
Krievijas Federā-
cijas valdošās aprindas 
savos komentāros tur-
pina izplatīt melus par 
Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas vardarbīgo 
inkorporāciju PSRS 

sastāvā pirms 80 gadiem, iztēlojot to 
par labprātīgu soli. Vēsturiskā patiesī-
ba ir labi zināma: Baltijas valstis tika 
okupētas un anektētas prettiesiski, 
izvirzot ultimātus, izsakot militārus 
draudus un pielietojot militāru spēku. 
Tautas suverēnā griba tika falsificēta 
viltus vēlēšanās. Tas bija iespējams, jo 
Hitlera Vācija un Staļina PSRS noslē-
dza noziedzīgu darījumu – Molotova–
Ribentropa paktu, tādējādi sadalot Ei-
ropu ietekmes sfērās un izraisot Otro 
pasaules karu.

Latvijas pozīcija par okupāciju 
un prettiesisku aneksiju balstās tiesī-
bu aktos ar konstitucionālu spēku, un 
tajos likumdevējs ir izteicis Latvijas 
tautas viedokli. Latvijas sabiedrībā pa-
stāv plaša vienprātība par 1940. gada 
notikumu vērtējumu. To nosaka Latvi-
jas tautas traģiskā pieredze 1940. gadā 
un turpmākajos gadu desmitos – jau 
tūlīt pēc Sarkanās armijas papild-
kontingenta ienākšanas 1940. gadā 
sākās masveida represijas pret Lat-
vijas pilsoņiem – aresti, slepkavības, 
ieslodzījums, deportācijas. Savukārt 
1940. gada Saeimas vēlēšanas notika 

terora un baiļu apstākļos, kas nevarē-
ja dot leģitīmu tautas gribas izpausmi. 
Vēl absurdāki ir apgalvojumi, ka šajās 
vēlēšanās 97,6% vēlētāju labprātīgi at-
teicās no suverenitātes un neatkarības, 
dodot jaunajam pseidoparlamentam 
pilnvaras pievienot valsti PSRS un pa-
kļauties tās totalitārajam režīmam Sta-
ļina vadībā. Latvijā šo procesu vadīja 
bēdīgi slavenais Staļina prokurors un 
tūkstošu un tūkstošu cilvēku represiju 
organizētājs un bende Andrejs Višins-
kis.

Tāpat ir nevietā atsaukšanās uz 
Teherānas, Jaltas un Potsdamas kon-
ferencēm, kā arī Helsinku noslēguma 
aktu – šajos forumos nekad netika 
apspriests jautājums par Baltijas val-
stu statusu un juridisko eksistenci 
starptautiskajās tiesībās, un mūsdie-
nu starptautiskajās tiesībās vairums 
pasaules valstu atzīst Latvijas valsts 
starptautiski tiesisko nepārtrauktību.

Ievērojot iepriekšminēto, nākas 
secināt, ka Krievijas Federācijas val-
došajām aprindām, šādi klaji melojot 
savai un starptautiskajai sabiedrībai, ir 
kādi sev vien zināmi tālejoši iekšpoli-
tiski un ārpolitiski mērķi.

Latvijas Ārlietu ministrija aicina 
Krievijas kolēģus atmest staļiniski 
brežņevisko pieeju un uzsākt objektī-
vu padomju režīma atbildības izvēr-
tēšanu, kā arī atturēties no tālākiem 
bezcerīgiem un izmisīgiem mēģinā-
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jumiem pārveidot traģiskās vēstures 
lappuses. Vienlaikus aicinām Krieviju 
koncentrēties uz konstruktīvu un cieņ-
pilnu kaimiņattiecību veidošanu, kas 
vienmēr ir bijusi konsekventa Latvijas 
nostāja.

LR Ārlietu ministrija

Sidnejas Operas nams un Sidnejas Ostas tilts.
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Katra mēneša otrajā 
piektdienā Sidnejas Lat-
viešu Biedrības (SLB) 
namā notika senioru 
saiets. Šī ierastā kārtība 
izjuka martā, kad Sidne-
jā uzliesmoja Covid-19. 

Valdība ieveda ierobežojumus, un trīs 
mēnešus nams bija slēgts. Jūlijā ierobe-
žojumi pakāpeniski tiek samazināti, un 
nams palēnām sāk atdzīvoties. Aprīlī, 
maijā, jūnijā senioru saieti nenotika, 
bet 10. jūlijā jau atkal varēja notikt.

Ir pagājuši veseli četri mēneši kopš 
pēdējā senioru saieta 13. martā. Caur 
ZOOM un Skype esam tīri jauki aizstā-
juši sabiedrību. Esam pieraduši divtu-
lībā dzīvot pa mājām, nekur nebraukt 
un neiet bez vajadzības. Četrus mēne-
šus ar vilcienu neesam braukuši. Saka 
gan, ka vilcieni tukši un Covid-19 ziņā 
droši.

Nolemju, 10. jūlijā, tāpat kā nese-
nos labajos laikos, uz namu braukt ar 
vilcienu. Stacijā gaidu. Pa skaļruni ko-
mandējoša balss uzrunā – uzturieties 
attālināti... nebrauciet ar vilcienu, ja 
nevajag. Vai man tiešām vajaga braukt? 
Nezinu! Iekāpju vilcienā, tas izrādās 
puspilns! Vai arī pustukšs? Vai varu 
pietiekami attālināties? Laikam gan!

Tuvojoties Namam, jau pa gabalu 
redzu tautiešus sanākam. Ierodas kādi 
14. Ināra Krūmiņa un Edīte Sobo-
ļevska kafejnīcu ir atvērušas. Kafija 
labi smaržo, un kā vienmēr ir pīrāgi, 
smalkmaizītes, plātsmaize, kliņģeris 
un kūka. Tomēr jauki atkal miesā sa-
tikties! Šaubu vairs nav – ir labi, ka 
atbraucu!

Programmas pirmajā daļā Ilona 
Brūvere stāsta par savu pieredzi Lat-
vijā. Ilona ir uzaugusi Sidnejā un 35 
gadus nostrādājusi Jaundienvidvelsas 
skolās – pēdējos gadus kā direktrise 
skolā, kur bērniem ir uzvedības trau-
cējumi. Tagad jau daudzus gadus savu 
laiku dala starp Latviju un Sidneju. 

Latvijā Ilona sniedz kursus sko-
lotājiem, meistarklases studentiem 
angļu valodā, piedalās starptautiskās 
zinātniskās konferencēs, vairākus ga-
dus strādāja Valsts Pētījuma Projektā 
(VPP). Tagad gatavo rakstus akadē-
miskiem žurnāliem. Ilona ir speciāliste 
uzvedības uzlabošanas risināšanā kla-
ses situācijā. Strādājot un arī dziedot 
korī ir izceļojusi Latviju un to iemīlē-
jusi. Sevišķi iemīlējusi Latgali. Četrus 
gadus ir studējusi Latvijas Universitā-
tē, uzrakstījusi doktora disertāciju, to 
aizstāvējusi, izpelnījusi doktora grādu 
un tituli. Latvijā savai meitai Klārai 
sarīkoja varenas kāzas. Stāstījumu se-
nioriem ilustrē ar fotogrāfijām no tiem 
labākiem laikiem, kad cilvēki vēl varē-
ja ceļot, pulcēties un tuvināties.

Starpbrīdī apsēžamies attālināti 
pie galdiem, dzeram kafiju un apru-
nājamies. Apbrīnojam nama klusajos 
mēnešos izlaboto parketa grīdu un 
jaunos vārtus un sētu.

Programmas otrajai daļai Jānis 
Grauds ir izmeklējis trīs Latvijas 
televīzijas raidījumus. Vispirms no-
skatāmies Rīta Panorāmā interviju 
ar Egilu Levitu par viņa pirmo gadu 
Latvijas valsts prezidenta amatā. Starp 

citu, prezidents 
stāsta, ka juties 
ļoti skeptisks par 
to, kā Latvijā va-
rēs darboties piecu 
partiju koalīcijas 
valdība. Tāda val-
dība esot retums. 
Toties bijis patīka-
mi pārsteigts, ka, 
„neraugoties uz 
lieliem iekšējiem 
kašķiem“, valdība 
darbojas.

Nākamie divi 
raidījumi bija no 
Pūra Lādes sērijas 
par šodienas ama-
ta meistaru dar-
biem. Apbrīnojām, 
kā tāsiķis Kaspars 

Pēc četriem mēnešiem divtulībā
Sidnejas senioru saiets

Ilona Brūvere referē Sidnejas senioru saietā.
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Ilona Brūvere konferencē 2017. gadā.
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Zvirbulis Līgatnē no bērzu tāss tai-
sa ārkārtīgi skaistas vāceles un cibas. 
Kaspars taisa cibas, ar kurām atvietot 
plastmasas kārbas.

Beidzamā raidījumā noskatāmies 
saulgriežu tradīcijas, Jāņu siera un 
maizes gatavošanu, Jāņu zāļu lasīšanu.

Braucot mājās pēc saieta, vilcieni 
ir samērā tukši. Tomēr citreiz drošības 
pēc ņemšu līdz sejas masku.
Baiba Vītola Haringtona (Harrington)

Laikrakstam „Latvietis“
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21. jūlijā Valsts pre-
zidents Egils Levits kā 
Latvijas Skautu un gaidu 
centrālās organizācijas 

goda prezidents piedalījās organizācijas 
jauno līderu (kopnieku) mācībās Tigavas 
skautu un gaidu mežā Kuldīgas novadā.

Atbalstot jauniešu pilsonisko aktivi-
tāti un patriotisko stāju, Valsts prezidents 
Egils Levits ir kļuvis par biedrības Lat-
vijas Skautu un gaidu centrālā organi-
zācija skautu un gaidu goda prezidentu.

Uzrunājot klātesošos, Valsts pre-
zidents sacīja: „Man ir liels gods būt 
uzņemtam jūsu vidū! Skauti un gaidas 
ir ļoti svarīga organizācija gan jaunie-
šiem, gan kopumā ikvienam, jo skauti un 
gaidas reducē savu 
personību uz to, kas 
viņi patiešām arī 
ir, un spēj pavadīt 
laiku un darboties 
tādā vidē, kas nav 
komfortabla. Tas 
ir ļoti svarīgi ne ti-
kai tāpēc, lai spētu 
kaut ko pārdzīvot, 
bet arī tādēļ, lai 
saprastu sevi, savu 
vietu pasaulē, dabā 
un valstī. Tāpat tas 
ir būtiski tādēļ, ka 
skauti un gaidas ir 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Pie Bābeles upēm – 

tur mēs sēdējām un rau-
dājām, kad pieminējām 
Ciānu.“ Šo 137. Psalma 
tekstu par izsūtījumu 
svešā zemē 1978. gadā 

popularizēja Vācijas/Karibikas an-
samblis Boney M. Ansambļa viesoša-
nās Padomju Savienībā tajā pašā gadā 
nodrošināja tā popularitāti arī Latvijā.

„Pie Bābeles upēm“ ir rastafāriešu 
dziesma, un to pirmo reizi ierakstīja 
Jamaikas regeja ansamblis The Melo-
dians 1970. gadā. Rastafāriešu ticībā 
jēdziens „Bābele“ (jeb „Babilona“) 
attiecās uz valdības sistēmu, kura ir 
nomācoša vai netaisnīga. Cik piemēro-
ti, ka to dziedāja tieši Padomju Savie-
nībā, kura kā totalitāra valsts izmanto-
ja cilvēku izsūtīšanu tālu no mājām kā 
normālu apspiešanas līdzekli.

Dziesma arī izmanto daļu no 
19. Psalma, un uztur vispārēji žēlabai-
nu toni. Bet bībelē 137. Psalms beidzas 
daudz tumšāk: „Bābeles meita, tu visu 
Bābeles iedzīvotāju kopa, tu postītā-
ja! Svētīgs, kas tev atmaksā par to, ko 
tu mums esi darījusi! Svētīgs tas, kas 
sagrābs tavus mazos bērnus un viņus 
satrieks pret klintīm!“

Mūsu Bābeles meita, Krievijas Fe-
derācija, tagad, Latvijas okupācijas un 
pretlikumīgās aneksijas 80. gadadienā 
apgalvo, ka mēs labprātīgi devāmies 
Bābeles apskāvienos.

Kā tas patiesībā notika?
1940. gada 8. jūnijā Sarkanās ar-

mijas daļās Baltijas valstīs un to piero-
bežā tika izsludināta kaujas trauksme.

1940. gada 9. jūnijā izdota direk-
tīvu Nr. 02622 par Baltijas valstu jūras 
blokādi, kuru uzsāka 12. jūnijā.

1940. gada 14. jūnijā Padomju 
bumbvedēji notrieca somu aviokom-
pānijas Aero lidmašīnu Ju 52 Kaleva, 
kura veica regulāro reisu no Tallinas 
uz Helsinkiem, nogalinot visus devi-
ņus cilvēkus, kuri bija lidmašīnā. Blo-
kādes laikā ieņemti 52 kuģi.

Naktī no 1940. gada 14. uz 15. jū-
niju Padomju militārie spēki iebruka 
Latvijas teritorijā un uzbruka III Abre-
nes bataljona 2. un 3. robežpunktam, 
nodedzinot abus robežapsardzības 
punktus un nogalinot trīs robežsargus 
un divus civilistus. Padomju pusē arī 
bija kritušais. Divus robežsargus vēlāk 
nošāva.

1940. gada 16. jūnijā plkst. 14.00 
Latvijas sūtnim Maskavā nolasīju ul-
timātu, principā pieprasot Latvijas 
bezierunu kapitulāciju. Ja nebūšot po-
zitīvas atbildes līdz plkst. 23.00, tad 
Sarkanā armija ieies ar spēku Latvijā.

Latvija padevās, 17. jūnijā Padom-
ju tanki bija Rīgā, un nākamajā gadā 
nošāva Latvijas sūtni.

1940. gada 21. jūnijā Robežap-
sardzes priekšnieks ģenerālis Ludvigs 

Latvijas skauti un gaidas
Valsts prezidents kļuvis par to goda prezidentu

Valsts prezidents Egils Levits (no kreisās) skautu un gaidu jauno līderu mācībās.
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Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas valdes priekšsē-
dētāja Agnija Jansone un Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.
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Bolšteins nošāvās, atstājot ziņu: „Mēs, 
latvieši, sev uzcēlām jaunu staltu ēku – 
savu valsti. Sveša vara grib piespiest, 
lai mēs to paši noārdām. Es nespēju 
piedalīties.“ Latvijā, diemžēl, atradās 
kolaboratori, kuri tomēr nogludināja tā-
lāko ceļu uz Latvijas valsts noārdīšanu.

1940. gada 14. un 15. jūlijā tika 
uzvests teātris ar nosaukumu „Tautas 
Saeimas vēlēšanas“, kur Latvijas tautai 
bija piespiedu kārtā jāpiedalās. „Vēlēša-
nās“ nebija nekādas izvēles – varēja ti-
kai balsot par Maskavas uzstādīto kan-
didātu sarakstu. Citus pretendentus vai 
nu apcietināja vai diskvalificēja. Kā labi 
redzams vēlākajos Padomju izdevumos: 

„Vēlētāji organizēti ierodas vēlēšanu 
iecirknī“. Saņemot balsošanas zīmīti, tā 
jāiemet turpat urnā, nepaejot pat vienu 
soli tālāk. Dažos iecirkņos sarkanar-
mieši uzraudzīja vēlēšanas procesu.

