
Pieminot 2008. gada 
augustā notikušā Krie-
vijas militārā uzbruku-
ma Gruzijai divpadsmi-
to gadskārtu, Ārlietu 
ministrija apliecina at-

balstu Gruzijas suverenitātei un teri-
toriālajai integritātei tās starptautiski 
atzītajās robežās un nosoda Gruzijas 
Dienvidosetijas un Abhāzijas reģionu 
okupāciju.

Latvija atzinīgi vērtē Gruzijas 
centienus izlīguma sasniegšanā ar 
Abhāzijas un Dienvidosetijas reģionu 
iedzīvotājiem, un nosoda Krievijas 
darbības, kas vērstas uz šo reģionu 
iekļaušanu Krievijas ekonomiskajā, 
muitas, sociālajā un drošības telpā.

Ārlietu ministrija nosoda Krievijas 
atbalstīto Abhāzijas un Dienvidoseti-
jas pārvaldes institūciju īstenoto Gru-
zijas un Abhāzijas un Dienvidosetijas 

administratīvo robežlīniju tuvumā 
esošo robežšķērsošanas punktu regu-
lāru slēgšanu, pierobežas iedzīvotā-
ju – Gruzijas pilsoņu – brīvas pārvie-
tošanās ierobežošanu un sistemātisku 
aizturēšanu. Nav pieļaujama neliku-
mīga robežzīmju un žogu uzstādīšana 
uz Gruzijas un Abhāzijas un Gruzijas 
un Dienvidosetijas administratīvās ro-
bežlīnijas.

Ārlietu ministrija uzskata, ka nav 
pieļaujama pierobežas iedzīvotāju 
brīvas pārvietošanās ierobežošana un 
dezinformācijas izplatīšana globālās 
pandēmijas Covid-19 aizsegā. Co-
vid-19 pandēmijas uzliesmojums Ab-
hāzijā un Dienvidosetijā ir pierādījis, 
ka šie reģioni ir īpaši neaizsargāti pret 
globālajām problēmām, jo saskaras ar 
ierobežotiem finanšu, medicīnas un 

Latvija kā Baltkrie-
vijas kaimiņvalsts pil-
nībā atbalsta baltkrievu 
tautas dziļo vēlmi dzīvot 
savā neatkarīgā, brīvā, 
demokrātiskā un tiesis-
kā Baltkrievijas valstī.

Gan Latvija, gan Baltkrievija ir 
Eiropas Drošības un sadarbības or-
ganizācijas locekles un kopā ar citām 

šīs organizācijas dalībvalstīm ir uzstā-
dījušas brīvu, demokrātisku vēlēšanu 
standartus.

Es aicinu Eiropas Drošības un sa-
darbības organizāciju un citas kom-
petentās starptautiskās organizācijas, 
uzklausot visas ieinteresētās puses, 
izmeklēt nupat notikušo vēlēšanu pro-
cesu – priekšvēlēšanu cīņu, vēlēšanu 
norisi, vēlēšanu rezultātu noteikšanu 

un notikumus pēc tam, pārbaudīt šo 
vēlēšanu atbilstību brīvu un demokrā-
tisku vēlēšanu standartiem un dot tām 
savu vērtējumu.

Es aicinu Baltkrievijas varas ies-
tādes atbrīvot šo vēlēšanu gaitā apcie-
tinātos un respektēt visas cilvēka un 
pilsoņa tiesības un brīvības, tostarp 
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1920. gada 11. augustā noslēgtais 
miera līgums tiek vērtēts kā viens no 
nozīmīgākajiem līgumiem gan jaunās 
Latvijas valsts pirmajos gados, gan 
Latvijas vēsturē kopumā – arī pēc simt 
gadiem. Tas ir līgums, kurā „... Krie-
vija bez ierunām atzīst Latvijas valsts 
neatkarību, patstāvību un suverenitāti 
un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem 
atsakās no visām suverēnām tiesībām, 
kuras piederēja Krievijai attiecībā uz 
Latvijas tautu un zemi...“. Profesors 
Aivars Stranga sniedz analītisku vēs-
turiskās situācijas izvērtējumu, tas ir 
viegli lasāms un elegantu salīdzinā-
jumu, trāpīgu aprakstu un paradoksu 
piepildīts. Grāmatā aptverto vēstures 
periodu raksturo tās apakšvirsraksts – 
Latvijas un Padomju Krievijas (PSRS) 
attiecības 1919. – 1925. gadā.

Habilitētais vēstures doktors Ai-
vars Stranga (1954) ir Latvijas Uni-
versitātes Vēstures un filozofijas fa-
kultātes profesors, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas īstenais loceklis, viens no 
vadošajiem Latvijas vēsturniekiem. 
Profesora zinātnisko interešu lokā ir 
Latvijas vēsture 20. gadsimtā, Eiro-
pas diplomātijas vēsture, kā arī ebreju 
vēsture Baltijā. A. Stranga ir vairāku 
monogrāfiju autors, to vidū jaunākie 
darbi – Latvijas ārējie ekonomiskie 
sakari. 1919.–1940. gads. Attiecības 
ar lielvalstīm (saimnieciskie, politis-
kie, diplomātiskie aspekti), Kārļa Ul-
maņa autoritārā režīma saimnieciskā 
politika (1934–1940), kā arī līdzautors 
grāmatai Latvijas ārpolitika un diplo-
mātija 20. gadsimtā.

Profesors A. Stranga norāda: 
„1920. gada 11. augusta Latvijas un 
Padomju Krievijas miera līgums Lat-
vijā tika vērtēts kā viens no visbūtis-
kākajiem līgumiem, kuri noslēgti visā 
valsts neatkarības divdesmit gadu lai-
kā; tikai Latvijas atzīšana „de iure“ 
un uzņemšana Tautu Savienībā (1921) 
nozīmīguma ziņā līdzinājās miera lī-
gumam ar Maskavu. 30. gadu nogalē 
Tautu Savienības nozīme valsts ār-
politikā dramatiski kritās, bet miera 
līgums ar Maskavu Latvijas vērtību 
skalā palika nedevalvēts līdz pat valsts 
bojāejai, kad PSRS to brutāli lauza, 
okupējot mūsu valsti.“

Monogrāfijas Latvijas un Padom-
ju Krievijas miera līgums 1920. gada 
11. augustā zinātniskais recenzents, 
vēstures doktors Aldis Miņins skaid-
ro: „Šajā pētījumā vēsture ir dziļdo-
mīgi un salīdzinoši tverta plašākā 
telpā, teju visā Eiropā. Tā ir vēstures 
grāmata, kas mūs mudina pārdomāt 
arī šodienas reālijas, vilkt paralēles. 
Mūsdienu Kremļa īstenotā „hibrīdka-
ra“ saknes ir meklējamas lieliniecis-
kajā Krievijā, kas bija pirmrindniece, 
īstenojot miksētu „tradicionālo diplo-
mātiju“ un „revolucionāro diplomāti-
ju“; tika attīstīts plašs ārējās ietekmes 
instrumentu klāsts, kas tika izmantots 
toreiz un tiek izmantots tagad (alian-
šu šķelšana, pretrunu veidošana un 
stimulēšana Rietumu valstīs, uzpirk-
šana un šantāža, graujošā darbība, 
propaganda, kaujinieku gatavošana 
un iesūtīšana mērķa valstīs, prokrem-
lisku institūciju un mediju veidošana 
un finansēšana, sev lojālu politisku 
spēku atbalstīšana, ķīlnieku sagrāb-
šana u.c.). Ir pagājuši simts gadi, bet 
Maskava būtībā nav mainījusies – ie-
spējams, tā ir kļuvusi vēl rafinētāka, 
kā arī apguvusi modernās tehnoloģi-
jas (varam nešaubīties, ka lielinieki 
īstenotu dezinformācijas kampaņas 
sociālajos tīklos un veiktu kiberuz-
brukumus, ja vien būtu bijis internets). 
Valstīm uz rietumiem no Maskavas, 
primāri Baltijas jūras reģionā, ir, ko 
mācīties no vēstures, lai neiekristu 
jaunās lamatās.“

Latvijas un Padomju Krievijas 
attiecības 20. gadu pirmajā pusē ap-
lūkotas salīdzinājumā ar Somijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Polijas pieredzi, 
gatavojot un īstenojot miera līgumus 
ar Padomju Krieviju un veidojot starp-
valstu attiecības; grāmatā uzmanība 
pievērsta dažādu Latvijas politisko un 
saimniecisko spēku un grupu pieejai 
attiecībās ar Kremli, kā arī aplūkoti 
divu citu līgumu – neuzbrukšanas un 
tirdzniecības līguma – likteņi.

Grāmatu meklējiet apgādā Man-
sards, grāmatnīcās un bibliotēkās.

Arvis Ostrovskis,
Apgāda „Mansards“ sabiedrisko 

attiecību pārstāvis
10.08.2020.

Grāmatas „Latvijas un Padomju Krie-
vijas miera līgums 1920. gada 11. au-
gustā“ vāks.

vārda, preses, pulcēšanās un biedroša-
nās brīvības.

Latvija uzskata, ka ciešāka sa-
darbība starp Eiropas Savienību un 
Baltkrieviju ir mūsu visu interesēs. 

Baltkrievija ir Eiropas Savienības Aus-
trumu partnerības valsts. Šī partnerī-
ba ir vērsta uz stabilitāti, ekonomisko 
izaugsmi un savstarpēju uzticēšanos 
reģionā. Tā balstās uz noteiktiem prin-
cipiem. Mēs ceram, ka šie principi tiks 
ievēroti.

