Jo 
tie tik ātri var paskriet garām neievē-
roti. Tiešām vienreizējs piedzīvojums!

Linda Ozere
Laikrakstam „Latvietis“

Dažas manas piezīmes
Turpinājums no 7. lpp.

Pēc izrādes Madonā. No kreisās: Pēteris Saulītis, Ingrīda Zosāre, Jānis Čečiņš, 
Linda Ozere.

FO
TO

 K
ab

ar
ē 

de
 R

īg
a



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 13. maijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 12. maijā.
€1 = 1,66250 AUD
€1 = 0,87773 GBP

€1 = 1,77420 NZD
€1 = 1,08580 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
ALB: Sekojot Austrālijas valdības no-
rādēm, ALB sarīkojumi tiek uz laiku 
ATCELTI. Darīsim zināmu, kad atkal 
darbība atsāksies. Paldies par sapratni 
un jums viesiem no mums visiem no-
vēlam labu veselību! ALB valde

ALB LAIMA: Darām zināmu, ka ALB 
Laima birojs JOPROJĀM STRĀDĀ 
norādītajos laikos. Pieņemam jūsu 
zvanus kā arī turpinām darbu ar klien-
tiem individuāli. Ceram, ka klientiem 
prāti tiek vingrināti ar atjautības uzde-
vumu lapām kuras izsūtam pa pastu. 
Uzklausīsim jūsu idejas/priekšliku-
mus, kā arī variet droši zvanīt, ja tikai 
gribas ar kādu parunāt. Birojs 36 Rose 
Terrace, Wayville 5034; atvērts otr-
dienās, trešdienās un ceturtdienās no 
plkst.10.00-16.00; tālr. 8172 0820

DV: Sakarā ar valdības izsludinātiem 
ierobežojumiem vīrusa Covid-19 pan-
dēmijas  laikā, līdz turpmākam rīko-
jumam ir ATCELTI visi sarīkojumi, 
sestdienas pusdienas, kora un ansam-
bļa mēģinājumi, sapulces vanagu 
namā. Vanagu nams un bārs SLĒGTI.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Sakarā ar valdības noteiktiem pulcēša-
nās ierobežojumiem pandēmijas laikā, 
mūsu Sv. Pētera baznīcā līdz turpmā-
kam rīkojumam dievkalpojumi NE-
NOTIKS.

Brisbanē
Sakarā ar pašreizējo COVID-19 situā-
ciju gan Austrālijā, gan pasaulē, līdz 
jūlija beigām tiek ATCELTI visi Bris-
banes Latviešu biedrības pasākumi, 
kora Baltika mēģinājumi, Draudzes 
dievkalpojumi un citas sanāksmes. 
Brisbanes Latviešu nams ir SLĒGTS.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Draudzes dievkalpojumi ATCELTI.

Kanberā
Kanberas Latviešu biedrības maijā un 
jūnijā paredzētie sarīkojumi sakarā ar 
Covid-19 sērgu tiek ATCELTI. 
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 14. jūnijā paredzētais Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums Sv, Pē-
tera baznīcā, Reid, tiek ATCELTS.

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS Domājam, ka pusdienas 
atsāksies 2020. gada 7. sept., bet tas 
notiks tikai tad, ja būs atļauts saistī-
bā ar valdības noteikumiem. Vanadžu 
sanāksmes ir atceltas līdz septembra 
pilnsapulcei.
 

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi 
tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Krīzes laikā Dievkalpojumi NENO-
TIKS, jo nav atļauts. Tā vietā Mācītājs 
Balodis katru nedēļu izsūtīs Draudzes 
locekļiem sprediķus un Bībeles lasīju-
mus.

Sidnejā
Sestdien, 23. maijā plkst. 17.00, TI-
KAI INTERNETĀ Ilzes Tomasas refe-
rāts Kā latviešiem deva uzvārdus. Sekos 
jautājumi un pārrunas. Iepriekšpieteik-
šanās obligāta: admin@slb.org.au

Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīša-
nos, visi sarīkojumi Sidnejas Latviešu 
namā ir ATCELTI un Latviešu nams 
ir SLĒGTS līdz turpmākam ziņoju-
mam.