1940. gada 21. jūlijā viltus „Tau-
tas Saeima“ savā pirmajā sēdē pie-
ņēma lēmumu „lūgt“ PSRS uzņemt 
Latviju tās sastāvā. Tas par spīti tam, 
ka vēl 11. jūlijā „Cīņā“ publicētā plat-
formā vēlākie vēlēšanu „uzvarētāji“ 
solīja „valsts neatkarību“.

Bābeles meita, kaut arī nedarīsim 
kā 137. Psalmā rakstīts, mēs visu atce-
ramies!

GN

patriotiska organizācija. Šī organizāci-
ja Latvijā ir vienmēr saistīta ar Latvijas 
valsti. Tas ir jūsu pienesums Latvijas 
valstij, darbojoties šajā organizācijā. 
Treškārt, tas ir nozīmīgi arī tādēļ, ka tā 
ir starptautiska organizācija, kas vieno 
jauniešus visā pasaulē. Skauti un gaidas 
brauc cits pie cita uz dažādām pasaules 
valstīm, iegūst draugus. Tas paplašina 
jauniešu apvārsni un veido viņu perso-
nību, kas ir īpaši svarīgi tieši jauniešu 
vecumposmā.“

Pēc svinīgās ceremonijas Valsts pre-
zidents diskutēja ar jauniešiem un skautu 
un gaidu vadītājiem par brīvprātīgā dar-

 
Turpinājums 5. lpp.
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Izlasīju Janča rakstu 
beidzamajā „Latvietī“ 
(Red.: Nr. 605), un man 
ir dusmas un nesapraša-
na. Vai tiešām jūs, ap-
rūpes nama iedzīvotāji, 
nesaprotat, cik jums ir 
patīkama un mierīga 

dzīve šajā briesmu laikā?
Jūs sūdzaties par garlaicību tikai 

nedēļas nogalēs. Jums katru dienu – 

priekš- un pēcpusdienās ir visādas 
organizētas nodarbības, kas aizpilda 
visu dienu. Tikai divas dienas nedē-
ļā tās trūkst. Ja jūs jūtaties vientuļi 
šajās divās dienās, atveriet tikai dur-
vis un redzi un dzird cilvēkus. Ja to 
vēlies, vari runāt ar kādu stundām 
ilgi.

Padomājiet tikai, tiem mums, kas 
dzīvojam mājiņās, ir ieteikums nesa-
tikties ar kaimiņiem. Esam vieni, nav 

kas mums īsina laiku. Katra diena no-
maina viena otru, reti redzam kādu cil-
vēku. Ja jūs būtu dzīvojuši savā mājā 
kaut kur ārpus Ciema, tā situācija būtu 
tāda pati.

Darbdienās jums ir izvēle būt cil-
vēkos, mums tādas nav.

Padomājiet, cik rūpīgi esat apgādā-
ti, un esiet pateicīgi par to.

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Marta vidū, dažu 
dienu laikā, ar valdības 
dekrētu Covid-19 izpla-
tīšanās dēļ bija jāslēdz 
Sidnejas Latviešu nams. 
Nebijām jau vienīgie. 
Slēdza visu. Skolas, vei-

kalus, ēdnīcas, daudzas darbavietas. 
Pēc iespējas, visi sēdējām mājās un 
kāju spērām pāri slieksnim tikai ne-
pieciešamos gadījumos. Gaidījām, kas 
notiks – vai slimība lauzīsies iekšā pa 
durvīm, vai mierīgi pāries.

Pēc dažām nedēļām jau varējām 
uzelpot (ar vai bez maskām), jo likās, 
ka Jaundienvidvelsas valdības piesar-
dzīgā pieeja pirmo uzliesmojumu bija 
apdzēsusi un itin drīz sāka atvieglināt 
daudzos ierobežojumus.

Jau pirmajās pandēmijas dienās 
biedrības darbiniekus bijām pārcēluši 
no Nama uz darbu savās mājās. Pārve-
dām datorus un dokumentus. Mēģinā-
jām pēc iespējas turpināt Sidnejas Lat-
viešu biedrības darbu. Nolēmām, ka 
lai uzturētu saiti ar biedriem un pārē-
jiem Sidnejas un apkārtnes latviešiem, 
it sevišķi pašizolēšanās laikā, ir svarīgi 
turpināt izdot mēnešrakstu Ritums. Pa-
rastai – lielai, jautrai talcinieku grupai, 
kas to drukā un sagatavo izsūtīšanai pa 
pastu, nebija vairs atļauts sanākt. Pār-

veidojām Ritumu 
par elektronisku 
apkārtrakstu.

Gan lielākām, 
gan mazākām 
grupām nevarēja 
notikt nedz mē-
ģinājumi, nedz 
sanāksmes. Un 
ko darīt ar sarī-
kojumiem? Tāpat 
kā pārējā pasaulē, 
jāiet laikiem līdz 
un jāpielieto elek-
troniskās iespējas. 
Jā, diemžēl, daži, 
kam nav interne-
ta pieslēguma, tos 
nevarēs baudīt, bet ne jau visi vienmēr 
tiek uz visu ko Namā tā vai tā. Zoom 
platformā rīkotais Adelaides referentes 
Ilzes Tomasas referāts Par uzvārdu do-
šanu piesaistīja vairāk nekā piecdesmit 
dalībniekus ne tikai no Sidnejas, bet 
arī no citām vietām Austrālijā, Eiropā 
un Amerikā, un to pēc tam ir noska-
tījušies vairāki simti skatītāju dažādās 
pasaules malās. Arī elektroniskie Jāņi 
SLB mājas lapā guva labu atsaucību – 
citi baudīja mūziķu priekšnesumus, 
daži izmēģināja siera recepti. Par SLT 
Skroderdienas Silmačos uzveduma 

ierakstu pat dzir-
dējām – labākais 
no visiem redzēta-
jiem!

Kamēr nams ir 
tukšs un kluss, bija 
iespēja paveikt da-
žādus būvdarbus. 
Atjaunojām grīdas 
visās trīs zālēs un 
pabeidzām priek-
šas vārtu un žoga 
būvi. Vēl tikai jā-
piestrādā pie dār-
za uzkopšanas, lai 
pavasarī viss var 
no jauna saaugt.

Aizl iegumus 
tagad jau pakāpe-

niski sāk atcelt, un, ja visu atkal ne-
pārtrauks kāds otrais vilnis, varam 
sākt domāt par sociāli distancētu pul-
cēšanos atkal Namā. Vairāki regulārie 
cittautieši īrētāji jau atsākuši savas 
nodarbības. Arī krājaizdevsabiedrī-
bas birojs atsāka darboties jūnija vidū. 
Latvieši tomēr tādi piesardzīgāki. Kā 
jau populārajā Brāļu Laivinieku dzies-
mā dziedām: Rāmi, lēnām, Rāmi, lē-
nām, Rāmi lēnām, pamazām...

Jūlija sākumā darbību atsāka Zo-
lītes grupa, nedēļu vēlāk Seniori pul-
cējās savā ierastajā ikmēneša saietā. 
Pēc skolas brīvdienām ierobežotu dar-
bību atsāks Sestdienas skola. Augustā 
Dāmu kopa paredz, tagad gan tikai ar 
iepriekšpieteikšanos, atsākt Ceturtdie-
nas pusdienas, un mēneša beigās no-
tiks biedrības pilnsapulce.

Šis gads Sidnejas Latviešu namā 
noteikti nebūs tik aktīvs, kā esam pie-
raduši un kā bijām iecerējuši, bet palē-
nām, viena organizācija pēc otras at-
kal sāk plānot savus mēģinājumus un 
pieteikt sarīkojumus un sanāksmes. 
Viss noteikti nebūs tāpat kā bija, jo 
jauni laiki prasa no mums jaunus pa-
ņēmienus.

Tomēr – Rāmi, lēnām, pamazām.
Jānis Čečiņš,

SLB valdes priekšsēdētājs
Laikrakstam „Latvietis“Kafejnīcā atjauno parketu.
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Rāmi, lēnām, pamazām...
Pieci mēneši Sidnejas Latviešu namā

Jaunais nama žogs un vārti.
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Lasītājas vēstule
Padomā
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Kas gan Sidnejā ne-
pazīst Maiju un Kārli 
Upeniekus! Neviena 
Latvijas viesa ciemoša-
nās Sidnejā nebūtu pil-
nīga, ja nav apciemoti 
Upenieki Tirulā (Thir-
roul)!

Jūlija mēnesī Maija un Kārlis abi 
atzīmēja zīmīgas dzimšanas dienas: 
Maijai 70 – 28. jūlijā un Kārlim 75 – 
16. jūlijā. Abas tiek svinētas vairākas 
reizes visu šo mēnesi kopā ar ģimeni 
un draugiem.

Kārlis – tēvs, brālis, draugs, biško-
pis, dabas cienītājs, dziedātājs, vies-
mīlīgs namatēvs; Maija – māte, māsa, 
skolotāja, dzīvespriecīga dvēsele, kas 
izstaro prieku, labestību un mīlestību 
visiem. Šie ir cilvēki, kurus satiekot 
pirmo reizi, ir sajūta, ka esi pazinis 
visu mūžu!

Kārlis ir dzimis Vācijā. Uzauga 
Sidnejas tālajā priekšpilsētā Vindsorā 
(Windsor). Maija (dzimusi Svars) pie-
dzima un uzauga Melburnā. Tur viņa 
iesāka savas muzikālās gaitas, dzie-
dot korī Dziesmuvara. Salaulājās ar 
Kārli un 1976. gadā pārcēlās uz dzīvi 
Tirulā (Thirroul), apmēram, stundas 
braucienā uz dienvidiem no Sidnejas. 
Abi iesaistījās Sidnejas latviešu sa-
biedrībā – Kārlis dziedāja ansamblī 
Laikmets; Maija mācīja dziedāšanu 
latviešu skolā, kā arī piedalījās vai-
rākos muzikālos ansambļos, spēlējot 
vijoli, stabuli un perkusijas. Maijai ir 
muzikāla dvēsele. Strādājot no savas 

mājas, Maija daudzus gadu desmitus ir 
vadījusi mūzikas nodarbības, kurās ar 
dziesmām un rotaļām ir iepazīstinājusi 
ar mūziku vairāku paaudžu mazuļus.

Maija un Kārlis abi ir dziļi iesak-
ņoti latvietībā, tajā izaugušas arī viņu 
trīs meitas – Nāra, Kaija un Vēsma, kā 
arī seši mazbērni ir audzināti ar pie-
derību latvietībai, latviešu valodai, 
tradīcijām un muzikalitātei. Svinībās 
pie Upeniekiem vienmēr skan latvie-
šu dziesmas, kuras pavada ģimenes 
locekļi dažādos sastāvos – Nāru ar 
flautu, Kaija ar čellu, Vēsma ar vijo-
li, Kārlis ar ģitāru un Maija ar stabu-
li, bet jaunākais, divgadīgais mazdēls 
Kalvis, ar visiem instrumentiem, pie 
kuriem tiek klāt!

Manuprāt, viens no raksturīgāka-
jiem elementiem 
Upenieku mājā ir 
viņu lielais ēda-
mistabas galds, 
kuram katrā pusē 
ir garš baznīcas 
sols ar augstu at-
zveltni. Baznīcas 
solus viņi iegādā-
jās, kad kaimiņu 
priekšpilsētas ka-
toļu baznīca tos 
ūtrupē izpārdeva, 
lai atvietotu ar in-
dividuāliem krēs-
liem. Galdu Kārlis 

pasūtīja no meistara, lai tas būtu pie-
mērots solu garumam. Galds jau pats 
pa sevi apvieno, un garie soli, it seviš-
ķi ar savu baznīcas auru, vēl vairāk 
pastiprina šo vienotību. Pie galda tiek 
svinēti ģimenes svētki, ka arī viesības 
ar labiem draugiem. Sēžot pie šī gal-
da var izjust svētīgu kopības sajūtu. 
Vēl divi tādi paši soli sagaida viesus 
mājas priekšverandā, un, sēžot blakus 
viens otram, tie rada tuvību. Ikviens, 
kas ir sēdējis pie Upenieku lielā gal-
da uz baznīcas soliem liecinās par šo 
kopību, draudzību un Maijas un Kārļa 
sirsnīgo viesmīlību.

Daudz laimes Maija un Kārli! Su-
minām jubilejā! Lai ilgi vēl staro jūsu 
mīļās sirdis!

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

Divas jubilejas
Dzimšanas dienas Maijai un Kārlim Upeniekiem

Maija un Kārlis ar meitām Vēsmu, Nāru, Kaiju un mazbērniem.
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Maija un Kārlis.
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Maija palīdz mazdēlam Kalvim turēt vijoli.
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ba ar bērniem un jauniešiem organizāci-
ju lomu sabiedrībā, par izaicinājumiem 
un iespējām, kā stiprināt brīvprātīgā dar-
ba nevalstisko organizāciju darbu Latvi-
jā. Tāpat tika pārrunāta skautu un gaidu 
ikdiena, organizācijas nozīme Latvijā un 
jauniešu vērtību sistēma.

Pēc diskusijas ar skautiem, gaidām 
un viņu vadītājiem Valsts prezidents 
pārrunāja aktualitātes arī ar Latvijas 

Skautu un gaidu centrālās organizāci-
jas valdi.

Jaunie līderi (kopnieki) ir skautu 
un gaidu vadītāju jaunākā pakāpe, jau-
nieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Pēc 
mācību kursa beigām viņi pārsvarā 
darbojas kā vadītāju palīgi un vienau-
džu līderi savās vienībās, organizējot 
iknedēļas skautu un gaidu nodarbības, 
pārgājienus un nometnes.

Latvijas Skautu un gaidu centrālā 
organizācija ir nacionāla mēroga, va-
došā jaunatnes organizācija Latvijā, kas 

darbu ar jaunatni veic pēc brīvprātības 
principa. Organizācijā aktīvi darbojas 
23 vienības, un ikdienas darbu veic ap 
80–110 brīvprātīgo. Teju visi Latvijas 
prezidenti līdz šim ir bijuši skautu un gai-
du goda prezidenti: Jānis Čakste (1923–
1927), Gustavs Zemgals (1927–1930), 
Alberts Kviesis (1930–1936), Gun-
tis Ulmanis (1993–1999), Vaira Vī-
ķe-Freiberga (1999–2007), Valdis Zat-
lers (2007–2011).

LV prezidenta kanceleja
21.07.2020.

Latvijas skauti un gaidas
Turpinājums no 3. lpp.
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24. jūlijā Valsts 
prezidents Egils Levits 
Rīgas pilī vienkopus 
bija aicinājis vēsturnie-

kus, pētniekus, valodniekus, latviešu 
vēsturisko zemju un kultūrtelpu ne-
valstisko organizāciju pārstāvjus, šīs 
jomas ekspertus un viedokļu līderus, 
lai spriestu par Valsts prezidenta ini-
ciēto topošo latviešu zemju likumpro-
jekta nepieciešamību un mērķiem, kā 
arī latviešu vēsturisko zemju un kul-
tūrtelpu ilgtspējas un attīstības plā-
nu. Klātesošie tika iepazīstināti arī ar 
ekonomģeogrāfa Jāņa Turlaja un viņa 
domubiedru Gunta Zemīša un Ilmā-
ra Meža izveidoto latviešu vēsturisko 
zemju karti.