LV prezidents Egils Levits

Vēlēšanas Baltkrievijā
Turpinājums no 1. lpp.
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Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas ārpus Latvijas tās Latvijas 
apgabala sinodē, kas norisinājās 1. au-
gustā Sv. Pestītāja baznīcā, Rīgā, ar 
pārliecinošu balsu vairākumu par ap-
gabala prāvesti ievēlēta mācītāja Ieva 
Puriņa. Uz šo amatu bija divi preten-
denti – māc. Ieva Puriņa un māc. Ri-
nalds Gulbis.

Puriņa 2000. gadā absolvējusi Lat-
vijas Universitātes Teoloģijas fakultā-
ti, iegūstot maģistra grādu teoloģijā. 
Savas darba gaitas baznīcā uzsākusi 
kā evaņģēliste LELB Madonas prā-
vesta iecirknī, 2005. gadā ordinēta par 
diakoni un kalpojusi Beļģijas latviešu 
ev. lut. draudzē, no 2009. gada kal-
pojusi Rīgas Evaņģēliskajā draudzē, 
kur 2014. gadā ordinēta par mācītāju. 
2019. gada decembrī izbeigusi kalpo-
šanas gaitas. Jāatzīmē, ka I. Puriņa 
pēc ilga laika pārtraukuma bija pirmā 
sieviete, kura Latvijā tika ordinēta par 
mācītāju arhibīskapa Elmāra Ernsta 
Rozīša vadībā, un tagad ir pirmā sie-
viete, kura pildīs LELBĀL Latvijas 
apgabala prāvestes pienākumus.

LELBĀL virsvalde māc. I. Puriņu 
par Latvijas apgabala prāvesti apstip-
rināja vienbalsīgi savā balsojumā treš-
dien, 5. augustā, līdz ar ko I. Puriņa 
no 6. augusta pilntiesīgi sāka pildīt 
apgabala prāvestes pienākumus.

Prāveste Ieva Puriņa par saviem 
darbības mērķiem izvirza vienot Lat-
vijas apgabala draudzes un garīdz-
niekus to dažādībā, kā arī LELBĀL 
oficiāla baznīcas statusa iegūšanu un 
reģistrāciju Latvijā. Tāpat Puriņa atzī-
mē, ka apgabala vienam no virsuzde-
vumiem jābūt kalpošanai sabiedrības 
vismazāk aizsargātajām grupām – 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, se-
nioriem, bērniem aprūpes iestādēs, 

cilvēkiem cietumos un citviet, kur ne-
pieciešams garīgs atbalsts.

Runājot par sadarbību ar LELB, 
Puriņa norāda – „Es gribētu likt uz-
svaru mūsu sadarbībā uz vienojošo 
un kopīgo, ne tik daudz atšķirīgo abu 
baznīcu kopībā.“

Uzziņai
Latvijas evaņģēliski luteriskā 

baznīca ārpus Latvijas ir LELB tie-
ša pēctece, kas arhibīskapa Teodora 
Grīnberga un vairuma iecirkņu prā-
vestu vadībā pēc Latvijas okupācijas 
turpināja savu darbību trimdā. Šobrīd 
LELBĀL ir lielākā latviešus vienojo-
šā organizācija pasaulē, tās darbības 
lauks aptver Eiropu, Austrāliju, Zie-
meļu un Dienvidameriku. LELBĀL 
šī brīža arhibīskape ir Lauma Zušēvi-
ca, kura rezidē Milvokos (ASV). LEL-
BĀL Latvijā atgriezās 2016. gadā, kad 
arī tika izveidots Latvijas apgabals. 

LELBĀL
Rīga, Milvoki, ASV

2020. gada 6. augusts

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
11. augustā pagāja 

apaļi 100 gadi kopš Lat-
vija un Krievija paraks-
tīja miera līgumu, kas 
beidza Latvijas neatka-
rības cīņas. Līgums bija 

starp Latviju un Padomju Krieviju, 
ne PSRS, jo Padomju Savienība tika 
dibināta tikai 1922. gada 30. decem-
brī. Miera līgums bija pirmā Latvijas 
valsts starptautiskā de jure atzīšana. 
Tikai pēc šī miera līguma citas valstis 
sāka atzīt Latvijas valsts likumību, un 
tāpēc 26. janvāris ar likumu ir noteikts 
par Latvijas Republikas starptautiskās 
(de jure) atzīšanas dienu, atceroties 
1921. gada 26. janvāri.

Padomju Krievija jau 1919. gada 
11. septembrī piedāvāja sākt miera sa-
runas ar Latviju, un ir interesanti, ka 
Padomju Krievijas Politbiroja Centrā-
lās komitejas sēdē tajā pašā datumā 
miera sarunas ar Latviju atbalstīja Ļe-
ņins, Staļins un citi politbiroja locekļi, 
biedram Mickevičam un somiem at-
turoties, bet visi trīs latvieši – Pēteris 
Stučka, Oto Kārkliņš un Dāvids Beika 
balsoja pret.

Miera līgumā ir slavenais otrais 
pants: „Krievija bez ierunām atzīst 
Latvijas valsts neatkarību, patstāvī-
bu un suverenitāti un labprātīgi un uz 
mūžīgiem laikiem atsakās no visām 
suverēnām tiesībām, kuras piederēja 
Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un 
zemi...“, bet laiks parādīja, ka solījums 
netika turēts pat 20 gadus.

Latviešiem ir teiciens „Solīts makā 
nekrīt“, un tas ir sevišķi attiecināms uz 
jebkādu solījumu vai līgumu ar Krievi-
ju – vienalga, kurā iemiesojumā.

Gruzijas vēstniecības pagājušā ne-
dēļā izrādītā filma Šindisi* stāsta par 
patiesiem notikumiem Krievijas-Gru-
zijas kara laikā 2008. gadā. Par spīti 
pamieram un vienošanos par „Miera 
gaiteni“, kas atļautu Gruzijas armijas 
vienībām atkāpties bez cīņas, Krievi-
jas spēki ievilināja vienu vienību la-
matās un tai uzbruka no slēpņa.

Filmas beigās sevišķi spēcīgi ir 
vārdi gruzīniem no Krievijas armijas 
ģenerāļa: „Mēs te atnācām, lai jūs 
nosargātu. Kāda velna pēc jums va-
jadzīgi tie rietumi? Mums ir tik daudz 
kopīga; mēs esam brāļi. Mums ir tā 
pati ticība. Sakiet man: vai jūs atļautu 
jūsu jaunākajam dēlam iet naktī mežā 
vienam pašam? Nē, jūs neļautu. Vilki 
viņu apēstu. Un mēs jūs nelaidīsim, jo 
mēs jūs mīlam. Mēs jūs mīlam līdz nā-
vei! Mēs jūs nepalaidīsim.“

Krievija vēl arvien pārkāpj Gru-
zijas teritoriālo integritāti ar saviem 
spēkiem okupētajos Dienvidosetijas 
un Abhāzijas reģionos.

Un kā ar tā saukto Budapeštas Me-
morandu, ar kuru Ukraina 1994. gada 
5. decembrī piekrita iznīcināt savus 

LELBĀL Latvijas apgabala prāveste
Ievēlēta mācītāja Ieva Puriņa

Mācītāja Ieva Puriņa.
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kodolieročus, pretī saņemot solījumu 
no Krievijas, Apvienotās Karalistes 
un ASV respektēt Ukrainas neatka-
rību un suverenitāti tā laika esošajās 
Ukrainas robežās. Mēs visi zinām, kas 
notika ar šo solījumu.

Līgumi ir jauki, bet dažkārt „solīts 
makā nekrīt“.

GN

* Filmas treileris: https://www.
youtube.com/watch?v=Nlbaxe7sGqY
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Nu ko gan darīt, ja 
nevar satikties un iz-
priecāties? Kā gūt tās 
pašas sajūtas – iespēju 
pārrunāt, kritizēt vai 
priecāties par to, kas ir 
novērots, piedzīvots? 

Nu, laikam labākais veids pašreiz, kā 
to panākt, ir izmantojot internetu. Vari 
ne tikai satikt draugus (virtuāli), veikt 
darba uzdevumus, bet arī turpināt ie-
pazīties ar dažādiem kultūras pasā-
kumiem. Viens no maniem draugiem, 
kas parasti strādā teātra jomā, ir šo ie-
spēju lieliski izmantojis un noskatījies 
vairāk nekā 100 pasaules vispazīsta-
māko ansambļu izrādes. Kas par ie-
spēju! Un viss par brīvu (nu gandrīz!). 
Zinu arī, ka cilvēkiem patika SLT 
(Sidnejas Latviešu teātra) ansambļa 
2011. gada Skroderdienas Silmačos iz-
rāde, ko SLB (Sidnejas Latviešu bied-
rība) ievietoja mājaslapā Jāņos. Tātad, 
noteikti skatīties izrādes internetā ir 
veids, kā uzturēt saites ar iepriekšējo 
dzīvi, ar kultūras pasākumiem. Bet, 
vai ar to pietiek?

Jāsaka, ka nē! Nu bet, kas tad 
trūkst? Manas domas pievērsās Jau-
natnes Dienu teātra izrādei Melburnā, 
kas notika 2019. gada 28. decembrī – 
Ainas Vāveres viencēliena lugai Kad 
kāzas būs pāri. Vai tad šī izrāde bija 
vislabākā, kas jebkad skatīta? Nē. Tad 
kāpēc tā ir tik svarīga?