Sidnejas Daugavas vanagu nams 
Benkstaunā ir SLĒGTS, un visi iz-
sludinātie un paredzētie DV Sidnejas 
nodaļas saieti un sarīkojumi, ieskaitot 
novusa spēles, ir ATCELTI uz neno-
teiktu laiku.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Sakara ar Covid-19 straujo izplatīša-
nos, dievkalpojumi Svētā Jāņa baznīcā 
patreiz ATCELTI.

Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu 
valodā. Piespiežot uz šo saiti, atvērsies 
mana lapa, kurā regulāri būs jaunas 
svētrunas:
https://www.youtube.com/channel/
UCK2IwlGgZrp1I_KLisSrdJg

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi baznīcā ATCELTI 
līdz turpmākam.

Zelta piekrastē

Zviedrijā
Koronavīrusa draudu dēļ Zviedrijas 
latviešu draudzēs ATCELTI visi pir-
mā pusgada dievkalpojumi.

Latvijā
Ministru kabineta rīkojums (spēkā 
līdz 9. jūnijam) – izvilkums:

4.5. noteikt, ka ir atļauta pulcēšanās 
gan iekštelpās, gan ārtelpās šādos 
organizētos pasākumos: publiskos 
pasākumos, izņemot sporta pasā-
kumus (saskaņā ar Publisku izklai-

des un svētku pasākumu drošības 
likumā noteikto definīciju), sapulcēs, 
gājienos un piketos (saskaņā ar li-
kumā „Par sapulcēm, gājieniem un 
piketiem“ noteiktajām definīcijām), 
organizētu reliģisku darbību veik-
šanai, kas veicamas pulcējoties, un 
privātos pasākumos, izņemot sporta 
pasākumus, ja tiek ievērotas šādas 
prasības:

4.5.1. pasākumā vienlaikus ir ne 
vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot šā rī-
kojuma 4.5.2 apakšpunktā noteik-
tos ierobežojumus. Šie nosacīju-
mi tiek attiecināti arī uz privātām 
iekštelpām un ārtelpām;
4.5.2. pasākumiem, kuros apmek-
lētājs piedalās, atrodoties vieglajā 
transportlīdzeklī, nepiemēro šā 
rīkojuma 4.5.1. apakšpunktā no-
teikto cilvēku skaita ierobežoju-
mu;
4.5.3. pasākuma laiks iekštelpās 
nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās 
– netiek ierobežots;
4.5.4. pasākuma organizators no-
drošina ierobežojumu ievērošanu 
un dezinfekcijas līdzekļu pieeja-
mību dalībniekiem;

4.5.1 noteikt, ka kultūras, izklaides, 
sporta un citas atpūtas vietas darbu 
uzsāk ne agrāk kā plkst. 7.00 un beidz 
ne vēlāk kā plkst. 24.00;
4.5.2 personām, atrodoties publiskās 
vietās, ir noteikti šādi ierobežojumi:

4.5.21. personām ir jāievēro sav-
starpēja divu metru distance (at-
tiecas gan uz publiskām iekštel-
pām, gan publiskām ārtelpām);
...
4.5.24. neievērojot divu metru dis-
tanci, vienlaicīgi pulcēties publis-
kās iekštelpās un publiskās ārtel-
pās var:

4.5.24.1. ne vairāk kā divas per-
sonas;
4.5.24.2. personas, kas dzīvo 
vienā mājsaimniecībā;
4.5.24.3. vecāks un viņa nepiln-
gadīgie bērni, ja viņi nedzīvo 
vienā mājsaimniecībā;
4.5.24.4. personas, kuras veic 
darba vai dienesta pienāku-
mus;

  ■