Atklājot darba semināru, Valsts 
prezidents Egils Levits sacīja: „Mūsu 
šīs dienas sarunas temats vienlaikus 
ierakstās divos savstarpēji saistītos 
Latvijas valsts pamatvirzienos, un 
tie ir demokrātija un identitāte. Abi 
pieder pie Latvijas valsts pamatiem. 
Šodien mēs konkrētāk runāsim par 
likumprojektu par latviešu vēsturis-

kajām zemēm, kas vienlaikus stiprinās 
gan demokrātiju, gan identitāti. Šis 
likumprojekts ir viena daļa no manas 
reakcijas uz Administratīvi teritoriā-
lās reformas sākotnējiem trūkumiem, 
jo reforma nevar būt tikai inženierteh-
nisks risinājums. Tajā jābūt iekļautiem 
jautājumiem par kultūru, piederību, 
valodu, valodas izloksnēm un dialek-
tiem, par to, ko mēs uztveram par savu 
apkārtni. Tādēļ viens no uzlabojumiem 
šai reformai, padarot to pilnasinīgā-
ku, pilnvērtīgāku, ir šis likumprojekts 
par latviešu vēsturiskajām zemēm. Es 
teiktu, ka šis ir konstitucionāls, tiesis-
ka rakstura likums, lai ne tikai atzītu 
vēsturisko zemju eksistenci, bet arī to 
veicinātu.“

Klātesošo vidū izskanēja dažādi 
ierosinājumi gan likumprojektam, gan 
kopumā domājot par latviešu vēsturis-
ko zemju un kultūrtelpu ilgtspēju un 
attīstību. Piemēram, attiecībā uz attīs-
tības jautājumiem būtu jāstiprina gan 
vietējo kopienu, gan pārrobežu sadar-
bība, kā arī būtu akadēmiski jārisina 
vēsturisko zemju un kultūrtelpu izpē-

te. Savukārt Valsts prezidenta iniciētā 
likumprojekta līmenī būtu jānosaka ne 
tikai lielāka pašvaldību atbildība par 
vēsturisko zemju, kultūrtelpu un iden-
titātes jautājumiem, bet arī jāiestrādā 
mehānisms, kā valsts sniedz atbalstu 
esošo zemju un kultūrtelpu attīstībai. 
Turklāt valstij jābūt ieinteresētai jaunu 
kultūrtelpu tapšanā, jo Latvijā ir vēl 
daudz šobrīd nedefinētu kultūrtelpu ar 
īpašu identitāti.

Kopumā dalībnieku vidū bija 
spēcīgs atbalsts topošajam likumpro-
jektam, kas, pēc Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas priekš-
sēdētāja Arvila Ašeradena sacītā, „ir 
spēcīgs signāls, kā varam iet dziļumā 
latviskās identitātes izpētē.“ A. Ašera-
dens arī norādīja, ka „Administratīvi 
teritoriālās reforma izstrādes gaitā 
jau izkristalizējies tas, ka Latvijas 
ekonomiski politiskā telpa krasi atšķi-
ras no kultūrvēsturiskās telpas, un tas 
līdz ar to arī rada daudz šķeļošu jau-
tājumu, kā atrisināšana prasa laiku.“

Pirmoreiz Latvijā 
biju 1976. gada vasarā, 
kad Brežņevs bija valdo-
nis Padomju Savienībā.

Es atceros, kā ju-
tos, stāvot uz tilta pāri 
Gaujai, kad mūsu Intū-

rista gide lika mums dziedāt Še kur 
līgo priežu meži, esmu dārgām saitēm 
siets… Pirmo reizi īsti sapratu, kāpēc 
mani vecāki bija atstājuši šo zemi, kā-
pēc mans tēvs izlēja asinis Kurzemes 
frontē, lai šo zemi atbrīvotu no svešas 
varas, un kāpēc es dzīvoju trimdā. Es 
iedomājos, kā jutās tie, kas tika izsū-
tīti ar lopu vagoniem uz Sibīriju, kad 
viņiem bija jāatceras, ka dziedāja šīs 
pašas dziesmas.

Tas būtu bijis līdzīgi kā Israēla tau-
ta jutās pie Bābeles upes savā trimdā.

„Pie Bābeles upēm – tur mēs sē-
dējām un raudājām, kad pieminējām 
Ciānu. Savas cītaras mēs tur pakārām 
vītolos, jo mūsu gūsta uzraugi tur pra-
sīja no mums dziesmas un mūsu nomā-
cēji līksmību: „Dziediet mums kādu no 
savām Ciānas dziesmām!“ Kā lai mēs 
dziedam Tā Kunga dziesmas svešā 
zemē?“ (Psalmi 137:1-4).

Mēs visi vēl esam trimdā, izsūtī-
jumā. Karš nav beidzies, svešas varas 
nav apstājušās darboties pret mūsu 
tautu un pret mums. Mēs visi vēl dzī-
vojam Bābelē! Bābele ir pasaule, kurā 
Dievs nav atzīts par Dievu. Tā ir vie-
ta, kur cilvēki uzskata paši sevi pā-

rāku par Dievu un citiem. Viņi mēdz 
skatīties lejā uz tiem, kas nedomā vai 
neuzvedās, kā viņi iedomājās viņiem 
vajadzētu.

Ir tikai viena izeja no šīs trimdas: 
Dieva ceļš. Jēzus teica, ES ESMU ceļš, 
patiesība un dzīvība; neviens netiek pie 
Tēva kā vien caur Mani. (Jāņa 14:6).

Mans tēvs bija leģionārs. Pēc tam, 
kad viņš tika ievainots Kurzemes kat-
lā, viņš atradās trimdā Vācijā. Viņš 
pats raksta, kas tur viņam notika: 
„Manās rokās nonāca Jaunā Derība. 
Izlasot Jāņa evaņģēliju, man radās 
dziļš, dvēseli skarošs pārdzīvojums. 
Vairākas dienas staigāju asarās. 
Nevarēju ar prātu aptvert dievišķās 
mīlestības lielumu, ko vēstīja evaņģē-
lijs. Redzēju tur Kristus nāves upuri, 
redzēju Jēzus, nevainīgs būdams, cie-
ta krusta nāvi Golgatā, lai mūs pes-
tītu.“ Mans tēvs atrada īsto ceļu ārā 
no Bābeles. Dievs deva viņam jaunu 
dziesmu, ko dziedāt blakus visām ci-
tām dziesmām, ko viņš tik labi prata 
dziedāt.

„Man žēlastība notikusi,
Kas pārsniedz visu padomu;
Tā brīnišķīgi izglābusi
 Ir mani, grēkos kritušu!
To pazemībā atzīstu
Un žēlastību slavēju!“
Šinī gadalaikā mēs pieminām 

Baigo gadu, kas ne tikai mūsu tautu 
tik dziļi skāra. Mēs pieminam visus 
izsūtītos, nomirušos un ievainotos. 

Mēs pieminam tos, kas šodien vēl cieš 
savā trimdā, kas nav vēl atraduši īsto 
brīvības ceļu. Tamdēļ mēs kā baznīca 
pastāvam, lai pasaulei un viens otram 
vēstītu šo brīnišķīgo patiesību.

„Brāļi, māsas, tālumā,
Jūs, kas smagu jūgu nesat:
Dievs lai dod, ka nestundā
Savās sāpēs stipri esat!
Dievs lai dod, ka nelauž jūs
Vara tā, kas šķīra mūs!
Ticiet, visas važas rūs,
Laiks spēj dziedēt katru rētu.
Viss par labu griezts tad kļūs,
Kad mēs lūgsim Dievu svētu:
Tad Viņš ļaus mums atgriezties,
Tēvu zemē satikties.
Brāļi, māsas, tālumā,
Skumstot pieminam jūs klusi:
Tos, kas dzīvo grūtumā,
Tos, kas mierā aizgājuši.
Lūdzam mēs, lai vēlreiz Dievs
Ļauj mums visiem satikties.“

Mācītājs Aldis

„Pie Bābeles upēm“
Karš nav beidzies...

Pie Bābeles upēm.

Likumprojekts par latviešu vēsturiskajām zemēm
Valsts prezidents sasauc darba semināru Rīgas pilī
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Rīgas Latviešu biedrība (RLB) 
jau trešo gadu uz RLB nama jumta uz 
Vērmanes dārza liepu ziedēšanas lai-
ku izvieto medus bišu saimes – RLB 
jumta bites.

Arī šogad RLB namu apdzīvoja 
20 bišu saimes, kas bija izvietotas gan 
uz RLB nama jumta, gan uz Zelta zā-
les un Baltās zāles balkoniem, un no 
15.jūnija līdz 23.jūlijam čakli strādāja 
vācot medu Rīgas centrā.

Ceturtdien, 23. jūlijā, notika 
Jumta bišu stropu atvēršanas svētki – 
Latvijas Biškopības biedrības (LBB), 
Latvijas Dabas fonda (LDF) un Rīgas 
Latviešu biedrības bišu saimju ievāktā 
Vērmanes dārza liepu medus izsvie-
šana un degustācija, lai noskaidrotu 
gardākā medus un raženākā medus 
ienesuma ieguvējus.

Svētku viesi piedalījās Jumta bišu 
stropu medus rāmīšu atvākošanā un 
medus sviešanā kopā ar biškopjiem 
Kārli un Andri Bolmaņiem, mielojās 
ar latvju našķi – medus maizi ar lau-
ku pienu, ko bija sarūpējuši Latvijas 
Maiznieku biedrība un Piensaimnieku 
kooperatīvā sabiedrība Straupe, pieda-
lījās RLB Folkloras komisijas vainagu 
vīšanas un siena leļļu izgatavošanas 
darbnīcās, baudīja RLB Folkloras 
komisijas muzikantu Latvju danči un 
RLB senjoru kora eReLBe priekšnesu-
mus, un, galvenais – degustēja Jumta 
bišu stropu sacensību dalībnieku medu 
un balsoja par gardāko.

Degustācijā medus paraugi tika 
šifrēti, lai iegūtu objektīvu medus 
garšas vērtējumu. Lai gan Jumta bišu 

stropi bija izvietoti viens otram bla-
kus, katra bišu stropa medus garša 
atšķīrās. Pēc svētku viesu balsojuma 
gardākā medus nomināciju ieguva me-
dus Nr.2 – Rīgas Latviešu biedrības 
medus!

Raženākā medus ienesuma nomi-
nāciju ieguva biškopības nozares pro-
fesionāļi – Latvijas Biškopības bied-
rība, kuras stropa bites bija ievākušas 
45,34 kg medus! Latvijas Dabas fonda 
bišu saimes ienesums – 36,36 kg me-
dus, bet Rīgas Latviešu biedrības bi-
tes bija ievākušas 31,67 kg gardā liepu 
ziedu medus.

Kopā 20 RLB jumta bišu stropi šo-
gad liepu ziedēšanas laikā ir savākuši 
560 kg medus! Tādēļ šogad visiem būs 
iespēja iegādāties šo unikālo Vērma-
nes dārza liepu medus suvenīru – RLB 
Jumta bišu medu – RLB nama vestibi-
lā pie administratora.

Jumta bišu sacensību dalībnieku 
medus paraugi tiks nodoti Latvijas 
Biškopības biedrībai medus ziedpu-
tekšņu un ķīmiskā sastāva noteikša-
nai, par kuru rezultātiem ziņosim au-
gusta beigās.

Paldies visiem Jumta bišu projekta 
dalībniekiem un līdzjutējiem!

RLB Jumta bišu projekta mērķi ir:
• radīt pozitīvu noskaņojumu un gai-

sotni sabiedrībā, aicinot sabiedrību 
domāt zaļi un „ārpus rāmjiem“ pašā 
Rīgas sirdī;

• popularizēt pasaulē pazīstamo pilsē-
tu dravniecību (urban beekeeping);

• veikt ievāktā medus analīzes;
• mācīties no bitēm čaklumu, darbī-

gumu un saliedētību, ko varētu no-
vēlēt Latvijas sabiedrībai kopumā.
Projekta idejas autore, bišu vērotāja

Marija Heislere-Celma

Pilsētu dravniecība („jumtu biš-
kopība“, urbānā dravniecība) kopš 
2012. gada ir strauji plaukstoša kul-
tūrtendence daudzās galvaspilsētās, 
ne vien Eiropas, bet arī globālā mē-
rogā. Eiropā par bišu galvaspilsē-
tām tiek uzskatītas Berlīne, Minhene, 
Hamburga, Londona, Parīze, Cīrihe, 
Vīne, Kopenhāgena u.c.

Rīgas Latviešu biedrības jumta bites
Ievākušas 560 kg Vērmanes liepu ziedu medus!

Medus ievākšana.
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Uz skatuves RLB senjoru koris „eReLBe“; zāles labajā malā RLB Folkloras 
komisijas muzikanti „Latvju danči“.
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Medus degustācija.
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Diskusijas noslēgumā Valsts pre-
zidents atzina: „Es pateicos par jūsu 
pienesumu šajā diskusijā. Tas bija ār-
kārtīgi vērtīgi un bagātinoši man un 
arī visiem jums, lai varētu labāk iz-
prast mūsu valsti un mūsu tautu. Lat-
viešu vēsturiskās zemes ir Satversmes 
jēdziens, kas apzīmē divas dimensi-
jas – kultūras un politisko, un tas līdz 

ar to prasa arī rūpīgu izpēti. Savu-
kārt kultūras un identitātes jautājumi 
balstās uz iekšējiem impulsiem, kas 
nāk no cilvēka būtības un vajadzības 
pašidentificēties un izpausties attiecī-
gā rīcībā. Mēs nevaram mākslīgi ra-
dīt identitāti, ja tā nemīt cilvēkos. Tā 
var būt padzisusi un vāja, taču valsts 
un sabiedrība no ārpuses to var tikai 
veicināt (vai gluži pretēji – apslāpēt), 
nevis mākslīgi radīt. Es aicinu jūs 
sevī sajust šo pagasta, pilsētas, zemes, 

valsts, Eiropas un pasaules identitātes 
dzirksti un katrā no šiem līmeņiem arī 
sevi attiecīgā veidā izteikt.“

Valsts prezidents likuma iniciatīvu 
par latviešu kultūrvēsturiskajām ze-
mēm plāno iesniegt Saeimā š. g. sep-
tembrī.

Viss semināra videoieraksts 
skatāms šajā saitē: https://youtu.
be/1bdq3_bGax0

LV prezidenta kanceleja
24.07.2020.

... latviešu vēsturiskajām zemēm
Turpinājums no 6. lpp.
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Izcilā mākslinie-
ka Richarda Zarriņa 
darbu izstāde Latvijas 
Nacionālajā mākslas 
muzejā Ko Latvijas meži 
šalc ir kā spožs zibens 
uzplaiksnījums skaidrās 
debesīs. Pagājušajā gadā 

apritēja 150 gadi, kopš viņa nākšanas 
pasaulē, un 80, kopš viņa došanās 
mūžībā, taču tas netika atzīmēts. Šis 
izcilais meistars, bez kura nebūtu ne 
Latvijas ģerboņa, ne liela daļa Latvijas 
naudas, starp tām izcilā Milda, dau-
dzās pastmarkas, viņa devuma grā-
matu mākslā, karikatūrā, pirmie pla-
kāti, arī etnogrāfiskā pētniecība būtu 
krietni vien pelēcīgāka, nebūtu grafi-
kas meistardarbnīca Latvijas Mākslas 
akadēmijā; nepiemirsīsim viņa izci-
los ofortus, litogrāfijas un ogles zī-
mējumus. Labi, ka 2016. gadā iznāca 
Kristīnes Ducmanes nelielā grāmatiņa 
par viņu un viņa memuāru izdevums 
Atmiņas, ko gadu agrāk laida klajā 
SIA Vesta-LK sērijā Laika grāmata. 
Vai citādāk viņu kaut vai pavirši atce-
rētos Latvijas simtgades laikā?