Ir jau lietas, kas ir kopējas, vai ska-
ties klātienē, vai attālināti, vai profe-
sionāla izrāde, vai amatieru. Kā Aina 
Vāvere pati rakstīja žurnālā Jaunā 
Gaita: „Skatuves māksla ir viskolek-
tīvākais mākslas veids. Tā ir grupas 
māksla, kurā sadarbojas cilvēki ar 
daudz un dažādiem talantiem: orga-
nizatori, rakstnieki, tēlotāju mākslu 
kopēji, mūziķi, aktieri, dejotāji, inže-
nieri, elektriķi un vēl daudzi citi. Viens 
atsevišķs cilvēks nevar radīt teātri 
tādā veidā, kā gleznotājs spēj radīt 
gleznu, dzejnieks – dzeju vai kompo-
nists – mūzikas gabalu.“ Šī sadarbība 

ir viena no teātra 
lielākajām dāva-
nām tiem, kas pie-
dalās izrādē un arī 
tiem, kas to noska-
tās.

Jaunatnes Die-
nu teātra izrāde 
bija labs šīs dāva-
nas piemērs. Teāt-
ris ir sabiedrības, 
ne tikai kultūras, 
sastāvdaļa. Vāve-
res lugā tiek at-
tēlots atgadījums 
ārzemju latviešu 
sadzīvē – kāzas. 
Te parādās vecā-
kās un jaunākās 
paaudzes konflikts 
un mainīgā izprat-
ne par tradīcijām. 
Jaunie aktieri 
(Karmena Drēziņa, Inta Geberta, 
Ēriks Stepaņuks, Lija Pūpēde, Gvi-
do Zundurs) efektīgi parādīja, kā šī 
sadarbība palīdz īstenot uz skatuves 
sadzīves un paaudžu attiecību vēro-
jumus, un, tā kā luga ir komēdija, tas 

izraisīja smaidus un smieklus, bet lab-
sirdīgā veidā. Uz skatuves paaudžu 
un tradīciju konflikts parādās jau ar 
aizkara atvēršanu (atkal sadarbība – 
starp tehniskiem darbiniekiem, lugu, 
iestudējumu), kur blakus nostādīti lat-
viešu un angļu tradīciju piemēri: ziedi, 
dāvana, kāzu kleita, kāzu torte angļu 
gaumē, un iet runa par 10 metru garu 
šlepi, un cik latvietis ir labiņš, jo kāzās 
ēd pat kāpostus. Te gribās atzīt Jāni 
Kārkliņu, jo sadarbība ar Jāni ir bijusi 
svarīga, ne tikai Melburnas aktieriem 
un režisoriem, bet arī tiem no citu pil-
sētu viesizrādēm!

Šis bija Gvido Zundura pirmais 
iestudējums, un viņš ir jāapsveic par 
viņa enerģiju un apņemšanos – it se-
višķi, ņemot vērā, ka viņš pats arī 
tēloja. Gvido uzdevums bija spilgti 
parādīt anekdotes no ārzemju latviešu 
sadzīves. Gvido parādīja, ka viņš sa-
prot, ka izrādes rodas, kad patur prātā, 

Teātris... „Jaunatnes Dienās“ un tagad
Teātris ir sabiedrības, ne tikai kultūras, sastāvdaļa

Jaunatnes Dienu teātra izrāde 2019. gada 28. decembrī – „Kad kāzas būs pāri“. 
No kreisās: Inta Geberta, Gvido Zundurs, Ēriks Stepaņuks un Karmena Drēziņa
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Jaunatnes Dienu teātra izrāde 2019. gada 28. decembrī – 
„Kad kāzas būs pāri“. No kreisās: Lija Pūpēde, Karmena 
Drēziņa un Inta Geberta.
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Jaunatnes Dienu teātra izrāde 2019. gada 28. decembrī – „Kad kāzas būs pāri“. 
No kreisās: Lija Pūpēde, Inta Geberta, Karmena Drēziņa, Gvido Zundurs.
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Kaut arī skatoties pa 
logu ārā ir tumša, lietai-
na diena un auksta zie-
mas diena, es esmu prie-
cīga. Sēžot savā mīkstā, 
ērtā krēslā, varu apceļot 
vietas, ko vēlos.

Aizveru acis un es 
esmu tajā vietā, kur ikviens latvietis var 
atgriezties un sildīties dzimtenes saulītē...

Gar kanāla malu ir skaista zaļa zā-
līte, apkārt bērnu čalas latviešu valodā. 
Jaunās mātes ar dedzīgu aci pieskata sa-
vus mazuļus, jo tie vēl nezina, ka kanālā 
ir ūdens. Skats, kas man vienmēr paliek 
skaidrā atmiņā un vienmēr atgriež smai-
du sejā. Turpat apstādījumos ir iemaldī-
jies balts taurenītis. Mazs cilvēkbērns ar 
izstieptām rociņām un nedrošām kājiņām 
mēģina to noķert. Taurenītis arī laikam 
zina, ka tā ir tikai bērna spēle, laižas no 
zieda uz ziedu. Mātes gādīgās rokas saķer 
mazo mednieku, lai tas tālu neaizmaldās.

Turpat tuvumā ir mūsu tautas sim-
bols – Brīvības piemineklis. Tas paceļas 
un ir kā sardze visai mūsu zemei. Katr-
reiz, ejot garām, gribas noliekt galvu un 
pateikties Dievam un tiem cīnītājiem, 
kuri mums deva brīvību. Tā ir mana Rīga.

Pēc mirkļa esmu zaļā pļavā un kā-

jas rasā izmirkušas. Apkārt ziedi dau-
dzās krāsās un garumos. Vismīlīgākās 
ir purenes – kā pirmie pavasara svei-
cieniņi. Tās ar savu dzeltenumu pa-
veras saulē un ir kā atspīdums no tās. 
Vēlētos saplūkt klēpi un turēt to kā sen 
pazaudētu draugu no tālās bērnības.

Esmu apmierināta, ka man nav jā-
pērk biļete, jākāpj lidmašīnā vai mašī-
nā, lai visu to redzētu. Atmiņa ir kā ne-
pārtraukta filma, ko mēs varam atsaukt 
un būt tajā vietā un laikā, kur vēlies.

Citreiz domas ir drusku krāsainā-
kas, kā tas kādreiz bija, tomēr gribas at-
cerēties tos patīkamos, laimīgos brīžus.

Šodien es biju Latvijā, rītu varbūt būšu 
Kanādas sniegotos kalnos un straujo upju 
krastos. Tur bija jābrauc uzmanīgi, bieži 
jāpietur mašīna, lai palaistu staltu briedi, 
kas izdomājis krustot ceļu. Varbūt būšu 
Šrilankas lēzenos kalnos, kur lielākā daļa 
no sievietēm vēl valkā sari. Šis apģērbs pa 
gabalu izskatās kā krāšņi ziedi, kas visu 
laiku kustās – spilgtās un zeltainās krāsās.

Pēc šī, tik tālā ceļojuma, nāk snau-
diens un nogurums, veras acis ciet. Nezi-
nu, ko dos snauda – sapņus vai murgus!?

Betija
Latviešu Ciema mājiņas iedzīvotāja

Laikrakstam „Latvietis“

PAZIŅOJUMS
Latvian Friendly Society Ltd

gadskārtējā pilnsapulce notiks 2020.g. 31. oktobrī, plkst. 11:00
Latviešu ciema zālē, 60 Fraser Crescent, Wantirna South

Darba kārta, proxy formas un gada pārskati tiks biedriem izsūtīti “Ciema Vēstīs” pirms pilnsapulces.

Valdes locekļu kandidāti ir jāpieteic ar speciālu veidlapu, ko var saņemt no  Latviešu ciema vadītājas: manager@
latvianfs.org.au.  Par valdes locekli var kandidēt katrs biedrs saskaņā ar statūtu paragrāfu 11.3.  Kandidātiem ir vajadzīgi 
trīs atbalstītāji, kas ir biedri (paragrāfs 11.6.2) un pieteikums ir jāiesniedz Latviešu ciema birojā līdz 28/08/2020.

Ja kāds biedrs vēlās iesniegt rezolūciju, par ko balsot pilnsapulcē, tā ir jāiesniedz Latviešu ciema birojā līdz 
28/08/2020.  Proponētai rezolūcijai ir jāpievieno īss pamatojums un vismaz 5% biedru paraksti, uzrādot arī viņu 
vārdus un adreses, ka viņi atbalsta rezolūciju.

Valdes sekretārs

Atmiņas ir kā nepārtraukta filma
Nav jāpērk biļete, jākāpj lidmašīnā vai mašīnā

Brīvības piemineklis Rīgā.

FO
TO

 G
un

ār
s N

āg
el

s



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2020. gada 12. augustā

Latviešu Ciema jaunā ikdiena
Trauksmainais laiks

Melburnā šis ir 
trauksmains laiks. Kat-
ru dienu ir jāseko valdī-
bas izdotajiem noteiku-
miem, jo vīruss arvien 
nav uzveikts, un tāpēc 
visiem Melburnas iedzī-

votājiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem. 
Jārūpējas par savu un arī līdzcilvēku 
veselību, un jāpilda valdības noteiktie 
rīkojumi!

Sākam nēsāt maskas
No 14. jūlija visi Ciema darbinieki 

sāka valkāt medicīniskās maskas. Tas 
ir liels izaicinājums ikvienam, jo elpo-
šana ir apgrūtināta, smaids uz lūpām 
nav redzams. Arī saziņa savā starpā 
ir apgrūtinoša. Daudzas emocijas vai 
aizrautīgs stāstījums ir jānolasa tikai 
no acīm.

Ikdiena mierpilna
Bet ar visiem trauksmainajiem 

notikumiem pasaulē, Latviešu Ciema 
ikdiena turpinās mierpilna, un visi – 
iedzīvotāji un darbinieki turas braši.

Ciema ļaudis ikdienā saņem daudz 
apsveikumus – uzmundrinājumu kar-
tiņas, skaistus ziedus, mīļu cilvēku bil-
des un dažādas dāvanas – gan ēdamas, 
gan dzeramas, gan mugurā velkamas.

Ciema ļaudis sazvanās ar saviem 
radiem un draugiem un tā uzzina viens 
par otru, kā katram klājas šajā laikā, 
kāds ir noskaņojums un kā katrs tiek 
pēc iespējas labāk galā ar šā laika iz-
aicinājumiem.

Lai arī ir ziema, kad vienu otru 
dienu laukā ir auksts laiks, tas drosmī-
gākos netraucē iziet laukā pastaigāties 

un papriecāties par 
Latviešu Ciema 
skaisto apkārtni. 
Tālumā redzami 
dūmakā ietīti Dan-
denongas kalni, 
kas kopā ar zila-
jām debesīm un 
zeltaino sauli at-
gādina kādu senu 
apcerīgu vecmeis-
taru gleznu.

Izejot pastaigā, 
var tikt pie manda-
rīniem, citroniem 
un apelsīniem, kas smagi būdami, velk 
pie zemes noliekušos zaros, un tie, pa-
līdzību meklēdami, balstās pret kādu 
koka žogu. Turēt nogurušie zari mēmi 
lūdz, lai tos atbrīvo no kāda sulīgā 
augļa, un mēs tiem labprāt palīdzam!

Rokdarbi
Šajā laikā ne tikai Ciema iedzī-

votāji turpina adīt adīšanas pulciņā, 
bet arī darbinieki ir ķērušies klāt pie 
rokdarbiem. Proti, Daila Piksone ir 
sākusi šūt sejas maskas no dažādiem 
krāsainiem auduma gabaliņiem, ku-
rus Dailai sarūpēja Ingrīda Houka 
(Hawke).

Daila to dara ar rūpību un atbil-
dību, pēc katra darbinieka izvēlētām 
krāsām un rakstiem. Sākumā maskas 
bija paredzētas, lai varētu nēsāt darbā, 
bet kamēr Daila meklēja īsto piegriez-
tni un krāsu gabaliņus, tad valdība iz-
deva jaunu rīkojumu, ka darbā drīkst 
strādāt tikai ar rūpnieciski ražotajām 
ķirurģiskajām maskām. Tas Dailu ne-
apturēja turpināt lielo iesākto darbu, 
un viņa turpina šūt maskas, lai dar-
binieki tās varētu nēsāt ārpus darba 
laika!

Medicīniskās maskas, kas tiek nē-
sātas garas stundas, ļoti nospiež ausis 
un ar laiku var izraisīt galvas sāpes, 
tāpēc Ingrīda Houka nāca talkā un 
uztamborēja lentītes ar podziņām, ar 
kuru palīdzību uz pakauša var savienot 
medicīnas maskas gumijas un noņemt 
lielo, nogurdinošo slodzi no ausīm.

Paldies visiem, kas palīdz šajā 
Melburnai un pasaulei tik sarežģītajā 
laikā ar to, ka turas veseli, uzmundri-
na un izdomā praktiskus risinājumus, 
lai palīdzētu pārdzīvot šo laiku pēc ie-
spējas mierpilni, priecīgi, veselīgi un 
mundri!
Vēstules no Čikāgas skolas 
bērniem

Ziemīgā 8. jūlija pēcpusdienā Lat-
viešu Ciema ļaudis bija aicināti uz īpa-
šu pēcpusdienas tēju, lai visi kopā uz 
Lielās zāles lielā ekrāna apskatītu un 
izlasītu vēstules – Sveicienus no Či-
kāgas latviešu pamatskolas bērniem. 
Saistībā ar visiem trauksmainajiem 

notikumiem pasaulē, skolēnu izsūtītās 
vēstules ceļā bija pavadījušas ļoti ilgu 
laiku, un tāpēc daudzie Lieldienu ap-
sveikumi Ciema ļaudis bija sasnieguši 
tikai jūlijā.

Vēstulēs, bērni glītā rokrakstā, 
bija aprakstījuši savus brāļus, māsas 
un mīļotos mājdzīvniekus – kā iedzī-
votāji novēroja, ka visvairāk bija pie-
minēti suņi. Tāpat skolas bērni plaši 
bija aprakstījuši savus vaļaspriekus un 
arī šajās vēstulēs bija nojaušams, ka 
ierastā dzīve, dēļ vispasaules vīrusa ir 
mainījusies.

Tad, kad visas vēstules bija apska-
tītas un izlasītas, ļaudis tika cienāti ar 
kafiju un pēc katra izvēles – ar dau-
dzām mazām kūciņām un gardu kafiju.

Šis bija ļoti jauks pārsteigums, kas, 
lai gan ilgi bija mērojis tālo ceļu no Či-
kāgas uz Melburnas Latviešu Ciemu, 
visus patīkami pārsteidza un ieprieci-
nāja!

Domāju, ka ikvienam latvietim, Veltes no Latviešu ciema apkārtnes. 
No kreisās: Dagnija Skulte un Andris 
Ziedars.

FO
TO

 n
o 

La
tv

ie
šu

 c
ie

m
a 

ar
hī

va

No 14. jūlija visi Ciema darbinieki sāka valkāt medicīnis-
kās maskas.
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Masku šūšana.
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lai kur viņš atrastos, un lai cik jauns 
vai vecs viņš būtu, ir interesanti uzzi-
nāt par to kā dzīvo, un ko dara latvieši 
citās pasaules vietās. Tagad daudzās 
vēstules – bildes, zīmējumi, apsvei-
kumi ir sakārtoti mapītē un tiek doti 
apskatīties tiem Ciema iedzīvotājiem, 
kuri nepiedalījās īpašajā tējas pēcpus-
dienā!

Lūkosim nosūtīt Čikāgas Latvie-
šu pamatskolas bērniem dāvaniņas un 
pateicības vārdus par to, ka viņi sarū-
pēja tik jauku pārsteigumu Latviešu 
Ciemā dzīvojošiem ļaudīm!

Baudām Ivara Štubja koncertu
Tā kā arvien Latviešu Ciemā ne-

drīkst uzņemt ciemiņus, lai tie sniegtu 
koncertus klātienē, tad 24. jūlija pēc-
pusdienā Ciema ļaudis bija aicināti no-
skatīties Ivara Štubja ZOOM koncertu 
Ciema zālē uz lielā ekrāna. Koncerts 
ir ierakstīts, Ivaram Latvijā esot. Prog-
ramma ir stundu gara, un tajā Ivars 
spēlē gan tautas dziesmas, gan paša 
sacerētas muzikālas kompozīcijas.

Pirms Ivars devās ceļojumā uz 
Latviju šī gada sākumā, vairākus ga-
dus strādāja Latviešu Ciemā, un Cie-
ma ļaudis arvien atceras Ivaru – viņa 
skaisto, skanīgo balsi un māku spēlēt 
dažādus mūzikas instrumentus. Cie-
ma iedzīvotāji bija kuplā skaitā un ar 
prieku izbaudīja Ivara dziedājumu!

Pēc koncerta skanēja skaļi aplau-
si, un vēlāk visi sanākušie uzkavējās, 
baudot pēcpusdienas tēju, kafiju un 
nobaudot daudz un dažādas kūkas šajā 
svētku reizē!

Šujam sejas aizsargmaskas
Aicināju Dailu uz sarunu! Daila 

šuj auduma sejas aizsargmaskas ar 
lielu aizrautību, prieku un bez atalgo-
juma. Jautāju, kas viņu iedvesmo to 
darīt?

Daila stāsta: „129 biljoni medi-
cīniskās maskas tiek izlietotas vienā 
mēnesī, un zinātnieki ir uztraukušies, 
ka drīz daļa no tām nonāks okeānā, un 
tad maskas peldēs ūdenī vairāk nekā 
medūzas!“ Un tad turpina: „To neizdo-
māju es, tas ir rakstīts žurnālā „Envi-
ronmental Science & Technology“, un 

tāpēc arī es šuju, 
lai cik vien varam, 
spējam – palīdzam 
dabai! Krāsainos 
auduma gaba-
liņus man iedeva 
Ingrīda Houka 
(Hawke), tā kā iz-
vēle ir liela. Tad 
izveidoju sarakstu, 
lai darbinieki uz-
raksta vēlēšanos, 
kādās krāsās un ar 
kādiem rakstiem 
maskas vēlās. Man 
tikai atliek tās šūt 

un izdalīt! Miķelis Mežciems ziedoja 
naudu, lai varu papildināt gumijas 
krājumus, kas ātri vien ir izbeigušies 
un, starp citu, tagad veikalos nevar 
iegādāties, līdzīgi, kā tas notika ar tu-
aletes papīru“. Daila veikli sarunu no-
slēdz ar teicienu: „Rūpējies par dabu, 
un daba rūpēsies par Tevi!“

Ja kāds vēlas iegādāties auduma 
sejas masku, lūdzu vēršaties pie Dailas 
Piksones, vai zvaniet uz Latviešu Cie-
ma biroja tālr. 98002977! Ja vēlaties 
ziedot naudu par uzšūto masku, tad to 
varat darīt Latviešu Ciema birojā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Ciema jaunā ikdiena
Turpinājums no 6. lpp.