Kādēļ tas noticis, ir ļoti skaidrs. 
Gadu desmitiem ilgi Rīgas Māksli-
nieku grupas pētnieki un aizstāvji pret 
viņu rīdījuši sabiedrību, paužot nesa-
tricināmu un neizdzēšamu patiesību, 
ka Richards Zarriņš līdz ar Jāni Rober-
tu Tillbergu un viņu domu biedriem 
modernās mākslas pārstāvjus ir iz-
smējuši, vērsušies pret viņiem kaspar-
soniādē, pie tam viņu dēļ, kā dažiem 
šķita, miris pat Jēkabs Kazaks. Līdzī-
gu domu joprojām pauž akadēmiskā 

vēsture, ko gatavo Mākslas vēstures 
institūts Eduarda Kļaviņa vadībā, 
uzsverot Latvijas regāliju autora kon-
servatīvismu, skaļi paziņojot, ka viņš 
ir „amatnieciski meistarīgs lietišķās 
grafikas speciālists“ un ka viņa daiļ-
radē atrodama „vācu bīdermeieriskā 
romantisma tēlainība, amatnieciskā 
ornamentālista precīzā, cietā un dog-
matiskā līnija.“ Sacītajā saklausāms 
pārmetums Richarda Zarriņa perfek-
tai amata prasmei, profesionālismam.

Lai nu kā, bet ar gada nokavēšanos 
šī izstāde ir notikusi, cerams, atdodot 
nepelnīti pelto godu māksliniekam, 
kura visa daiļrade vērsta uz augstu pro-
fesionālismu, nacionālās mākslas radī-
šanu un attīstību. Kā liekas, šis bija tas 
mirklis, kad māksliniekam būtu atdo-
dams līdz 1940. gadam lietotais vārds, 
kas rakstāms pretēji valodniecības 
principiem ar diviem „r“ – Zarriņš. 
Tas, protams, nav noticis, taču izstāde 

ir lieliska, negaidīti plaša, 
visaptveroša. Līdz šim pat 
speciālisti nav redzējuši 
visu Richarda Zarriņa ra-
došo darbību kopumā, al-
laž ir tikai apskatīta kāda 

nozare vai tēma, tādēļ kuratores Mari-
ta Bērziņa un Dr. Kristīne Ducmane 
ar savu darbu atklājušas visai sabied-
rībai šīs lielās personības neizdzēšamo 
ieguldījumu latviešu mākslā, Latvijas 
valsts vizuālā tēla izveidē.

Stāsts par Richarda Zarriņa rado-
šo darbību sākas ar studijām Barona 
Štiglica centrālajā tehniskās zīmēša-
nas skolā, parādot studiju laika zīmēju-
mus un atsevišķas publikācijas. Mani 
kā jelgavnieku iepriecināja 1895. gadā 
zīmētais plakāts IV Jelgavas dziesmu 
svētkiem, Krišjāņa Barona un Henrija 
Visendorfa Latvju dainu iespiedums 
Jelgavā, kura vāku darinājis Richards 
Zarriņš. No plašā grāmatu, žurnālu un 
avīžu klāsta izliktas apskatei tikai 17 
izdevumi, kuri lieliski atklāj māksli-
nieka rokrakstu un ieguldījumu grā-
matniecībā.

Īpaši nozīmīga ir sadaļa, kas at-
vēlēta viņa numismātikai. 20 gadus 
Richards Zariņš strādāja Krievijas 
Valstspapīru spiestuvē, kurā kāpa pa 
karjeras kāpnēm līdz tehniskajam di-
rektoram. Izstādei no Pēterburgas uz-

Māra Branča skatījums
Latvijas mākslas spožā zvaigzne. Richarda Zarriņa izstāde Rīgā

Richarda Zarriņa plakāti mākslas darbu izstādēm.
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Latvijas Mākslas akadēmijas karnevālā „Rīga 
dimd“. Centrā sēž Richards Zarriņš. 1931. Privāta 
kolekcija. Fotogrāfijas skenējums.
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Tautas tērpi.
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Trešdien, 2020. gada 29. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Tautā zināmā un la-
sītā romāna Iedzimtais 
grēks autores vārds il-
gus gadus bijis noklu-
sēts, jo viņa pati, Ivande 
Kaija, nekādi neiekļā-
vās padomju literatūras 

kanonos. Arī tas, ka bijusi sarakste ar 
Raini, nebija pietiekams arguments.

Kad 2013. gada 29. augustā Mālpi-
lī notika LZA izbraukuma konferen-
ce, viens no referātiem tajā bija Ārstu 
Lūkinu dinastija. Fēlikss Lūkins, 
tās aizsācējs, bet viņa sieva Antonija 
(dzimusi tirgotāja un namīpašnieka ģi-
menē Jumpravmuižā) – tā pati Ivande 
Kaija. Tas gan ir stipri vēlāk, kad viņa 
ir pastudējusi Sorbonnas Universitātē, 
apceļojusi Franciju, Šveici un Itāliju, 
ciemojusies pie Raiņa un Aspazijas 
Kastaņolā (1910) un iepotējusi sevī 
cīnītājas garu par sieviešu līdztiesību.

Tagad pie lasītājiem ar apgāda 
Zvaigzne ABC starpniecību nonācis 
Jāņa Ūdra biogrāfisks romāns Ivande 
Kaija. Sievietes dzelme. Autora, agrā-
kā avīzes Latvijas Vēstnesis korespon-
denta, kontā ir vairāku Latvijas valstvī-
ru dzīves portretējumi grāmatās. Paši 
redzamākie no tiem – Zigfrīds Anna 
Meirovics un Kārlis Ulmanis. Šajā rei-
zē akcentēts, ka šis ir J. Ūdra pirmais 
romāns par sievieti. Beletrizēts stāsts 
par izcilu publicisti, rakstnieci, sabied-
risko un arī Latvijas Ārlietu ministri-

jas darbinieci. Citiem vārdiem, – par 
leģendāru latviešu sievieti ar spilgtu 
un traģisku mūžu (1876-1942).

Romāna pirmā daļa nosaukta Ceļš 
uz Ivandi. Interesants ir 19. gadsimta 
nogales kultūrvēsturiskais fons: tajā 
ir gan Torņkalna baznīcas iesvētīša-
na, gan Rīgas 700 gadu jubilejas svi-
nības. Tonija (arī tā uzrunāta nākamā 
rakstniece) raujas ārā no ģimenes 
ligzdas, viņas pirmais lidojums – uz 
Gruziju. Dzimtenē viņu iedvesmo 
Biruta Skujeniece, Miķelis Valters, 
bet pirmā satikšanās ar Aspaziju un 
Raini Šveicē raksturota kā ģēniju pie-
skāriens.

Sievietes dzelmes autors kā ar star-
meti centies izgaismot plaisas Antoni-
jas laulības dzīvē ar Fēliksu, kas spītā 
un pretestībā briedina vielu viņas pir-
majam romānam. No harmonijas un 
pašapmierinātības, protams, spožas 
novitātes nerodas.

Ivandes Kaijas romāns Iedzimtais 
grēks (1913) pēc tā laika standartiem 
ierindots teju pornogrāfijas literatū-
ras žanrā. Autore kaismīgi aizstāvē-
jusi sievietes tiesības uz mīlestību 
un laulību bez aprēķina. Vai viņas 
dzimumtieksme ir grēks? Nedzirdēts 
izaicinājums! Mazliet negaidīti lab-
vēlīgu kritiku rakstniece saņēmusi 
no citkārt nīgrā Andreja Upīša, kurš 
krietni vēlāk pēckara padomju Latvijā 
pārī ar Arvīdu Griguli bija stingrākie 

sociālistiskā reālisma pīlāri.
Nozīmīga J. Ūdra jaunā romāna 

daļa ir vēstījums par Ivandes Kaijas 
gaitām, pārdzīvojumiem, dvēselis-
kiem laimes brīžiem uz pasaules vāj-
prāta fona. Tas ir Pirmā pasaules kara 

ņēmuma Goznak pirmo reizi ir saņem-
ti viņa darbu oriģināli, kas apstiprina 
Richarda Zarriņa ieguldījumu caris-
kās Krievijas naudas un vērtspapīru 
veidošanā un ražošanā. Kā izpētījusi 
Kristīne Ducmane, latvietis strādājis 
ne tikai Krievijai, bet zīmējis naudas 
zīmes arīdzan Bulgārijai, Rumānijai 
un Mongolijai. Diemžēl par to vēs-
ta tikai pētnieces grāmata. Bez šau-
bām, liela daļa ekspozīcijas ir atvēlēta 
mākslinieka radītajai Latvijai naudai – 
latiem. Te pie reizes jācitē akadēmiķis 
Jānis Stradiņš, kurš teicis: „Richarda 
Zarriņa pieclatnieks ir mūsu monētu 
pasaules himna.“

Plašs ir meistara radīto plakā-
tu klāsts; vecākais veltīts 1901. gada 
Rīgas jubilejas izstādei. Daudz viņš 
zīmējis dažādu iestāžu diplomus un 
oficiālus dokumentus. Daļas Latvijas 
pastmarku autors valsts pastāvēšanas 
sākuma periodā bija Richards Zarriņš. 
Tām atvēlēta plaša siena. Lielu laiku 
ļoti populāri bija ekslibri, kuru pirm-
sācējs bija viņš, kurš pirmo grāmat-
zīmi darinājis sievai Evai Sundbladei 

kāzu dienā 1897. gadā.
Kopš agras jaunības 

Richards Zarriņš daudz 
laika gan studiju brīvlai-
kos, gan vēlāk atvaļināju-
mos veltījis latviešu tautas 
mākslas pētniecībai, vāk-
šanai un popularizācijai. 
Krievijas Etnogrāfiskajā 
muzejā joprojām glabājas 
viņa vāktie materiāli vai-
rākās ekspedīcijās Latviju, 
ko muzejs finansēja un pat 
piešķīra naudu tautastērpu 
iegādei. Diemžēl, tie iz-
stādē nav skatāmi, bet tos 
aizstāj analogi eksponāti 
no Latvijas Nacionālā vēs-
tures muzeja krājumiem. 
Tas padara izstādi krāšņāku, daudz-
pusīgāku, arī paša Richarda Zarriņa 
dzīvi un ieguldījumu bagātāku. Te vēl 
pieminami keramiķa Jēkaba Drandas 
trauki ar viņa zīmējumu motīviem, kā 
arī pirmo reizi eksponētais mācītāja 
Grīnberga skapis no Pēterburgas dzī-
vokļa, ko zīmējis Richards Zarriņš.

Vesela zāle atvēlēta mīļākajiem 
Richarda Zarriņa skolniekiem, starp 
kuriem Kārlis Krauze, Arturs Apinis, 

Zelma Tālberga, Pēteris Upītis, Marija 
Induse-Muceniece un citi.

Kasparsoniāde izstādes vēstījumā 
nav aizmirsta, taču pieminēta kā viena 
no epizodēm Richarda Zarriņa dzīves 
gājumā.

Izstāde būs skatāma līdz 25. ok-
tobrim, kad domājams tiks laists klajā 
rakstu krājums, veltīts jubilāram.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Mācītāja Grīnberga skapis Pēterburgā.
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Lidojumā Jāņa Ūdra Kaija
„Ivande Kaija. Sievietes dzelme“

Jāņa Ūdra grāmatas „Ivande Kaija. 
Sievietes dzelme“ vāks.
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Zīmolu dizaina studija Overpriced 
un tā vadītājs – dizainers Aigars Mamis 
Latvijas kopējā dizaina procesā atstājis 
zīmīgu kvalitātes nospiedumu, stingri 
nošķirot robežu starp dizainu kā tikai 
vizuālu dekorāciju un dizainu kā ins-
trumentu noteiktu problēmu risināšanā. 
Overpriced galaprodukts ietver stratē-
ģiski pārdomātu un pasūtītāja vērtību 
izpētē balstītu vizuālu instrumentu ar-
senālu, kas nepieciešams veiksmīgai zī-
mola virzībai. Tā pamatā ir nevis galvas 
lauzīšana un neiespējamā špagata izmo-
cīšana, meklējot vienreizīgākos un ne-
redzētākos risinājumus, bet rūpīgi ielū-
kojoties tajā, kas ir un kas reiz jau bijis.

Sarunā Aigars stāsta par saviem 
meklējumiem reliģijas un dizaina 
krustcelēs, par atgriešanos pie tradīci-
jām un tiekšanos pēc skaistā, nezaudē-
jot saturisko.

Aigars Mamis aktīvi piedalās gan 
publiskajās diskusijās, gan sniedz savu 
artavu izglītojošajā sektorā, trīs gadus 
pasniedzot grafikas dizaina pamatus 
Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī lasot 
dizaina lekcijas Latvijas Universitātē, 
Stokholmas Ekonomikas augstskolā, u.c.

Pēdējā laika svaigākais Overpri-
ced veikums novērtējams interjera 
dizaina galerijas Trentini jaunās zī-
mola identitātes izstrādē, Marss Parka 
burtveidolu risinājumā, tējas zīmola 
PLŪKT izveidē, kā arī Imanta Ziedoņa 
fonda Viegli zīmola un instalāciju di-
zainā. Šobrīd Overpriced Aigara vadī-
bā aktīvi darbojas pie topošā mākslas 
centra Zuzeum vides grafiku izveides.

Agnese Čivle: Kā dizaina discip-
līna korelējas ar Tavu ikdienas soli? 
Vai, uzlūkojot ikdienišķas lietas, Tu 
spēj abstrahēties no pretenzijas pret 
dizaina kvalitāti?

Aigars Mamis: Dizains ir tāda brī-
nišķīga disciplīna, caur kuru iespējams 
pieskarties neskaitāmi dažādām tē-
mām. Ja sākotnēji mana aizrautība bija 
pati grafika un dizaina estētiskā puse, 
tad laikam ejot kļuva skaidrs, ka šīs 
lietas ļoti lielā mērā nosaka pats saturs. 
Tāpēc paralēli apgūstu saturisko teri-
toriju, lai spētu ietekmēt dizaina sakni, 
ne tikai tā ārējo veidolu. Mani interesē, 
kādas idejas mūs vada, kas veido mūsu 

izpratni par estētiku, skaisto un īsto.
Agnese Čivle: Kādi ir Tavi pēdējā 

laika atklājumi šajā satura teritorijā?
Aigars Mamis: Mana līdzšinējā 

dizaina prakse bijusi cieši saistīta ar 
komerciālo pusi, un nav nekāds noslē-
pums, ka to vada ekonomiskas intere-
ses. Vienā brīdī šī ekonomikas diktētā 
vide sevi sāk izsmelt, jo tajā ir pāris 
galvenās vērtības, kas vada formu – ēr-
tums, efektivitāte, lietderīgums u.tml. 
Tāpēc mana pētniecība aizvadītajos 
gados ir bijusi saistīta ne tikai ar mūs-
dienu efektivitātes pieņēmumiem par 
estētiku, bet dažādām tradicionālām 
vai pat šķietami aizmirstām vērtībām.

Agnese Čivle: Dizainā, gluži kā 
modē – viss jaunais ir labi aizmirsts 
vecais...?