Ciema Lielajā zālē skatāmies Ivara Štubja ZOOM koncertu.
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Vēstules no Čikāgas lasa Anita Elberta.
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Daudz un dažādas kūkas piedāvā In-
grīda Biezaite un Anita Elberta.
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objektīvas informācijas resursiem, lai 
cīnītos pret vīrusu. Krievijai un Ab-
hāzijas un Dienvidosetijas varasiestā-
dēm ir jāatturas no soļiem, kas saasi-
nātu situāciju un palielinātu drošības 
riskus reģionā.

Būtiska loma spriedzes mazināša-
nā starp konfliktā iesaistītajām pusēm, 
kā arī situācijas stabilizācijā un nor-
malizēšanā ir Eiropas Savienības (ES) 
Novērošanas misijai Gruzijā (Eu-
ropean Union Monitoring Mission in 
Georgia – EUMM). Latvijas pārstāvji 
piedalās šajā misijā kopš tās izveides. 
Šobrīd EUMM darbojas astoņi Latvi-
jas eksperti.

Ārlietu ministrija aicina visas kon-
fliktā iesaistītās puses konstruktīvi ie-
saistīties Ženēvas sarunu procesā* par 
konflikta mierīgu noregulējumu, lai 
tiktu panākts visas konfliktā iesaistī-
tās puses apmierinošs risinājums.

Krievijai nepieciešams izpildīt vi-
sas saistības, kas izriet no 2008. gada 
12. augusta ar ES starpniecību noslēg-
tā pamiera līguma, tostarp vienošanos 
par uguns pārtraukšanu un karaspēku 
atvilkšanu līdz pirmskonflikta pozī-
cijām, un nodrošināt brīvu humānās 
palīdzības piekļuvi šiem reģioniem. 
Aicinām Krieviju atsaukt Gruzijas 
reģionu Abhāzijas un Dienvidosetijas 
tā dēvētās valstiskās neatkarības atzī-
šanu.

2008. gada augustā norisinājās 

piecu dienu karš starp Krieviju un 
Gruziju. Kara rezultātā dzīvību zau-
dēja vairāki simti cilvēku. 2008. gada 
12. augustā starp Gruziju un Krieviju 
tika parakstīta sešu punktu vienoša-
nās par uguns pārtraukšanu. Vieno-
šanās mediators bija ES. Krievijas 
2008. gada 12. augusta vienošanos 
joprojām nav izpildījusi.

LR Ārlietu ministrija
7.08.2020.

* Ženēvas sarunu process sākts 
2008. gadā, lai risinātu Krievijas 
un Gruzijas 2008. gada augusta 
kara sekas. Ženēvas sarunās pieda-
lās Gruzija, Abhāzijas un Dienvi-
dosetijas pārstāvji, Krievija, ASV, 
ANO, EDSO un ES.

Krievijas agresijas Gruzijā...
Turpinājums no 1. lpp.
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Vai tā ir sakritība, 
vai patiesi pandēmija 
palīdzēja sakoncentrē-
ties uz nozīmīgiem no-
tikumiem un ievēroja-
mām, kaut piemirstām 
personībām kultūrā un 
tās atklāt sabiedrībai?

Tā vismaz liekas. Rīgā, Latvijas Na-
cionālajā mākslas muzejā, sagatavota un 
nodota vērtējumam latviešu profesionā-
lās grafikas pamatlicēja Richarda Zarri-
ņa vērienīgā izstāde, bet Ģederta Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 
skatāma senajā Mītavā dzimušā māks-
linieka Ernesta Veilanda (1885-1963) 
135. dzimšanas dienai veltītā izstāde.

Tie, kuri nav bijuši saistīti ar mūsu 
kultūras vēsturi, viņa vārds visticamāk 
nav pazīstams, taču, pētot vienu vai 
otru notikumu, kādas personības dzīvi, 
bieži nācies saskarties ar viņa vārdu, 
iemetot prātā domu, ka šis visai noslē-
pumainais, bet ārkārtīgi darbīgais cil-
vēks būtu jāpapēta. Diemžēl mūžīgais 
vaininieks Laika kungs, kā allaž šādās 
reizēs, kavējis ne vienu vien brīnišķīgu 
ideju īstenot dzīvē. Taču, pateicoties 
jubilāra mazdēlam Arnim Veilandam 
un famīlijai, tagad apkopoti ģimenē pie-
ejamie materiāli, ko, paldies Dievam, 
dzimta ir paglābusi no bojā ejas, tādēļ 
izstādē iepazīstam šo vienreizējo perso-
nību visai pilnīgi. Izstādi papildina arī-
dzan Jāņa Kalnača nelielā grāmatiņā.

Jelgavas galdnieka dēls Ernests 
mācījies V. Blūma mākslas skolā, kur 
viņa skolas biedri bija Jānis Jaunsudra-
biņš, Voldemārs Zeltiņš, Pēteris Kras-
tiņš, Aleksandrs Štrāls un citi latviešu 
mākslas vēsturē pazīstami gleznotāji. 
Vēl būdams vecāko klašu audzēknis, 
Ernests Veilands palīdzēja jaunāko 
klašu audzēkņiem mācīt zīmēšanu. 
Turpmāk pedagoga gaitas aizņēma tur-
pat visu viņa mūžu – 40 gadus. Ieguvis 
Pēterburgas mākslas akadēmijā zīmē-
šanas un rasēšanas skolotāja tiesības, 
viņš kopā ar Augustu Nori 1913. gadā 
nodibināja lietišķā mākslā ievirzītu Rī-

gas mākslas amat-
niecības skolu, 
taču pēc gada izcē-
lās I pasaules karš, 
kādēļ skola darbu 
pārtrauca, bet pašu 
skolotāju iesauca 
armijā.

Pabijis gan 
cara, gan padomju 
armijā, 1922. gadā 
Ernests Veilands 
atgriezās Latvijā, 
strādādams dažā-
dās pilsētas vis-
pārizglītojošās un 
mākslas skolās. 
Visu laiku viņš 
arī gleznoja, kādēļ 
iestājās Neatka-
rīgo mākslinieku 
vienībā, kur bija 
pat vairākus gadus 
tās priekšsēdētājs. 
Viņš tāpat pieda-
lījās apvienības 
Latvijas daiļamat-
nieku kopdarbība 
veidošanā, ko pa-
domju okupācijas 
gados pārveidoja par kombinātu Māks-
la, kļūdams par tā konsultantu, īsu brī-
di pat par vadītāju, kā arī par vitrāžu 
darbnīcas māksliniecisko vadītāju, 
kopā ar Jēkabu Bīni, Egonu Cēsnieku 
un citiem darinot vitrāžas Maskavas 
metro stacijai Novoslobodskaja.

Noteikti jāmin arī viņa interese 
par apģērbiem, tāpēc vienā no Latvie-
šu tautas daiņu sējumiem publicēts 
viņa raksts par vīriešu apģērbiem, bet 
Vilhelma Purvīša Mākslas vēsturē ie-
spiests garš viņa apcerējums, veltīts 
apģērba vēsturei pasaulē.

Jubilejas izstādē ļoti būtiski ir do-
kumenti, kas paver nezināmas lappuses 
ne tikai Ernesta Veilanda biogrāfijā, bet 
latviešu kultūrā vispār. Te atklājas, ka 
viņš ir bijis visiem pazīstamā māksli-
nieka Kārļa Padega zīmēšanas skolo-

tājs, tagad Jelgavā 
pirmo reizi parādot 
vēlāk slavenā skol-
nieka skolas laika 
zīmējumus. Dau-
dzus piesaista paša 
Ernesta Veilanda 
lieliskie zīmēju-
mi, dažādi meti, 
arī Latvijas Amat-
niecības kameras 
karogs, kura viena 
puse ir izšūta pēc 
jelgavnieka meta.

Kā mēs uzzi-
nām no izstādes, 
jubilārs bijis liels 
ceļotājs un foto-
grāfs. Viņa uzņē-

mumi līdz šim bijuši nezināmi, taču 
tie būtiski papildinās mūsu kultūras 
vēsturi, tādējādi tie bagātina arīdzan 
Jelgavas ekspozīciju.

Mazdēls stāsta, ka vectēvs uzglez-
nojis 160 darbus, diemžēl zināmi tikai 
kādi 40. Tie tagad ir pilnībā aplūko-
jami Jelgavā. Katalogos un melnbal-
tās reprodukcijās bija redzētas dažas 
gleznas. Tagad ielūkojoties viņa eļļas 
gleznojumos, jāatzīst, ka viņš ir jūtīgs 
krāsu meistars. Viņa ainavas visbiežāk 
rāda klusus, mazus nostūru, kuri ne-
tieši stāsta par to, ka autoram vistuvā-
kie ir miera piesātināti, saules pielieti 

Māra Branča skatījums
Jelgava atdod Latvijas kultūrai vēl vienu nezināmu mākslinieku

Skats no izstādes ar Veilanda zīmēto Latvijas amatniecī-
bas karogu. 1939.
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Ernests Veilands.

Ernests Veilands. Dārza māja.
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nelieli pagalmu vai tuvumā tverti nelielu dabasskatu uz-
gleznojumi. Jēkabs Strazdiņš viņu raksturojis „kā klusu-
ma, vientulības un plašuma gleznotāju.“

Vēlreiz jāizsaka atzinība Ernesta Veilanda mazdēlam 
Arnim Veilandam, kurš atklājis vēl vienu mazzināmu, pie-
mirstu un nenovērtētu mākslinieku. Izstāde pierāda to, ka 
būtu nepieciešama detalizētāka pētniecība un varbūt pat 
sarīkot konferenci, lai pilnībā atdotu godu un vietu tik no-
zīmīgai personībai Latvijas mākslas un kultūras vēsturē, 
kāds ir Ernests Veilands.