Aigars Mamis: Domāju, ka noteik-
ti. Un vienlaikus tas ir jautājums par 
identitāti. Ir ļoti grūti vienā rītā pamos-
ties un izgudrot sevi no jauna. Ir grūti 
no zila gaisa uzburt identitāti. Es teiktu, 
ka ir neiespējami nosaukt sevi vārdā. 
Šodien esam tik ļoti aizrāvušies ar prog-
resīvisma ideju, ar skatu uz nākotni, ka 
atrast pamatīgu identitāti ir teju neiespē-
jami. Un tas attiecināms uz jebko – uz-
ņēmumu, valsti, cilvēku... Daudzi mani 
vienaudži nespēj saprast, kas viņi ir un 
ko no dzīves vēlas. Es domāju, ka šīs 
problēmas pamatā ir nespēja savienoties 
ar to, kas ir bijis pirms mums. Esam tādi 
bāreņi, izmesti no laivas, un skat – visa 
pasaule tavā priekšā! Neskaitāmas izvē-
les iespējas, bet nekādas gudrības atšķirt 
labu izvēli no sliktas. Nekāda pamata.

Tādēļ arī tas cikliskums notiek, jo 
ir vēlme savienoties ar kaut ko īstu, ar 
to, kas bijis. Jā, un šādi it kā mazliet pa-
kāpties uz citu pleciem. Šo cikliskumu 
iespējams redzēt gan modē, gan dizai-
nā, gan mūsu ikdienā. Cilvēki, kuriem 
nodots pamatīgums, tradīcijas, kas jā-
nes tālāk – viņi spēj radīt paliekošas, 
spēcīgas lietas. Viņi ir daļa no stāsta, un 
tādēļ spēj norādīt uz jēgpilno. Viņiem 
ir šie pleci, uz kuriem pakāpties, – un 
tā ir liela priekšrocība. Tas pats attiecas 
uz zīmoliem, vidi, ģimeni, dizainu, ja, 
to veidojot, protam atjaunot mums jau 
doto, protam to integrēt šodienā, – tā ir 
liela vērtība. Mūsu uzdevums ir jaunat-
klāt aizmirsto un piešķirt tam dzīvību.

Agnese Čivle: Kas būtu šīs labi 
aizmirstās „vecās skolas“ piemēri, kas 
Tevi pēdējā laikā uzrunājuši?

Aigars Mamis: Labu laiku atpakaļ 
sastapos ar japāņu grafikas dizaineri 
Kenya Hara, kura darba trajektoriju vei-
do atcerēšanās. Viņš, izprotot japāniskās 
identitātes nepieciešamību, savos darbos 
mēģina to atjaunot. Viņš sarakstījis grā-
matu Designing Design; esmu diezgan 
to palocījis, un tā likusi domāt arī par 
mūsu pašu, latvisko kontekstu. Nesen 
arī uzdūros mākslinieces Rosie Lee 
Tompkins veidotām segām, kas brīnišķī-

gi apcer gan viņas pašas identitāti, gan 
afroamerikāņu pieredzi ASV kontekstā.

Tad ir tāds pareizticīgo ikonu ka-
lējs Kanādā Jonathan Pageau – ļoti 
interesants tēls. Viņš ir vienīgais iko-
nu kalējs visā Ziemeļamerikā, jo, kā 
zināms, tur pareizticība nav īpaši iz-
platīta. Man bija ārkārtīgi interesanti 
paskatīties uz šo mākslas un simbolu 
tradīciju arī no garīgā viedokļa, jo re-
liģija ir temats, kas mani ļoti interesē.

Un, protams, arī literatūrā; tikko 
finišēju franču antropologa Kloda Le-
vī-Strosa grāmatu par Dienvidameri-
kas tropu ciltīm un to izzūdošo kultū-
ru. Arī viņš izteikti skumst par mūsu 
nespēju šodien saglabāt niansēto, citā-
do, reto. Rietumiem piemīt tendence 
visus novienādot.

Agnese Čivle: Kādām īpašībām 
jāpiemīt šodien veiksmīgam dizaina 
profesionālim? Asprātībai? Asam prā-
tam? Skaidram prātam? Spējai būt ko-
dolīgam?

Aigars Mamis: Man šķiet, ir labi, 
ja dizainers spēj pārvaldīt dažādas jo-
mas, tehnikas, arodus, idejas. Dizai-
nam par labu nāk, ja dizainers spēj būt 
kurators, jo ļoti lielu darba daļu veido 
spēja savienot idejas, atmiņas, pieredzi. 
Svarīga ir zinātkāre un spēja orientēties 
lielās idejās, kas vada mūsu sabiedrību. 
Protams, agrāk, kad biju pavisam jauns 
dizainers (tagad esmu vienkārši jauns 
dizainers), līdz galam man tas nesaslē-
dzās, kādēļ nepieciešams zināt literatū-
ras, vēstures, politikas, filozofijas vai 
reliģijas kontekstu. Laikam ejot, sapro-
tu, cik tomēr visi šie spēki ir saistīti. Ja 
gribi radīt ko jēgpilnu, tam neizbēgami 
jāspēj iekļauties plašākā kontekstā.

Jā, arī tevis pieminētais kodolī-
gums. Jāpiemīt spējai atrast būtiskāko. 
Tas ir sarežģīts darbs. Tajā notiek pa-
matīga izvērtēšana, un jāspēj saprast, 
no kā var atteikties un kas ir jāpatur.

Ir nepieciešama fokusēšanās, eks-
kluzīvisms, lai radītu ko vērtīgu. Cil-
vēki, kas dara vienu lietu, un dara to 
ļoti, ļoti labi. Man personīgi sirds velk 
šajā virzienā – uz amatnieku dizai-
neriem, kas dzīvo savā pasaulē, savā 
darbnīciņā un, kad pieskaras materiā-
lam, rada ko vienreizēju.

Manuprāt, vienai kājai jābūt zināt-
kāres pasaulē, savukārt ar otru jāizkopj 
tas viens mazais dārziņa stūrītis. Tas, 
ko vari saukt par savu arodu. Jo, ja esi 
tikai tāds ģenerālists, kas uz visu ska-
tās vispārēji, ir grūti radīt ko jēgpilnu. 
Un otrādi, ja esi tikai savā darbnīciņā 
un neinteresējies par to, kas notiek ārā, 
esi atrauts no realitātes. Zinātkāre un 
sava mazā aroda kopšana – ir jau labs 
ceļš, uz kura atrasties.

Agnese Čivle: Sarunās par dizai-
nu daudz esi uzsvēris asprātības nozī-
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Saruna ar grafikas dizaineru Aigaru Mami
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mību…
Aigars Mamis: Kad par to runā-

ju, ne vienmēr ar to domāju jokus vai 
humoru. Tas nav saistīts ar smīdinā-
šanu. Man šķiet, ka asprātība ir spēja 
saredzēt to, ko mēs ikdienā neredzam. 
Spēja pamodināt, uzliet aukstu ūdeni. 
Patiesai asprātībai nav nekā kopīga ar 
vulgaritāti vai smīdināšanu. Manu-
prāt, tā ir spēja savienot šķietami ne-
savienojamo, ļaut cilvēkam saredzēt 
realitāti nedaudz neierastā gaismā. Ie-
spējams, ka reizēm tas arī sasmīdina, 
bet tas noteikti nav pašmērķis.

Agnese Čivle: Kā ir ar oriģinali-
tāti? Cik svarīgi Tavā darbā ir radīt 
kaut ko nebijušu?

Aigars Mamis: Jau ilgāku laiku 
domāju, ka oriģinalitāte ir krietni pār-
vērtēta. Kas ir oriģināls? Tas ir kas jau-
ns, kas tāds, kas realitātei pirms tam vēl 
nekad nav pievienojies. Jaundzimušais. 
Mūsu kultūra ir apsēsta ar ideju par ori-
ģinalitāti un pieminēto ideju par prog-
resu. Tā ir pārliecināta, ka jebkas nāka-
mais būs labāks par esošo. Oriģinalitāte 
ir apsēstība ar nākamo, ne esošo. Tas 
viss ir OK, bet manā darbā tas noteikti 
nav noteicošais faktors. Ja oriģinalitāte 
tiek uzstādīta par galamērķi, man tas 
šķiet muļķīgi. Manuprāt, galamērķim 
vajadzētu būt skaistumam, patiesībai, 
īstenībai, labestībai, un oriģinalitāte 
var būt pa ceļam kā blakusprodukts.

Un vēl man ir aizdomas, ka oriģina-
litāte ļoti bieži ir saistīta ar dekonstrukci-
ju. Ir kaut kas uzbūvēts, kaut kas mums 
jau ir dots, – bet oriģinalitāte bieži izpau-
žas kā spēks kam piemīt jaukšanas rak-
sturs. Tajā ir apsmiešana un agresija pret 
esošo. Ne vienmēr, protams, bet bieži.

Agnese Čivle: Vai, tavuprāt, šī 
pasauli piemeklējusī vīrusa liga liks 
pārvērtēt dizaina vērtības?

Aigars Mamis: Es domāju, ka ne-
var pastāvēt veselīga realitāte bez perso-
nīgā kontakta, bez cilvēkiem blakus, bez 
apskāvieniem. Pieņēmums, ka mēs spē-
sim no tā izvairīties un saglabāt veselo 
saprātu, manuprāt, ir ļoti naivs. Izolēša-
nās nāks ar lielām psiholoģiskām un so-
ciālām sekām. Interesanti šajā kontekstā 
izspēlējās tas pats identitātes jautājums. 
Ikdienā dzīvojam sabiedrībā, kas ļoti 
jaucās un maisās, kurā ceļojam un visu 
metam vienā rosoliņā, bet līdz ar vīrusa 
bīstamību, ļoti izteikti parādījās sienas 
un robežas – mājas robežas, ģimenes 
robežas, valsts robežas. Bija jāatbild uz 
jautājumu, kuri ir mūsējie, kuri – nē. 
Tas bija ļoti interesants pretmets bieži 
sastopamajam globālisma un atvērtības 
naratīvam. Mani vairāk interesē tieši šie 
jautājumi, kā identitāte ietekmē dizainu. 
Kas ir tas, ko saucam par savu. Veidi, kā 
veicināt sociālo distancēšanos nav dizai-
na problēmas, kuras mani interesē risi-
nāt, jo, manuprāt, ilgtermiņā tās ir ag-
resīvas un valdonīgas pret cilvēka dabu.

Agnese Čivle: Pastāsti par savu 
domāšanas procesu. Kā Tu domā/ski-

cē – ar attēliem vai vārdiem?
Aigars Mamis: Visbiežāk ar vār-

diem, taču jūtos ērti abās pasaulēs. Ir 
grūti uzsākt projektu, ja verbāli un 
tekstuāli nav nodefinēts uzdevums. Ja 
uzsākot projektu nav skaidrības par tā 
pamatu, tad nereti procesā iezogas ne-
skaidrība un nespēja skaidri pieņemt 
lēmumus. Protams, šādai pieejai ir arī 
izņēmumi, jo idejas izstrāde nav tāds 
piecu soļu process, tas nav lineārs. To-
mēr visbiežāk sāku no vārdiskās pu-
ses, jo manu darbu kontekstā formai ir 
jākalpo saturam. Šis satura jautājums 
man derdzas jau vairākus gadus. Jau 
jūtos tā ķīlnieks, tāpēc gribu to pie-
veikt un iekarot, lai arī formas risinā-
jumos es nebūtu sveša satura varā.

Agnese Čivle: Saki, vai ir vēl kā-
das izteiksmes formas, kurās Tu gribē-
tu sevi realizēt?

Aigars Mamis: Dzīve ir par īsu, 
cik ļoti gribas vēl darīt ko citu. Mani 
interesē amatniecība. Man ir pāris tādi 
draugi – amatnieki, kuri rada lietas, 
un es tikmēr skaužu (smejas). Tāpat 
pēdējā laikā sāku domāt par lauku dzī-
vi – par maizes cepšanu, saimes veido-
šanu un savas mājas celšanu.

Bet vispār tikko atvēri Pandoras 
lādi... Mani jau vairākus gadus interesē 
teoloģija, ko tagad arī studēju. Tā ir pa-
saule, kas šķietami ir ļoti tālu no dizaina, 
un vienmēr ir bijusi sajūta, ka nespēju 
šīs abas pasaules savienot. Taču pēdējā 
gada laikā lēnām tuvojos risinājumam.

Agnese Čivle: Tātad reliģijas un 
dizaina saskares punkts. Ko Tu tajā 
atradi?

Aigars Mamis: Es uzaugu kristīgā 
kontekstā, un, lai neviens kristietis nepa-
vainojas, bet lielākā daļa mūsdienu rie-
tumu kristīgās mākslas ir slikta un ļoti 
zemas kvalitātes. Pārsvarā tie ir triviāli 
mēģinājumi lielas tēmas paust zemiskā 
formā. Viss tiek noreducēts uz tādu Je-
sus is my homeboy ideju, – tā čomiski un 
panaivi. Ir grūti sastapties ar to gravitas, 
ar augsto, ar majestātisko un dziļo. Ar 
to, ko mēs uzdrošinātos saukt par īstu.

Austrumu kristietībā atklāju ļoti in-
teresantas vizuālās prakses – gan tajā, 
kā viņi veido arhitektūru, gan ikonogrā-
fiju, gan liturģiju. Ikonogrāfijā ir paslēp-
ti vizuāli kodi, un valoda, kuru esam jau 
aizmirsuši, – darbi it kā runā viens ar 
otru cauri telpai un laikam. Pieņemsim, 
vienā darbā, piemēram, Kristus bērniņš 
mātes klēpī simbolizē varenības iemie-
sošanos mazā sēkliņā, šo potenciāla vēr-
tību. Un tad šis mazais bērniņš izaug, 
un citā ikonā viņš savā klēpī, mūžības 
godībā, tur pats savu māti. To, protams, 
var tulkot dažādi, bet visai skaidri varam 
novērot mātes jauno piedzimšanu mūžī-
bā. Un tādā veidā izspēlējas šī sinerģija 
un cikliskums starp dažādām ikonām. 
Katra var būt no cita gadsimta, un citā 
formā, bet tās sarunājas gan arhitekto-
niski, gan savās teoloģiskajās idejās. At-
radu tādu bagātību, ko ilgi biju meklējis. 
Sāku interesēties par šo simbolu valodu 
un tipoloģiju, par Bizantijas laika ietek-
mēm. Sakrālā arhitektūra un sakrālā 

māksla – šodien tai bieži paskrienam 
garām, un tā mums neko daudz nenozī-
mē, bet varbūt tajā ir kas tāds, ko būtu 
vērts atjaunināt un pētīt. Ar manu drau-
gu, ilustratoru Robertu Rūrānu kopā 
esam šajos jautājumos iedziļinājušies, 
un tagad jau arī viņa darbos manāmas 
zināmas ietekmes. Ceru, ka šī simbolu 
valoda izpletīsies arī plašāk.

Agnese Čivle: Vai ir kāds darbs, 
kuru Tu vēlētos kaut būtu radījis Tu pats?