Piezīme: Izstādi papildina jubilāra mazdēla sievas Ma-
rinas Veilandes kokskulptūras, atklājot, ka mākslas gars 
ģimenē turpinās. Arīdzan mazdēla meita ir māksliniece, 
kura pierāda sevi tekstilijās.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

4. augustā Dzin-
taru koncertzāle iz-
skanēja romantisks 
un izsmalcināts Jūr-
malas festivāla noslē-
guma koncerts, kurā 

baudījām divu pasaulslavenu Latvijas 
mūziķu – operdziedātāja Aleksandra 
Antoņenko un pianista Reinis Zariņa 
izcilo sniegumu. Koncertā skanēja vē-
līnā romantisma ģēniju Riharda Vāg-
nera un Riharda Štrausa skaņdarbi, 
kurus vieno spēcīga kaislība, daile un 
fascinējoša laika izjūta.

Aleksandrs Antoņenko pēdējos 
desmit gados iekarojis pasaules ievē-
rojamāko operteātru un koncertu ska-
tuves, izdziedot teju 30 tenoru lomas. 
Jau kopš 2004. gada viņš ir kļuvis par 
starptautiski atzītāko Latvijas tenoru, 
kurš ar panākumiem debitējis Berlīnes 
operās, Drēzdenes Semperoper, Oslo 
un Stokholmas Karaliskajā operā, Že-
nēvas, Parīzes, Romas un Minhenes 
opernamos, Vīnes valsts operā, Lon-
donas Koventgārdena un arī Ņujorkas 
Metropolitan teātrī. Diriģenta Rikardo 
Muti vadīta, spoži aizritēja Antoņenko 
debija Otello lomā prestižajā Zalcbur-
gas festivālā 2008. gadā. Gadu vēlāk 
viņš ar milzu panākumiem debitēja 
Metropoles operteātrī Ņujorkā, kurā 
Antoņenko tagad atgriežas jau regu-
lāri, atveidojot vadošās tenoru lomas.

Reinis Zariņš ir dziļi pārdomātu 
interpretāciju meistars, spožs solists 

un prasmīgs kamermūziķis un kon-
ceptuālu starpmākslu projektu autors. 
R. Zariņš debitēja kā solists ar orķes-
tri jau desmit gadu vecumā un vēlāk 
guva godalgas vienpadsmit starptau-
tiskos pianistu konkursos. R. Zariņš 
ir horeogrāfiskā uzveduma Gadalai-
ki līdzautors, viens no Trio Palladio 
dalībniekiem un trīskārtējs Latvijas 
Lielās mūzikas balvas laureāts (2011, 
2013, 2015). Viņš ir piedalījies dau-
dzos prestižos festivālos: Lucernas 
festivālā, Kremerata Baltica festivā-
lā, Bātas, Norfolkas un Jaunskotijas 
starptautiskajos mūzikas festivālos, 
MasterWorks un Holland Music Ses-

sions festivālā. R. Zariņš ir muzicējis 
pasaules labākajās koncertzālēs – 
Amsterdamas Concertgebouw, Ņu-
jorkas Kārnegija centra Veila zālē, 
Londonas Vigmora zālē, Sanktpē-
terburgas Glazunova zālē, Maskavas 
Čaikovska zālē.

Jūrmalas festivāls šogad notika, 
pateicoties Jūrmalas pilsētas atbalstam 
un ievērojot spēkā esošos pulcēšanās 
ierobežojumus, starp klausītājiem no-
drošinot 2 m distanci un visus nepie-
ciešamos drošības pasākumus.

Mārtiņš Pučka,
Sabiedrisko attiecību vadītājs, 

SIA Dzintaru koncertzāle

„Jūrmalas festivāla“ noslēguma koncerts
Spēcīga kaislība, daile un fascinējoša laika izjūta

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko un pianists Reinis Zariņš.
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kāda publika lugas skatīsies, jo tas arī 
ir viens no sadarbības punktiem. Ce-
rams, ka nākotnē viņš turpinās ne tikai 
tēlot, bet arī apgūt režisora zināšanas 
un iestudēs vēl citas lugas ar Melbur-

nas jauniešiem.
Jāpiemin arī tas, ka izrādes, kurās 

darbojas jaunieši, satur vēl vienu sva-
rīgu elementu: tās nav tikai kultūras 
izpausmes vai sadarbības iespējas, 
bet lugas interpretācijai un izpildīša-
nai ir nepieciešamas valodas zināša-
nas.

Jaunatnes Dienu iestudējums 
bija konkrēts piemērs tam, kāpēc ar 
izrādēm tiešsaistē nepietiek. Ir ne-
pieciešama sadarbību, ne tikai starp 
ansambļa dalībniekiem, bet arī ar 
skatītājiem!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Teātris... „Jaunatnes Dienās“ ...
Turpinājums no 4. lpp.

Ernests Veilands. Palodze. 1933-34.FO
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Ja limbažniekiem jautā, cik gadus jau no-
tiek pilsētas svētki, atbildē skan – Kā paras-
ti, katru gadu, augusta pirmajā sestdienā, jo 
svētdienā taču ir kapu svētki un novadnieki 
sabrauc no malu malām!

Muzeja fondu galvenā glabātāja Diāna Ni-
pāne atbild līdzīgi, piemetinot – tas, kas notiek 

pilskalnā, jau 15. gadu ir viņas pārziņā. Diānai gājienā gan 
neiznāk laika piedalīties, jo vešerienei darba pilnas rokas jau 
svētku priekšvakarā. (Bet par to – gadu simtu vecās veļas 
mazgāšanu – drusku vēlāk). Diemžēl ne vienam vien svētku 
dalībniekam pašam savām acīm skatīt gājienu aizņemtības 
dēļ neizdodas, bet kultūras nama darbiniece Elvīra Bāliņa 
apkopojusi informāciju par visiem gājiena dalībniekiem.

Svētkos gods pirmo soļus maršrutā Ievu-Parka-Jau-
nā-Rīgas-Pasta-Stacijas-Jaunā-Jūras iela spert biedrības 
Dūjas jātnieku skola biedriem. Viņi savukārt nav baidīju-
šies šo nopietno pienākumu uzticēt bērniem – Elizabetei 
un Viesturam, kuri braši turas Prīmas un Dempsijas mu-
gurās. Abas skaistās ķēves jau piedalījušās unikālā projek-
tā Ceļo pa Latviju zirga mugurā, pagājušajā vasarā, veicot 
posmu no Lietuvas līdz Igaunijai; šovasar dubultgarāks ce-
ļojums – no Ainažiem līdz Nidai.

Pirms novada domes pārstāvjiem (viņu moto zināms, 
bet allaž atgādināms: Limbažu novads – senais un mainī-
gais) soļo arī pūtēju orķestris Lemisele; pūtēji šorīt mo-
dušies paši pirmie, lai, smagā auto kravas kastē sasēduši, 
paspētu uzmodināt visus pārējos pilsētniekus!

Svētku devīzei pilsētas 797. jubilejā atrasti Imanta 
Ziedoņa vārdi – „Uzvelciet baltu kreklu... Pasaule ir sil-
tuma izslāpusi.“

Svētku organizatori tiešām ir kā komanda. Vairākus 
gadus tajā darbojas Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja 
Sigita Upmale, kultūras darba speciāliste Mārīte Saulīte, 
kultūras nama ļaudis – Elvīra Bāliņa, šogad arī jaunais 
nama direktors Armands Leimanis; pašvaldības aģen-
tūras Lauta darbinieki: Ilze Millere, Ingus Evertovskis, 
Olimpiskā centra un Aģentūras Alda darbinieki, visus pa-
tiesi nav iespējams nosaukt!

Gluži kā sportistiem viņiem nācās ne vienreiz vien 
svētku stratēģiju un taktiku pārplānot, jo laukuma otrā 
pusē joprojām atradās divi spēlētāji ar neprognozējamu uz-
vedību – pandēmijas draudi un laika apstākļi. Pāris dienu, 
arī 31. jūlija rītā, gāž kā ar spaiņiem, toties dienas vidū pil-
sēta un viss novads ir nomazgāti balti – nu gluži kā svētku 
nams pirms ciemiņu uzņemšanas!

Svētku programma ieplānota trim dienām. Pasākumu 
un aktivitāšu ir tik daudz, ka tos visus pat nodrukāt nav bi-
jis iespējams. Pat ja pa pilsētu pārvietotos, pirkstu no sastā-
dītā iecerētā maršruta un laika kalendāra neatraujot, acis 
viss viens apstātos pavisam neplānotās 
vietās. Hanzas pilsētas kultūrslānis ir 
biezs, un arī jaunākie laiki (Lai par 
tiem uzskatām kaut vai 100 pēdējos, 
kopš limbažnieka Baumaņu Kārļa 

radītā lūgšana tika apstiprināta par mūsu valsts himnu.) ne-
kad nav ritējuši ar provinces bālumu vaigos.