Aigars Mamis: Tā kā esmu visai 
neuzticīgs savai nozarei, man tādi pie-
mēri ir citās nozarēs. Piemēram, Sag-
meister & Walsh: Beauty grāmata, kurā 
autori cenšas atdzīvināt skaistuma lomu 
sabiedrībā. Grāmatā tiek kritizēta šodie-
nas industriālisma un postmodernā estē-
tika un tai pretnostatīti vairāki brīnišķīgi 
piemēri no šodienas un arī vēstures – 
Ķīnas impērijas tērpi, Svētā Marka ba-
zilika, Lielbritānijas Expo paviljons un 
pat mūsu pašu Germana Ermiča Ombre 
stikla krēsls. Man šī tēma jau ilgu laiku 
bijusi tuva. Autoru cīņa par skaisto man 
šķiet tāds cēls mērķis, jo šodien mums 
aktuālas ir dažādas citas lietas – seksī-
gums, pievilcīgums, oriģinalitāte, spēja 
šokēt. Skaistums kļuvis gluži kā lamu-
vārds ar kiča pieskaņu. Taču, ja skaistais 
nav pašmērķīgs un tajā ir patiess saturs, 
tad arī ārienei vajadzētu par to lieci-
nāt. Iespējams, ka vairs nemākam šādu 
skaistumu radīt, jo visu gribas novien-
kāršot, reducēt, padarīt vieglāk, ērtāk... 
Esam tik apmāti ar efektivitāti, ka skais-
tums kaut kur iepalicis. Skaistums un 
efektivitāte ir pretpoli. Taču skaistums 
ir arī ekonomiski ilgspēlējošs... nu, pie-
ņemsim, Parīze. Pat pēc visiem kariem 
tā aizvien plūc augļus no sava skaistu-
ma. Man šķiet, ka cerība ir skaistajā. Es 
noteikti neesmu no tiem, kas piekritīs, 
ka tehnoloģija un sistēmas izglābs pa-
sauli. Uzskatu, ka vērts palūkoties atpa-
kaļ – tajā skaistajā, kas mums jau dots.

Pirmpublicējums Arterritory.com
17.07.2020.

Pakāpties uz citu pleciem
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Sveiki, draugi! Kā 
veicas? Ko darāt? Kas 
jauns?

Man šis mēnesis sa-
nācis ļoti kustīgs, par 
visu nemaz nebūs iespē-
jams pastāstīt. Lūkošu 

par spilgtākajiem piedzīvojumiem un 
iespaidiem.

Parasti pēc manas vēstules sa-
ņemu jūsējās, cits piezvana vai pat 
atbrauc ciemos, un tā mēs cits citu 
nepazaudējam ikdienas skrējienā. Lī-
gatnes Velga Vītola, jā, tā pati Lāču 
mamma, par kuru savulaik uzrakstīju 
grāmatu Zvēri un cilvēki (R., 2015.), 
gandrīz katru mēnesi uzmeta man 
kādas rindiņas, kā viņai iet; vienmēr 
bija arī kāds uzjautrinošs pastāsts par 
viņas aprūpē esošajiem zvēriem. Bet 
nu jau vairākus mēnešus ne čiku, ne 
grabu. Arī televīzijā Līgatni pārstāv 
kādas citas sejas, Velgu neredz. Sarai-
zējos un nolēmu aizbraukt ciemos, jo 
pa telefonu lāga nesapratu. Ņēmu līdzi 
savu draudzeni Antu, kas arī Velgu 
labi pazīst, un ir gudra un asprātīga 
smējēja, ja nu vajadzīga kāda optimis-
ma nots.

Bet nebija tik vienkārši. Līgatne 
mūs sagaidīja ar jaunumu – pašā re-
dzamākajā vietā atpūtas centrs Zeit. 
Ieinteresējāmies, taču vispirms pie 
Velgas. Viņu atradām savā mājā ļoti 
nogurušu, novājējušu, lielās acis vien 
spīd. Izrādās, šopavasar Velgai atvesti 
divi tikko dzimuši alnēni, kuru māte 
gājusi bojā. Meitenīte spēcīgāka, zēns 
vārgāks. Velga nespējusi neņemt (lai 
gan viņai Līgatnes dabas takās skaitās 
tikai pusslodze), bet tas nozīmē aprū-
pēt divus zīdaiņus, pat vēl vairāk, jo 
jāēdina ik pēc 2-3 stundām, jāgatavo 
speciāls piena maisījums, jāgādā silta 
mītne, kas regulāri jātīra, vajadzīga 
vetārsta palīdzība, jo bez obligātām 
potēm un visādiem vitamīniem arī 
neiztikt. Tas prasa daudz fiziska spē-
ka, nedod Dies’, vēl kāda slimība, jo 
alnēni jānotur, kamēr iešpricē utt. 
Velga, kā vienmēr, to visu godprātīgi 
darījusi, tomēr meitenīte nesen aizgā-
jusi bojā. Sāp ļoti. Un ne jau tikai par 
šo alnenīti. Cerība, ka Līgatnes dabas 
takās būs mūsdienām atbilstošs sav-
vaļas dzīvnieku rehabilitācijas centrs, 
kas būtu tik loģiski, pamazām izplēn. 
Jau turpat četrdesmit gadus tas bijis 
Velgas sapnis, kas palīdzējis izturēt 
brīžiem necilvēcīgas grūtības, nesav-
tīgi, nerēķinoties ar savu veselību un 
līdzekļiem glābt dzīvniekus, kuriem 
visbiežāk tieši līdzcilvēki nodarījuši 
pāri. Cilvēks dabai ir drausmīgi daudz 
parādā, bet nejēdz un negrib šo parādu 
saskatīt, kur nu vēl kaut cik atlīdzināt. 
Man liekas, Velgai visvairāk sāp tieši 
šī vienaldzība, paviršība, nesapratne 
un neiedziļināšanās.

Mūsu pūles Velgu kaut cik izklai-
dēt laikam izskatījās pat drusku muļ-
ķīgas. Vispirms vilkām viņu uz Gauju 
nopeldēties, jo diena bija pasakaini 
skaista, īsti vasarīga. Aizbraucām līdz 
pārceltuvei, bet tur, mums visām par 
pārsteigumu, tik liela burzma, kādu 
pat Rīgas centrā neieraudzīsi: Gaujas 
abi krasti pilni ļaužu, kas sauļojas un 
bauda ūdens priekus, pie pārceltuves 
mašīnu rinda, pa upi gandrīz nepār-
trauktā straumē airējas visāda kalib-
ra laivas... Tagad, kroņvīrusa laikā, 
mums tā visa likās nepiedienīgi par 
daudz. Apskatījāmies, es uzdrošinājos 
ieņurkot, riskējot pakļūt zem kāda pūš-
ļa vai katamarāna, bet tad ātri mukām 
projām. Mēģinājām pierunāt Velgu do-
ties aplūkot jauno atpūtas centru, bet 
arī veltīgi. Laikam jau pareizākais bija 
likt viņu mierā, ļaujot atpūsties līdz 
nākošajai alnēna Brunīša barošanas 
reizei. Jo cita barotāja mazulim diem-
žēl nav, tāpēc Velga jau mēnešiem ir 
bez brīvdienām.

Garastāvoklis bija drusku sadrūvē-
jies, tomēr atpūtas centru Zeit gan abas 
ar Antu apskatījām. Tas ir viena entu-
ziastu pāra veidojums ar vaļēju estrādi 
un ar zāli koncertiem, arī tobrīd pie-
dāvājumā bija pianista Reiņa Zariņa 
solokoncerts, biežāk gan populārā mū-
zika; ar mazu restorāniņu, kur garšīgi 
smaržoja, ar tīklu parku, pirti un vēl 
visādām izpriecām. Tur ir ko redzēt 
un izmēģināt. Ja gadās būt tajā pusē, 
noteikti iegriezieties!

Viendien meita saka, mums Ikšķi-
lē jau kādu laiku esot atvērta jauna ēs-
tuve Ne gluži suši, vajagot izmēģināt, 
jo griboties ko neparastu. Aizejam. 
Es teiktu, bāriņš, kas orientējies uz 
ēdiena piegādi mājās. Varbūt tas tikai 
kroņvīrusa laikā. Bet ir arī galdiņi uz 
vietas. Ēdienu nosaukumi nedzirdēti 
un nesaprotami, bet mums laipni iz-
skaidro, ka tā japāņu virtuve. Paņe-
mam zupu ar bambusa dzinumiem 
un rīsu nūdelēm un plāti ar dažādiem 
suši. Garšas galīgi nelatviskas, tomēr 
labas un ļoti interesantas. Baudam 
nesteidzoties, pētot katru kumosu. 
Vesels gastronomiskais piedzīvo-
jums!

Brauciens uz Sansusī festivālu arī 
ir meitas iniciatīva. Par šo festivā-
lu biju dzirdējusi, bet līdz šim nebija 
gadījies tur būt. Galvenā ideja: ka-
mermūzika un cita laikmetīgā māksla 
brīvā dabā. Šogad Latvijā jau septīto 
gadu. Pats festivāls ar nakšņošanu tel-
tīs būs augusta sākumā Aknīstē, bet ir 
arī viens Cēsu vakars ar Ievu Salieti 
pie klavesīna (Vai tiešām ar šo jūtīgo 
instrumentu brīvā dabā?!), ar laikme-
tīgās dejas uzvedumu un divu pianis-
tu kautiņu (Pie divām klavierēm zem 
parka kokiem?!).

Cēsis ir brīnišķīgi sakopta vieta. 

Rīgas iela pilna mazu kafejnīciņu, 
krodziņu un citādu kārumnīcu. Vienā 
pasēžam, lai noskaņotos, un izgar-
šojam labu kafiju. Pēc tam atrodam 
Rucka parku, kur paredzēts notikums. 
Pārsteidz absolūtā nesteidzība, miers, 
nekādas nervozitātes, tomēr viss no-
tiek laikā. Vecais ābeļdārzs ir klave-
sīna koncertzāle. Instrumentu puiši 
atnes piecas minūtes pirms koncerta 
sākuma, un viss notiek. Ievu Salieti 
esmu dzirdējusi vairākkārt, bet ne-
kad vēl veselu koncertu. Klausos, 
elpu aizturējusi. Skan 17. gadsimta 
mūzika, Bahs un arī mūsdienu auto-
ri. Dažādība pārsteidzoša un pilnīgi 
pārņem savā varā. Tautas negaidīti 
daudz – visdažādākā vecuma klau-
sītāji. Esam izvietoti pa visu plašo 
ābeļdārzu, krēsli pa diviem līdzās, ar 
pareizajiem atstatumiem, neviens ne-
var teikt, ka distancēšanās nav ievē-
rota. Tad stundu pauze un alus bārs. 
Laikmetīgās dejas vairs nesagaidām, 
lai gan ļoti gribētos, bet novērtējam 
savus spēkus – vēl taču jāaizkļūst mā-
jās. Nožēlojam, ka neesam iekārtoju-
šās viesnīcā, lai varētu izbaudīt visu 
programmu, bet jau viens koncerts ir 
mūs piepildījis. Citreiz pārējo. Sansusī 
festivālu no redzes loka vairs nepazau-
dēsim.

Vēl gribu pastāstīt par ceļojumu 
uz Kurzemi. Es un trīs dāmas devā-
mies trīsdienniekā, lai apskatītu vis-
pirms lavandas, kas Latvijā ir pēdējo 
gadu modes kliedziens. Tās zied tie-
ši jūlijā, tātad, – īstais laiks. Parasti 
braucu, izpētot karti, bet šoreiz nez 
kāpēc paļāvāmies uz vadātāju tele-
fonā. Tad nu šis mūs izvadāja pa īs-
tam: caur mežiem, gar bezcilvēku 
ciematiem, lielāku un mazāku ēku 
paliekām, nātrēm un vībotnēm aiz-
augušiem laukiem... Uz ceļiem ne-
kādu norāžu, krustojumos pilnīgs 
apjukums, grantētie ceļi put uz velna 
paraušanu; ja kāds brauc pretī, neko 
neredz. Tā kūlāmies vairākus desmi-
tus kilometru, līdz beidzot atradām 
meklēto LillasLavender, kas atrodas 
Jaunlutriņu pagastā. Jā, lavandas tur 
tiešām ir, taču lauks nav liels, mana 
vilšanās, ka nesmaržo, ja nepaberzē 
ziedu. Uz tūristiem orientēta vieta, jo 
viss maksā, arī skatīšanās, nemaz ne-
runājot par dārgajiem suvenīriem. Pa-
fotografējāmies. Mani laikam pārāk 
satrieca pa ceļam redzētā pamestība, 
tāpēc īsti nespēju pieslēgties plaši 
izreklamētajiem zilajiem brīnumzie-
diem. Mašīnu un skatītāju te netrūka; 
reklāma labi strādā. Lai nu saimnie-
kiem veicas! Postažas vidū vismaz 
viens sakopts stūrītis.

Kuldīgu gan ļoti novērtējām – 
restaurētās mājas, atjaunotās ielas un 
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laiks un smagie pārbaudījumu kā ceļā 
uz Latvijas valsti, tā viss nākamais 
posms. Netrūkst atsauču uz K. Ivan-
des dienasgrāmatām, kuras publicēša-
nai ar literatūrzinātnieces Gundegas 
Grīnumas komentāriem gatavo Die-
nas Grāmata. Vienlaikus autors nav 
atteicies no sava daudzkārt pielietotā 
paņēmiena voluntāri (sacīsim: radošā 
iztēlē) savest kopā cilvēkus kā domu-
biedrus vai pretpolus. Spilgtākais pie-
mērs šajā kontekstā ir Ivandes Kaijas 
saruna ar Doru Stučku Rīgā uz ielas 
stūra. Tai seko viņas gājiens uz sar-
kanās Latvijas valdības galvas Pētera 
Stučkas mitekli 1919. gada 2. maijā. 
Konfrontācija augstākajos toņos. Lai 
būtu!

Viena no caurviju līnijām visā grā-
matā ir rakstnieces un sieviešu tiesību 
aizstāves apbrīna, veltīta Kārlim Ul-
manim. Starp citu, tā gana izvērsta arī 
J. Ūdra romānā Ulmanis. Lielā Kārļa 
testaments, liekot čekas apcietinājumā 
nonākušajam valstvīram spēcīgi izjust 
gadiem zemapziņā noslēptās ilgas pēc 
sievietes tuvuma.

Atstājot malā līdzīgas vibrācijas, 
šajās attiecībās vērā paturēsim divas 
stīgas – patriotisko un romantisko. 
Ilgas pēc nacionālās valsts un tās 
aizstāvība dabiski satuvināja uzņē-
mīgo Ulmani un sabiedriski rosīgo 
Lūkina kundzi. Tas, ko viņa paveica 
1919. gada novembrī, nodibinot Sie-
viešu Zelta fondu, uzsākot dārglie-
tu vākšanas kampaņu, bija būtisks 
pienesums Valsts kasē. Ivande Kaija 
arī līdz tam sekojusi katram Kārļa 
Ulmaņa solim kā Latvijas proklamē-
šanas dienā Nacionālajā teātrī, tā val-

dībai ar kuģi SARATOV atgriežoties 
Rīgā no Liepājas. Tam visam, pro-
tams, piešauta riekšava tīri sievišķas 
jūsmas.

1919. gada 18. oktobrī Ivande bija 
sākusi strādāt jaunās valsts Ārlietu 
ministrijā. Viņa nebija tikai franču 
preses referente, šim dienestam sva-
rīgas bija arī citas svešvalodas, šīs 
sievietes eiropejiskais redzējums. Tas 
viss, ieskaitot kauju tuvplānus ber-
montiādes laikā Daugavmalā, atspo-
guļots romāna trešā daļā Zeme – tā 
ir valsts. Jānis Ūdris Iedzimtā grēka 
autori montē vienā kadrā ar valdības 
galvu ij kritiskā apšaudes situācijā, 
ij sarunā par Zelta fonda lietām. Nav 
grūti noticēt, ka Ivande no vīrieša, 
kurš rādās tik tuvs viņas izsapņotā 
Apollona ideālam, mīļuprāt, sadzir-
dētu kādu komplimentu.