Šogad jau pirmssvētkos daudzviet uzplaukusi dominē-
jošā baltā krāsa: ielu, fasāžu, iestāžu logo, apģērbu nofor-
mējumos. Un noteikti – arī sirdīs. Nebaudu svētkus pirmo-
reiz, bet tieši šovasar atmiņā uzvirmo Norvēģijas iespaidi: 
ūdenskritumu slūžām nākot vaļā, atstāto ciematu ļaudis 
pulcējas pavasara svētkiem ar nemainīgu iekšējo devīzi: 
esam šo ziemu pārcietuši, esam cits citu balstījuši gan fi-
ziski, gan morāli. Šoziem Latvijas pavasaris tika ieskauta 
viltīgos covida ledājos, vēl līdz galam neatkusušos...

Un nu – parkos un estrādēs skan dzīvas mūziķu balsis – 
ne ierakstu konservi. Ja vēlies, vari pavisam tuvu skatīt vai-
gā mūzikas leģendas Žoržu Siksnu vai Aināru Mielavu. 
Savējie, kā allaž, viskuplākā pulkā – gan dziedātāji: Anita 
Ozola, Raimonds Brikmanis, gan mūziķi: bērnu vokālais 
ansamblis Pogas, Ritma skolas bungotāji). Dejotāju Lim-
bažos visās paaudzēs ir tik daudz, ka tā vien skaties – svēt-
ku laikā suni izvest pastaigāt jālūdz kādai mazāk aktīvai 
kaimiņienei! No galvaspilsētas šurp ceļu mērojis ļoti po-
pulārais bērnu ansamblis Dzeguzīte, muzicējošais aktieris: 
Mārtiņš Vilsons, Henrihs Kalvītis un Mikus Frišfelds.

Gardēžiem dota iespēja ieklausīties pavāra Roberto 
virtuves noslēpumos. Bet reti kuram šodien vaļa gatavot 
azaidu mājās pašam. Maize, sieri, kūpināta gaļa, piparkū-
kas un citi lauku labumi nopērkami tirgus stendos. Dažam 
pat vēl tumsas laikā uz māju iet nemaz negribas, jo Limba-
ži neparasti staro, it sevišķi Vienības parkā, kur gaismu ro-
taļas pavada fantastiska mūzika. „Paliksim tepat vēl drus-

Kas ir skābeklis dvēselei?
Limbažu pilsētas svētki
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Muzeja fondu galvenā glabātāja Diā-
na Nipāne.
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Leļļu teātris. Pat leļļu teātra izrāde veltīta Limbažu vēstu-
rei. Visi, kuri iebraukuši pilsētā, var priecāties par jauno 
pulksteni, bet par vecajiem pulksteņiem, kuru vairs nav, 
stāsta leģendas. Tās tikai, kā visas leģendas, ik pa laikam 
jāatgādina.
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Pilsētas jaunākās – „Parka kafejnīcas“ apmeklētājus priecē jauniešu ansamblis 
ar dziesmu no Imanta Ziedoņa fonda „Viegli“ repertuāra par mazo balto kaiju.
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ciņ,“ rociņu vecā koka stumbram, uz 
mirkli ietērptam kā samtainā zilā zīdā, 
piespiedis, vecākus lūdz mazs ķipars.

Tiešām ikviena aktivitāte plānota 
tā, lai dalībniekiem garantētu gan pie-
tiekamu fizisku atstatumu, gan morālu 
komfortu. Latviešu filmu demonstrē-
jumi, koncerti un raibie tirdziņi – viss 
zem saulainā debesjuma. Durvis jā-
virina vien trijās vietās. Pirmkārt, ie-
cienītajai Teātra mājai, lai noskatītos 
režisores Intas Kalniņas jauniestudē-
jumu Līgas Gulbes un Jura Bebriša 
duetam izrādē Pupas (lietuvietes Dai-
vas Čepauskaites luga). Pirmizrādes 
ir veselas četras, jo skatītāju un ziedu 
pašmāju aktieriem nekad netrūkst. 
(Īpašajā laikā limbažnieki iestudējuši 
pat divas lugas!) Otrkārt, novada domes plašās foajē telpās 
apskatāma īpaši sirsnīga izstāde – bērnu zīmējumi no visas 
Latvijas, veltīti Friča Bārdas dzejoļu tematikai, pavisam 
saņemti 467 darbi. Treškārt, Limbažu evaņģēliski luteriskā 
baznīcā.

Jā, Limbažu baznīca, kura iesoļojusi jau 340. gadskār-
tā, ir īpaša celtne, tā allaž elpo ar šodienas elpu, bet biezie 
mūri spēj arī norobežot no šolaiku paviršības un steigas. 
Svētku laikā divus vakarus dievnamā skan klasiskā mūzi-
ka. Pirmajā koncertā muzicē pilsētas Mūzikas un mākslas 
skolas esošie un bijušie audzēkņi un sieviešu ansamblis Reiz 
bija: jaunajiem uzstāšanās šeit ir kā svētība, vecajiem – kā 
balva, ka mūžs vadīts saskaņā ar uzticību dzimtajai pusei 
un skaistuma pasaulei. „Kā skābeklis dvēselei – tā cilvē-
kam vajadzīga mūzika,“ – izjusti silti skan mācītāja Ro-
mana Kurpnieka ievadvārdi pirms nakts koncerta, kurā 
dzied viesi: tenors Mārtiņš Zvīgulis, ērģeles spēlē Aigars 
Reinis, čellu – Emīlija Rozenšteina un Pēteris Ozoliņš. 
Ar māksliniekiem balkonā kopā redzama draudzes pado-
mes locekle Ingrīda Briede, bez viņas klātbūtnes un klāt-
darīšanas ikvienu baznīcas aktivitāti grūti pat iedomāties. 
Ingrīdai, šķiet, tikai tas laiks, kad skan mūzika, ir patiesi 
brīvs no rūpēm par dievnamu un tā apsaimniekotājiem – 
cilvēkiem, kuri neapguruši kalpo ne tikai Tam Kungam, 
bet arī vēsturei un šodienas cilvēkiem.

Vēlreiz atgriezīšos pie veļas mazgāšanas, kuras dēļ mu-
zeja čaklās darbinieces netika pat svētku gājienā. Pils (un 
muzeja) pagalms pārvērsts par lielu vešūzi: sārma iegūšanai 
lielā katlā norimstas pelni, diži liels katls karsējās uz vaļējā 
pavarda, tā priekšā – vairākas koka siles ar veļas velējamiem 
un beržamajiem dēlīšiem. Un veļas sitamās vāles – dažādām 
plaukstām piemērotas. Viss pagalma vidus – bērnu rīcībā, 
jo kad vēl tā var iztrakoties, ja ne mammas veļas dienā, kad 

pieaugušajiem nav vaļas ar mazajiem bārties, turklāt nos-
mulētās drānas uzreiz var iebāzt baļļā! Par bērnu prieku gā-
dājusi speciāla burbuļfirma, jaukākais – meitenes Limbažos 
uzreiz saģērbtas viduslaiku tērpos. „Nevarējām taču viņas 
laist pils pagalmā kā atbraukušas – džinsiņās,“ smejas Di-
āna, kuras mantu lādēs netrūkst ne kleitu, ne cepuru. Tieši 
labi, ka var saulītē pakaltēt un novadniekiem parādīt.

Gar visu pils valni audekla nojumēs vēdinās gadu des-
mitiem vecas baltās drānas – izšūtas, izcakotas, ar iniciā-
ļiem rotātas. Nudien, pat neticami, ka taislaikos tik baltu 
spožumu linam un kokvilnai varēja dabūt bez ķīmiskajiem 
palīglīdzekļiem! Bet varēja, un ne to vien, jo sievu mugu-
ras un rokas darba nebijās. Katram interesentam Diāna ar 
palīdzēm gatava aizsiet garo širci, lai tik atrota piedurk-
nes un ķeras pie vešas, palaga vai galdauta klāt! Piestāj arī 
pa solīdam vīra cilvēkam, lai viszinīgi un nostalģiski no-
vilktu: „Nudien, arī man nācās ar tādu veļas bungājamo 
vecmāmiņai iet palīgā!“ Man savukārt nāk prātā Sēlijas 
puses muzejā redzētā Vecā Stendera – jā, tieši mūsu ābe-
ces pamatlicēja, – izgudrotā pirmā veļas mazgājama mašī-
na – muca ar kloķi un veļas maisītāju viducī. Ik pa laikam 
Diāna atliec muguru un pie reizes pastāsta par muzeja jau-
numiem – nule atvērtām izstādēm Ulmaņlaiki Limbažos 
un Rotaļlietas. Taču vislielākais lepnums muzejniekiem un 
viņu darba atbalstītājiem par jauno objektu Kārļa Bauma-
ņa (kādreizējā Tirgus) laukumā, kur tikko atvērts Centra 
kiosks (oficiālā vārdā – muzeja ārtelpas vitrīna) – ar Ul-
maņlaika labumiem un informāciju acīm, ne nopirkšanai.

Jā, tādi svētki dvēselei ir kā skābeklis. Katra sirdij un 
prātam, tikai pašam jāiznāk no mājām un jāpakustina kā-
jas. Paldies organizatoriem, lai neapdziest darītprieks un 
izdoma!

Anita Mellupe,
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Kas ir skābeklis dvēselei?
Turpinājums no 10. lpp.