Tā vietā – drīzāk rezignācija un 
sievietes smeldze. Lūk, ieraksts die-
nasgrāmatā pēc lietišķās sarunas ar 
Lielo Kārli: „Tas pats mīļais onkulis, 
sirsnīgs, sirdsskaidrs, vienkāršs.“ Ar 
savām publikācijām Latvijas Sargā 
un runām Ivande Kaija bija centusies 
izkarot sievietei līdzvērtīgu vietu po-
litiskajā dzīvē. Viņa cerēja atsvabināt 
sievieti no vīrieša virsuzraudzības ģi-
menē ar Satversmes sapulces plecu un 
piepalīdzību. Tas nenotika: saskaņā ar 
1920. gadā pieņemto Laulības likumu 
šo divsavienību nebija iespējams šķirt 
bez vīra piekrišanas.

Kā ar hronometru Jānis Ūdris 
nofiksējis pēdējo Ivandes Kaijas pil-
nasinīgās dzīves dienu, viņai dodoties 
uz priekšlasījumu Valmierā. Vēl tikai 
1921. gada 7. aprīlis, vēl viņa Balza-
ka vecuma sieviete. Sabiedriskie un 
tikumiskie jautājumi, cik noprotams, 
viesrunātājas izklāstā valmieriešus 

neatstāj vienaldzīgus. Tad seko likte-
nīgais pavērsiens – viņu kā niedru vējā 
nolauž smaga smadzeņu trieka.

Visam turpmākajam Ivandes Kai-
jas dzīves cēlienam divu gadu desmitu 
garumā autors veltījis vien trīs lappu-
ses. Jā, tur pieminēta leģenda, ka Kār-
lis Ulmanis Kaijai dzimšanas dienā ar 
adjutantu sūtījis sarkanu rožu pušķi. 
Nav apieta Lūkinu ārstu dinastijas 
aizsācēja Fēliksa nāve 1934. gadā vēl 
pirms 15. maija apvērsuma. Zaudējusi 
fizisku rīcībspēju, Ivande Kaija pār-
lūkoja savu iepriekšējo dzīvi un gluži 
neiekapsulējās četrās sienās. Kā atzīst 
Gundega Grīnuma, šis periods noteik-
ti pelnījis atsevišķu izpēti un izvērtē-
jumu.

Grāmatā Ivande Kaija. Sievietes 
dzelme ir vēl vairākas citas līnijas, 
stopkadri un ekskursi. Noteikti vērts 
pieskarties viņas sarakstei un dvēse-
liskai radniecībai ar Aspaziju, intere-
šu kopībai ar dižo grāmatnieku Jāni 
Misiņu, ielūkoties Mālpils Ģerķēnos 
kā vairāku slavenu dzimtu ligzdoju-
mā. Jānis Ūdris ar savu romānu it kā 
pieteicies risināt paša sastādītu rēbu-
su: „Kur viņā, slavenā rakstniecē un 
sabiedriskā darbiniecē, beidzās eman-
cipēta personība un sākās mīlas alku 
pārņemta sieviete?“ Ciktāl tas viņam 
izdevies, lai spriež lasītājs, beletristi-
kas cienītājs.

Aktualizējot pirms simts gadiem 
risinātās tēmas, nocitēšu autora reto-
risko jautājumu vienā no nobeiguma 
rindkopām: „Dārgā Ivande, pasaule 
brīžiem jūk prātā, vismaz man tā šķiet, 
un ir sievietes, kas cīnās par tiesībām 
nebūt sievietēm.“ Patiesi ir pamats po-
lemikai, jo Kaijas lidojums turpinās.

Voldemārs Hermanis
Laikrakstam „Latvietis“

Lidojumā Jāņa Ūdra Kaija
Turpinājums no 9. lpp.

laukumi kā konfektes! Lai gan vēl 
jau darba pilnas rokas. Ieniru Ventas 
rumbā, kas tikai šomēnes tik pieeja-
ma, pasēdējām pie Ēvalda Valtera 
pieminekļa, paēdām pusdienas izsla-
vētajā Goldingen Room, par kuras 
izcilo itāļu virtuvi runā pat Rīgā. Ir 
arī lieliska, es pat teiktu, – neaizmirs-
tama.

Pēc tam bija Liepāja, mūsu rožu 
galvaspilsēta, jo nekur citur apstādīju-
mos nav tik daudz rožu. Turklāt zied 
liepas – vienreizīga smaržu bagātība. 
Un cik silta jūra! Bet Liepājas muzejs 
piedāvāja tādu izstāžu klāstu, ka pa-
redzētās stundas vietā tur aizvadījām 
nez cik laika: divriteņi un to vēsture, 
Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas 
parāde un, ko pavisam negaidījām, 
Miķeļa Pankoka skulptūru izstāde. 
Kokgriezējs no Dieva žēlastības, kā 
teikts viņa traģiskā likteņa aprakstā, 
nomira Šveicē, psihiatriskajā klīnikā, 

nespēdams pārdzīvot trimdas gadus. 
Par mākslinieku uzzināju deviņdesmi-
tajos, taču viņa darbus redzēju pirmo 
reizi. Ļoti izteiksmīgas skulptūras ar 
savu smalku stilu, kāda nav nevienam 
citam.

Jā, un Liepājas Ziemeļu forti! Tie ir 
militārie objekti vēl no Krievijas cara 
laikiem. Liekas, te savus mājokļus no 
akmeņiem cēluši kādi teiksmaini mil-
ži, un nu jūra tos cenšas aprīt. Nocie-
tinājumi gāžas ūdenī, šķībi, greizi tie 
veido savdabīgas klintis gar piekrasti – 
pilnīgi nereāla sajūta. Uz sienām ķēpā-
jumi un īsti mākslas darbi. Netrūkst 
skarbu pastāstu par šo vietu – gan 
senu, gan pavisam svaigu, piemēram, 
kā reketieri deviņdesmitajos te ieslo-
dzījumā turējuši advokātu.

Iebraucām arī Škēdes kāpās, kur ir 
Baltijā lielākais memoriāls holokaus-
ta upuriem. Tas veidots no skaldītiem 
laukakmeņiem un granīta bluķiem 
Menoras jeb septiņžuburu svečtura 
formā un atrodas neparasti skaistā vie-
tā pašā jūras krastā. Te nošauti vairāk 

nekā 7000 cilvēku – gan ebreju, gan 
viņu atbalstītāju latviešu. Satriecoši 
un iespaidīgi. Zināju, ka te piemiņas 
vieta, bet ka tāda...

Braucām arī uz Pāvilostu, bet tur 
šobrīd pārāk daudz tautas un mašīnu. 
Neiepriecināja arī slavenais krodziņš 
Āķa gals, kur izrādījās gan pavirša ap-
kalpošana, gan ēdiens ne visai.

Toties Jaunpilī pie Antas radinie-
ces mūs tik sirsnīgi uzņēma un tā pa-
mieloja ar jaunajiem kartupelīšiem, ka 
izdzēsa no atmiņas jebkuras negatīvās 
emocijas. Bezgala laimīgas braucām 
uz mājām. Lūk, cik patiesībā maz va-
jag.

Dārzā šis bija zemeņu un ķiršu 
laiks. Mute jēla, bet roka stiepjas pēc 
vēl vienas ogas... Nu jau arī vasaras 
avenes, jāņogas un upenes, no meža 
nāk mellenes. Nenovērtējams mēne-
sis, vai ne?

Sirsnīgi,–
jūsu Biruta,
Ikšķilē, 2020. gada 19. jūlijā
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Turpinājums no 12. lpp.
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Māra Kolomitseva
Mūžībā aizsaukta ilggadīgā Adelaides latviešu biedrības muzeja vadītāja
Dzimusi 1941. gada 13. septembrī – mirusi 2020. gada 19. maijā

Māra pārņēma muzeja vadību no 
Rutes Zvaigznes 2000. gadā un ar lielu 
darba mīlestību vadīja šo unikālo et-
nisko muzeju 20 gadus. Viņas vadības 
laikā tika pārrakstīti visi eksponāti 
divās valodās – latviešu un angļu, kas 
prasīja lielu piepūli no visiem muzeja 
darbiniekiem.

Kopš 2000. gada muzejs ir sagata-
vojis desmit dažādas izstādes. Kā labu 
piemēru var minēt izstādi par Adelai-
des Latviešu pamatskolu, kurā tika ie-

tilpināta mutiska vēstures ierakstīšana 
diskos, vizuāla vēstures projicēšana uz 
sienas plakātiem muzejā, skolas darbī-
bas filmēšana un DVD izgatavošana.

Kupla izstāde arī bija veltīta Dau-
gavas Vanagu Adelaides nodaļas 60 
gadu dibināšanas atcerei. Uz moder-
niem, sarullējamiem sintētiska au-
duma plakātiem izstāde skatītājiem 
atklāja DV Adelaides nodaļas vēsturi. 
Katrs plakāts izcēla kaut ko īpašu – kā 
vīru kori, čaklās vanadzes, jaunatni un 
sarīkojumu klāstu DV telpās.

Adelaides Latviešu biedrības 65 
gadu dibināšanas atceres gadījumā 
muzejs bija iekārtojis līdzīgu darba 
skati, kas atspoguļoja biedrības dāsnos 
65 gadus.

Gadu gājumā Māra bija vienmēr 
centusies ietilpināt Adelaides Latviešu 
biedrības muzeju vietējā Dienvidaus-
trālijas Vēstures Tresta pasākumos. 
Katru gadu, Vēstures nedēļas ietva-
ros, muzeju apmeklē kupls skaits kul-
tūrvēstures cienītāju. Muzeja viesu 
grāmatā ierakstītie pateicības vārdi 
liecina par pozitīvi atstāto iespaidu ap-

meklētājos.
Ļoti populāra Adelaidē ir Adelai-

des Latviešu biedrības, 2012. gadā 
angļu valodā izdotā grāmata Latvian 
Flavours. Daudz darba šīs grāmatas 
sagatavošanā veltīja Laimas grupas 
darbinieces sadarbībā ar Māru Kolo-
mitsevu, kura būtībā bija iniciatore šīs 
grāmatas tapšanā.

Katru gadu Austrālijas Dienā, 
26. janvārī, Karaļa Viljama (King Wil-
liam) ielā notiek etnisko grupu gājiens. 
Māra, tērpusies sava Latvijas novada 
tērpā, ik gadu bija redzama braši soļo-
jam kopā ar latviešu grupu.

Māras ģimenē bija ukraiņu tautī-
bas vīrs, trīs bērni un četri mazbērni. 
Viņa bija dzimusi 1941. gadā, Dau-
gavpilī, Latvijā. Pēc smagas slimības 
šķīrās no šīs pasaules šī gada maija 
mēnesī. Uz mūžu guldīta Čeltenhamas 
(Cheltenham) kapsētā.

Čaklajai Adelaides latviešu sa-
biedrības darbiniecei novēlam saldu 
dusu Dieva dārzos.

Bruno Krūmiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Kolomitseva
12.09.1941. – 19.05.2020.

Jānis Voldemārs Lūks aizsaulē
7.05.1927. – 5.07.2020.

Svētdien, š.g. 5. jūlijā agrā pēcpus-
dienā saņēmu telefona ziņu, ka šodien 
negaidot miris viens no Pertas ilggadī-
giem, čaklajiem, klusajiem darba rūķī-
šiem – Jānis Lūks.

Jānis Voldemārs Lūks dzimis 
1927. g. 7. maijā Skrīveros, Latvijā. 
Krieviem atkal otrreiz ienākot mūsu 
zemē, Jāņa ģimene ar tūkstošiem 
citiem bēgļiem ar kuģi no Liepājas 
devās uz Dancigu,Vācijā, bet tad uz 
Libeku. Vēlāk tiek nometināti kādā 
vācu saimniecībā Vestfālē. Nodibi-
noties bēgļu nometnēm, Lūku ģime-
ne beidzot nonāk Dīpīšu nometnē 
Blombergā. Šeit ir latviešu ģimnā-
zija, kuru Jānis nobeidz un iestājas 
vācu lauksaimniecības skolā, kur 

izmācās par šoferu un ādas zvēru au-
dzētāju.

Kaut gan tēvam ir piedāvāts darbs 
Amerikā, Lūki izvēlās to vistālāko, 
karstāko, tuksnešaināko zemi pasau-
lē – Austrāliju. Pēc piecu nedēļu cīņas 
ar jūras slimību, Lūku ģimene bei-
dzot sasniedz Fremantles ostu. Savu 
divu gadu valsts darba kontraktu Jānis 
veic Banksiadālē, strādājot ceļu būvē 
un meža darbos. Šai nometnē Jānis ar 
darbabiedriem uzceļ tenisa laukumu, 
un šeit viņš iemīl šo sportu, kuru tad 
piekopj visu mūžu.

Šai spēlē Jānis satiek un iemīlas 
savā dzīvesbiedrē Silvijā, ar kuru 
nodzīvo 59 gadus, kopā uzaudzinot 
dēlu Alenu. Jānis iestājas Belmon-
tas Tenisa klubā, kur pilda vairākus 
amatus un beigās paliek par mūža 
biedru.

Līdztekus dažādiem biroja dar-
biem, pa vakariem Jānis studē grā-
matvedību un beigās absolvē par 
pilntiesīgu grāmatvedi. Jānis iestājas 
darbā Rietumaustrālijas Universitātes 
grāmatveikalā par grāmatvedi, kur no-
strādā 23 gadus līdz aiziešanai pelnītā 
pensijā.

Jānis savu darba māku izlieto 
pilnīgi arī latviešu kopienā, dažā-
dos laikos būdams gan kasieris, gan 
grāmatvedis un gandrīz visās Pertas 

latviešu organizācijās. Jānis Lūks 
ir bijis Latviešu Centra direktors 
un kasieris, LAAJ vicepriekšsēdis, 
Daugavas Vanagu biedrs, kasieris un 
sekretārs daudzus jo daudzus gadus. 
Ev. lut. Sv. Pāvila draudzes pado-
mē ieņēmis vairākus amatus. Jānis 
dziedāja Pertas latviešu jauktajā korī 
vairāk gadus, nekā es varu atcerēties, 
un, kad kori likvidēja, Jānis turpināja 
dziedāt Daugavas Vanagu korī, līdz 
arī to likvidēja. Varētu teikt, ka Jā-
nis Lūks bija mūžīgais korists. Viņš 
tiešām bija viens no tiem klusajiem 
darba rūķīšiem, kuri savu dabu pada-
ra pamatīgi, bez trokšņa vai satrau-
kuma, un vienmēr varat būt droši, 
ka tas darbs būs padarīts kā vajag un 
laikā. Un tomēr vairāk par visu Jānis 
Valdemārs Lūks bija cauri un cauri 
Latvijas dēls, kam viņš ziedoja visu 
savu dzīvi.

Tavi padomi un ierosinājumi 
mums Pertas latviešu sabiedrībā visās 
vēl palikušajās organizācijās pietrūks 
vēl ilgus gadus. Paldies Tev par dāsno 
ziedojumu Pertas latviešiem un mūsu 
organizāciju darbam, un lai Dieviņš 
Tev samaksā to, ko mēs nespējam. Lai 
Tev ir salda dusa.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

2020. g. 21. jūlijā

Jānis Voldemārs Lūks
7.05.1927. – 5.07.2020.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
30. jūlijs
Valters, Renārs Regnārs
1930. radio un preses darbiniece, laik-
raksta Austrālijas Latvietis redaktore 
(2002. – 2007.) Brigita Liepiņa.
1980. Latvijas futbolists Viktors Mo-
rozs.

31. jūlijs
Rūta, Ruta, Angelika, Sigita
1937. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Māris Kučers.
1945. aktrise Silvija Bitere.

1. augusts
Albīns, Albīna
1810. skolotājs, literāts Pēteris Ulpe.
1915. atļauj dibināt latviešu strēlnieku 
bataljonus.

2. augusts
Normunds, Stefans
1560. Livonijas karš: Ērģemes kaujā, 
Krievijas karaspēks sakāva Livonijas 
apvienotos spēkus.
1875. katoļu garīdznieks, sabiedrisks 
darbinieks, publicists Kazimirs Skrin-
da.

1925. dzejniece, gleznotāja Lidija 
Dombrovska.
1944. zobārsts, sabiedriskais dar-
binieks Austrālijā, LAAJ prezidi-
ja priekšsēdis (2012.-2014.) Pēteris 
Strazds.
1945. Otrais pasaules karš: noslēdzās 
Potsdamas konference.
1950. rakstnieks, režisors Māris Druva.
1960. Minhenē (Vācijā) notiek LPI 
(Latgaļu pētniecības institūta) dibinā-
šana Eiropā.

3. augusts
Augusts
1920. zinātniece, ķīmijas zinātņu dok-
tore, profesore Emīlija Gudriniece.
1960. latviešu dziedātāja Edīte Bau-
šķeniece.
1974. Atklājas Austrālijas valdības lē-
mums atzīt de jure Latvijas inkorporā-
ciju PSRS sastāvā.
1975. mūziķis, grupas Prāta Vētra 
taustiņinstrumentālists Māris Mihel-
sons.

4. augusts
Romāns, Romualds, Romualda

1905. literāte Melānija Vanaga.
1910. latviešu luterāņu mācītājs, teo-
loģijas profesors un Latvijas baznīcas 
vēsturnieks Roberts Emīls Feldmanis 
(miris 2002.g. 28.maijā).
1920. rakstniece Alise Eka.
1942. māksliniece, sabiedriska darbi-
niece Austrālijā Dagnija Greste.
1945. dibināts Latvijas Sociāldemo-
krātijas Strādnieku Partijas Zviedru 
klubs.
1985. Latvijas futbolists Pāvels Sur-
niņš.

5. augusts
Osvalds, Arvils
1885. aktieris, režisors, skatuves 
mākslas pedagogs Alfreds Amtma-
nis-Briedītis.
1895. karikatūrists, literāts Jānis 
Dreslers.
1915. Pirmais pasaules karš: Centrālās 
lielvalstis veica izrāvienu Polijas dien-
vidos, ieņemot Varšavu, kas lika Krie-
vijai atkāpties no visas Polijas.
1940. Latvija tika iekļauta PSRS sastā-
vā kā Latvijas Padomju Sociālistiskā 
Republika.  ■

„Esmu piedzīvojusi ilgākās un 
gandrīz ilgākās sarunas par ES 
daudzgadu budžetu, jo pirms divdes-
mit gadiem piedalījos Nicas samitā, 
gaidot lēmumu, kas atvēra durvis 
Latvijas uzņemšanai ES blokā. Tāpat 
tagad gaidīju rezultātu par Eiropas 
Savienības daudzgadu budžetu un Ei-
ropas ekonomikas atveseļošanas fon-
du. Samits ir beidzies ar izcilu rezultā-
tu Latvijai, kas lielā mērā ir Ministru 
prezidenta Krišjāņa Kariņa nopelns. 
Pasaules vadošie mediji šorīt ziņo, ka 
tieši Krišjāņa Kariņa spēja vadīt sa-
režģītas sarunas bijusi izšķirīga, lai 
Eiropas valstu vadītāji samita piektās 
dienas ieskaņā tomēr spētu vienoties 
par bloka finansēm laika periodam 
līdz 2027. gadam.

Latvijas ekonomikai no ES fon-
diem ir izcīnīti vairāk nekā 10 mil-
jardi eiro nākamajos septiņos gados 
un tagad izšķirīgi svarīgi ir gudri un 
mērķtiecīgi panākt, lai šīs investī-
cijas sniedz maksimālu efektu mūsu 
valsts tautsaimniecībai,“ norāda Ei-
ropas Parlamenta deputāte Sandra 
Kalniete.

Salīdzinājumā ar esošo budžeta 
plānošanas periodu, Latvijai ES fon-
du finansējums palielināsies par 39%, 
turklāt tas ir apstākļos, kad breksita 
dēļ faktiski visā Eiropā ES fondu fi-

nansējums samazinās.
Sandra Kalniete, Eiropas Par-

lamenta deputāte, Eiropas Tautas 
partijas grupas viceprezidente: 
„Latvijas prioritātes ES daudzga-
du budžetā vienmēr bijušas drošība, 
reģionālās attīstības jeb kohēzijas 
politika, tiešmaksājumi lauksaimnie-
kiem – šajās pozīcijās esam ieguvuši 
papildu resursus un tas ir liels panā-
kums. Kohēzijas politikas finansējums 
nākamajos gados būs 7 miljardi eiro, 
kas jānovirza investīcijām inovācijās, 
zaļajās un digitālajās tehnoloģijās, 
infrastruktūrā, savukārt finansējums 
lauksaimniecībai palielināsies par 
25%, salīdzinot ar esošo finanšu plā-
nošanas periodu – lauku attīstības 
finansējums saglabāsies iepriekšējā 
apjomā, bet tiešmaksājumi augs par 
40%.“

Vērtējot ES valstu vadītāju pa-
nākto kompromisu par ekonomikas 
atveseļošanas fonda proporcionālo 
sadalījumu, paredzot, ka no 750 mil-
jardiem fonda kopsummas 390 mil-
jardi eiro dalībvalstīm tiks piešķirti 
kā granti, bet 360 miljardi – kā aiz-
devumi, Sandra Kalniete norāda: 
„Esmu gandarīta, ka dalībvalstu lī-
deri tomēr ir samazinājuši to parādu, 
kas gulsies uz mūsu nākamo paau-
džu – kā, piemēram, mana mazdēla 

un viņa bērnu pleciem. Visas samitā 
panāktās vienošanās jau šonedēļ sā-
kam vērtēt Eiropas Parlamentā, kas 
šo ceturtdien sanāks uz ārkārtas ple-
nārsēdi. Latvijas stabilitātes labad 
ir ļoti svarīgi vienoties par lielajiem 
bloka attīstības jautājumiem, jo tā 
mēs saglabājam Eiropas vienotību un 
ietekmi pasaulē.“

Sandra Kalniete pārstāv partiju 
apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Pil-
dot doto mandātu darbam Eiropas 
Parlamentā, Kalniete strādā Ārlietu 
un Starptautiskās tirdzniecības komi-
tejās, kā arī Drošības un aizsardzības 
apakškomitejā. Deputāte aktīvi dar-
bojas Austrumu partnerības ietvaros, 
lai sekmētu demokrātiskos procesus 
tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, 
Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) gru-
pa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 
1999. gada. Pašlaik labēji centriskajā 
politiskā grupā strādā 187 deputāti no 
visām ES dalībvalstīm. Vienīgais Lat-
vijas politiskais spēks, kas pārstāvēts 
vadošajā Eiropas politiskajā saimē, ir 
partija VIENOTĪBA/partiju apvienība 
JAUNĀ VIENOTĪBA.

Elīna Bīviņa,
Eiropas Parlamenta deputātes 

Sandras Kalnietes palīgs
21.07.2020.

Eiropas Savienības finanses
Sarežģītās sarunas beigušās ar izcilu rezultātu Latvijai
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 28. jūlijā.
€1 = 1,64120 AUD
€1 = 0,90968 GBP

€1 = 1,76300 NZD
€1 = 1,17170 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 31. jūlijā, plkst. 18.00 Tā-
lavas kafejnīcā Laimīgā stunda. Pie-
dāvājam mūsu iecienītās ziemas vaka-
riņas, gaļas pīrāgs zirņu zupā! Šoreiz 
Laimīgā stunda atgriežas kafejnīcā ar 
Covid Safe Plan atļauto maksimālo skai-
tu - 33 personas. Līdzdalība tikai ar ie-
priekš pieteikšanos un $10 samaksu par 
vakariņām. Atspirdzinājumi, ieskaitot 
karstvīnu, par draudzīgām cenām (tikai 
ar kredītkartiņu). Lūdzam pieteikties 
sākot ar 20. jūliju līdz 24. jūlijam zvanot 
Rudītei Bērziņai 0411068486.
Svētdien, 2. augustā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavā. Pulcēsimies, priecāsi-
mies un uzspēlēsim novusu!
Otrdien, 4. augustā, plkst. 11.30. ALB 
namā ALB Rosmes saiets. Klausīsimies 
ziņas no Latvijas, dziedāsim un ēdīsim 
pusdienas. Dalības maksa $5. Visi laip-
ni aicināti. Uz atkalredzēšanos!  
Trešdien, 5. augustā, plkst. 19.00 Tā-
lavas mazajā zālē DLOA sēde.
Ceturtdien, 6. augustā, plkst. 10.00 
ALB namā Scrabble klubiņš; spēlēsim 
Scrabble visu dienu (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā. 
Mēneša maksa $5.
Svētdien, 9. augustā, plkst. 9.30 Tāla-
vā novusa treniņi. 
Ceturtdien, 13. augustā, plkst. 10.00 
Scrabble klubiņš; spēlēsim Scrabble 
visu dienu (latviešu un angļu valodā) un 
ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pieteik-
ties LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5. 
Ceturtdien, 13. augustā, plkst. 10.30 
ALB namā Kino rīts; skatīsimies 
mākslas filmu Bille. Pēc filmas pa-
sniegsim siltas pusdienas, tāpēc lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā līdz 
11. augustam. Dalības maksa $5. 
Sestdien, 15. augustā, ALB SAKTA at-
sāks darbu pēc piespiestā pārtraukuma 
un neliela remonta. Darba laiks sestdie-
nās no plkst. 10–13. Varēs iegādāties 
Latvijas, mūsdienu stila keramikas trau-
kus un lina izstrādājumus. Nopērkami 
stikla alus kausi un vīna/ūdens glāzes 
ar saules zīmi, kā arī smaržīgi lavandas 
maisiņi ar spēka zīmēm. Dabūjamas 
latviskas rotas lietas, T-krekli ar latvis-
kiem motīviem, kā arī vairāku autoru 
gleznas, mūzikas disku izvēle. Atradīsit 
arī citus jaunumus. Visi laipni aicināti! 
Sestdien, 15. augustā, plkst. 13.00 Tā-
lavas mazā zālē Ilzes Tomasas (Thomas) 
interesantais, informatīvais un pievilcī-
gais referāts Kā latviešiem deva uzvār-
dus. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $5. 
Būs iespēja iegādāties atspirdzinājumus, 
pīrāgus un kūkas. Visi mīļi aicināti.
Svētdien, 16. augustā, plkst. 9.30 Tā-
lavā novusa treniņi.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 

noteikumi; jāsagatavo dalībnieku sa-
raksts ar adresēm.
Svētdien, 2. augustā, plkst. 11.00 
9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums ar dievgaldu. Draudzes dāmu 
komitejas rīkotais kafijas galds paredzēts 
pēc dievkalpojuma, baznīcas zālē. Visi 
dievlūdzēji laipni aicināti piedalīties.

Brisbanē
Līdz jūlija beigām 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 
Pandēmijas un daļas mūsu nācēju riskan-
tā vecuma dēļ, Kanberas Latviešu biedrī-
ba vēl nekādu saietu vai sapulci nesasauc.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi kā arī paredzētā piln-
sapulce uz nenoteiktu laiku tiek atcelti.

Melburnā
Daugavas Vanadžu pusdienas ir AT-
CELTAS Domājam, ka pusdienas at-
sāksies 2020. gada 7. sept., bet tas notiks 
tikai tad, ja būs atļauts saistībā ar valdī-
bas noteikumiem. Vanadžu sanāksmes 
ir atceltas līdz septembra pilnsapulcei.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Sākot ar 22. martu, visi dievkalpojumi 
tiek ATCELTI līdz turpmākajam.

Pertā
Svētdien, 9. august, plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu filmu pēcpusdiena.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 2. augustā, plkst. 10.30 
dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
draudzes pilnsapulce.
Svētdien, 14. augustā, plkst. 10.30 
dievkalpojums.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 2. augustā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 9. augustā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 16. augustā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētrunas var tagad noskatīties uz 
YouTube gan latviešu, gan angļu valodā:
Turpināsim ierakstīt svētrunas 
YouTube – saites var atrast draudzes 
mājas lapa uz tīmekļa.

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Svētdienas dievkalpojumi jūlijā notiks 
saskaņā ar sabiedriskajām regulām. 
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Rai-
monds Sokolovskis. Lūgums sazināties 
ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē

Latvijā
Uz visiem „Jūrmalas festivāla“ kon-
certiem klausītājiem būs iespējams ie-
gādāties arī tiešraides biļetes un ska-
tīties koncertus attālināti ar interneta 
tiešraides starpniecību. Tos koncert-
studijā vadīs mūziķis Jānis Šipkēvics.

Trešdien, 29. jūlijā, plkst. 20.30 Jūr-
malas festivāla ietvaros Dzintaru kon-
certzālē – veltījums Marisam Jansonam 
(pārcelts no 28. jūlija). Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra, vijolnieces Kristīnes 
Balanas un diriģenta Andra Pogas izpildī-
jumā baudīsim Pētera Čaikovska 6. sim-
foniju un Maksa Bruha vijolkoncertu.
Ceturtdien, 30. jūlijā, plkst. 20.30 Jūr-
malas festivāla ietvaros Dzintaru kon-
certzālē – Raimonds Pauls. Pasaules kino 
mūzika. Maestro Raimonds Pauls kopā ar 
Latvijas Radio bigbendu un Sinfonietta 
Rīga stīgu grupu aicinās skaistā pastaigā 
pa pasaules kino mūzikas lappusēm.
Sestdien, 1. augustā, plkst. 18.00 kon-
certzālē Lielais dzintars Liepājas Sim-
foniskais orķestris svinēs ilgi gaidītu 
atkalredzēšanos ar saviem klausītājiem, 
diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā 
kopā ar izcilo vijolnieci Līgu Baltābolu 
atskaņojot Antonio Vivaldi Gadalaikus 
un Pētera Čaikovska Ceturto simfoniju.
Sestdien, 1. augustā, visas dienas ga-
rumā Liepājā, BB Wakepark (Karosta, 
Beberliņi) notiks ikgadējās kabeļveik-
borda sacensības, kas noslēgsies ar 
bezmaksas brīvdabas koncertu.
Otrdien, 4. augustā, plkst. 20.30 Jūr-
malas festivāla noslēguma koncertā uz 
Dzintaru koncertzāles skatuves satik-
sies divi pasaulslaveni Latvijas mūzi-
ķi – operdziedātājs Aleksandrs Anto-
ņenko un pianists Reinis Zariņš.
Sestdien, 8. augusta, Liepājas Sim-
foniskais orķestris aicina uz festivālu 
Liepājas vasara Rundāles pilī. Pasā-
kumi ir plānoti, lai festivāla viesiem 
būtu pietiekami daudz laika aplūkot 
pils muzeja ekspozīcijas un krāšņo 
parku, baudīt garšīgu maltīti pils un 
tās apkārtnes lieliskajos restorānos: 
pl.17.00 – Kamermūzika Baltajā zālē, 
pl.19.00 – Koncertsaruna Zaļajā teātrī, 
pl.22.00 – Nakts koncerts pils dārzā. ■