Limbažnieku Teātra māja pilnībā atbilst tās vecajam nosaukumam – Vienības 
nams, tās misija ir un būs – cilvēkus vienot. Šogad ap to svētku laikā ir pavisam 
klusi, bet nevar aizmirst jautro jampadraci, kas gadu gadiem izvērsies Teātra 
mājas durvju priekšā – pat īstu, ar malku kurināmi krāsni un uz tās ceptās 
pankūkas ieskaitot! Protams, cepējas ir Limbažu teātra primadonnas.
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Diāna Nipāne apmāca seno drēbju mazgāšanas metodikā 
mazās limbažnieces Melāniju un Loti.
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Centra kiosks tagad ir kā skaistuma mušiņa uz dāmas-vec-
pilsētas vaiga.
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Saules ģimnāzista atmiņas (2)
Nepilns gads pēckara Vācijā
Pirmais turpinājums. Sākums LL608.

Skolas 4. klasē
Saules ģimnāzijas 

4. reālās klases program-
mā bija 13 mācību priekš-
meti, to vidū arī kādi vis-
pārizglītojoši priekšmeti, 

kā piemēram Mākslas vēsture. Huma-
nitārā klasē kāda matemātikas priekš-
meta vietā mācīja latīņu valodu.

Cik stundas mēs katru dienu sko-
lā pavadījām? Priekšpusdienā skolā 
mācījās pamatskolnieki. Ģimnāzijas 
stundām bija jāpielāgojas nometnes 
pusdienlaikam. Mācības varēja notikt 
starp plkst. 13 un plkst. 18 pēcpus-
dienā no pirmdienas līdz ceturtdienai 
un līdz plkst. 17 – piektdienās, jo bija 
skolnieki, kam bija jābrauc atpakaļ uz 
savām nometnēm. Ja stundas garums 
bija 45 – 50 minūtes, tad, ieskaitot 
brīvstundas, katru dienu varēja būt 5 
mācību stundas, jeb 25 mācību stun-
das nedēļā, kas caurmērā deva katram 
priekšmetam 2 stundas nedēļā. Tālāk 
lasīsim, ka ticības mācība bija vienu 
stundu nedēļā. Jāpieņem, ka zīmēšanai 
un mākslas vēsturei arī neveltīja vai-
rāk par vienu stundu nedēļā. Nav atmi-
ņā, cik stundas nedēļā veltīja katram 
no pārējiem mācību priekšmetiem.

Vēlā rudenī, ziemā un agrā pava-
sarī, kad gājām atpakaļ uz savām no-
metnēm, bija tumšs un auksts.

Apskatīšu mācību priekšmetus tādā 
secībā, kādā tie ir uz 4. klases liecības. 
Ja priekšmets neturpinājās 5. klasē, tad 
atzīmēšu, ka tas ir tikai 4. klases priekš-
mets. Algebrā, ģeometrijā, ķīmijā un 
dabas zinātnēs bija gada pārbaudījumi.

Ticības mācība. Skolotājs bija mā-
cītājs Kušils. Ticības mācības stunda 
bija vienu reizi nedēļā. Dažkārt, savu 
mācītāja amata pienākumu dēļ, viņš 
no kādas stundas iztrūka. Nezinu, vai 
skolotājs mani jau bija ievērojis pirms 
tam, vai nē. Bija 1. trimestra atzīmju 
likšana. Ieraudzījis mani, lika piecel-
ties. „Kā jūs sauc?“ Atbildēju: „Mans 
vārds ir Guntars Saiva.“ „Neesmu jūs 
vēl redzējis. Labi, pieci, sēžieties!“

Būtībā mācītāja atbildei par to 
piecinieku bija savs pamats. Kā viņš 
pats kādreiz mums to vēlāk stāstīja, 
ģimnāzijas laikā jau zinājis, ka studēs 
teoloģiju. Prasījis skolotājam daudzus 
āķīgus jautājumus, kurus skolotājs nav 
varējis atbildēt. Rezultātā ticības mā-
cībā nav bijis piecinieks. Bez piecinie-
ka teoloģijas fakultātē neuzņem. Re-
zultātā dabūjis pārlikt ticības mācības 
eksāmenu pie izglītības ministrijas. 
Tad sev nosolījies, ka nevienam skol-
niekam neaiztaisīšot ceļu uz teoloģijas 
fakultāti, ja tas kādreiz to gribētu.

Latviešu valoda. Neatceros sko-
lotāja vārdu. Vai tas varēja būt Jānis 

Aume?
Esmu diezgan drošs, ka mums bija 

divas mācību grāmatas: A. Dravnieka 
Latviešu literatūras vēsture un V. Bēr-
ziņas Latviešu valodas gramatika. 
Literatūrā bija jāsagatavo un jāiemā-
cās konspekti par dažiem izvelētiem 
rakstniekiem. Gramatikā uzsvars bija 
uz likumu pielietošanu, mazāk uz to 
iemācīšanos no galvas. Saglabājusies, 
gan nedaudz cietusi, ir V. Bērziņas 
Latviešu valodas gramatika ar zīmo-
gu Dānijas Latviešu Bēgļu Ģimnāzija. 
Šo grāmatu mana sieva bija paņēmusi 
līdzi uz Austrāliju, kā atmiņu no viņas 
bēgļu gaitām Dānijā.

Angļu valoda. Mūsu 4. un 5. klases 
angļu valodas skolotāja bija Aina Pa-
egle. Citās klasēs angļu valodu mācī-
ja arī Šarlote Aume. Pirmajā stundā 
skolotāja pienāca pie manis noskaidrot 
manas angļu valodas zināšanas. Cik 
gan grūti bija dažus teikumus pateikt 
angļu valodā! Līdz ar to, manas angļu 
valodas zināšanas bija noskaidrotas, 
un skolotāja bija apmierināta, ka es 
varēšu pārējai klasei sekot.

Aina Paegle bija operdziedātājas 
Ludmilas Sepes māsa. Arī pati bija ap-
veltīta ar skaistu balsi. Beigusi Angļu 
institūtu. Mācīja mums dažas vieglas 
angļu dziesmiņas. Kādreiz, siltā vasa-
ras pēcpusdienā, bija pierunājama stun-
du noturēt ārā. Pagalmā gar šķūni bija 
sakrauti dēļi. Visi sasēdamies uz tiem.

Skolotāja dzīvoja Špakenbergas 
nometnē. Atceros, ka reizi vai divas 
kopā stāvējām pēc pārtikas. Viņa no-
metnē audzināja mazu meitiņu. Vīrs, 
leģionārs, bija vai nu frontē kritis, vai 
arī bez vēsts pazudis.

Vācu valoda. Vai skolotāja bija 
Irma Mangule? Viņas paraksts pa-
rādās uz Gatavības apliecības. Varētu 
domāt, ka visi bijām vācu valodu pie-
tiekoši apguvuši, un ar šo priekšmetu 
nevajadzētu būt problēmām. Bet bija 
disciplīnas problēmas, pie kurām mēs 
nebijām vienīgie vainīgie.

Vēsture. Jau lasījām, ka klases 
audzinātājs bija vēsturnieks Pēteris 
Dreimanis. Viņš bija arī mūsu vēstures 
skolotājs. Ļoti cienījama izskata kungs, 
kura ienākšana klasē jau vien nodroši-
nāja absolūtu klusumu un respektu.

Viņam toreiz bija 67 gadi, jo bija 
dzimis 1879. gadā. 1906. gadā beidzis 
Tērbatas Universitāti ar zinātņu kan-
didāta grādu. Bijis vēstures metodikas 
lektors Latvijas Universitātē un vēstu-
res skolotājs Rīgas Skolotāju institūtā, 
Valsts tehnikumā un Rīgas pilsētas 
komercskolā. Pētījis Latvijas vēsturi.

Dreimaņa stāstīto varēja nosteno-
grafēt un tūlīt nodot burtlicim iespie-
šanai. Mūsu problēma bija, vai nu aiz-
rauti klausīties, vai arī mēģināt kaut ko 

pierakstīt. Dreimaņa stundās dažkārt 
ienāca, apsēdās solā un klausījās angļu 
valodas skolotāja Aina Paegle.

Dreimanis uzsvēra, ka mums ta-
gad vēsturē ir vieglāk, jo normālos 
apstākļos būtu bijis jāizlasa krietns 
skaits grāmatu par vēsturi, kas tagad 
nebija iespējams.

Algebra. Tikai 4. klasē. Šo priekš-
metu mācīja pats direktors Jānis 
Esers. Tā kā 1. trimestris jau bija iesā-
cies, tad skolā jau bija sākta 4. klases 
algebras kursa mācīšana. Es, protams, 
to nebiju mācījies, un uz direktora uz-
doto jautājumu nevarēju pareizi atbil-
dēt. Par to direktors ielika 2.

Kad vēlāk lika 1. trimestra atzī-
mes, direktors man ielika 2, jo tā bija 
mana vienīgā atzīme visā trimestrī. 
Gada beigās algebrā bija pārbaudī-
jums. Nebija jau grāmatas, no kuras es 
būtu varējis šo priekšmetu sagatavot.

Skolu beidzot, man piedāvāja ie-
spēju uzlabot algebras atzīmi no trij-
nieka uz 4 vai pat 5, bet vēl aizvainots 
no 1. trimestra divnieka, atteicos.

Ģeometrija. Tikai 4. klasē. Arī šo 
priekšmetu mācīja direktors Esers. 
Grāmatas nebija. Viss balstījās uz to, 
ko varējām savās burtnīcās uzzīmēt un 
pierakstīt.

Bet ar ko mēs zīmējām un rak-
stījām? Kas mums apgādāja gan 
rakstāmpiederumus, gan papīru, gan 
burtnīcas? Veikalos neko nopirkt ne-
varēja. Šķiet, kā tā bija skola, kurai tie 
savukārt bija jāsaņem no UNRRAs, jo 
tās pienākums bija apgādāt skolas ar 
minimālajiem mācību līdzekļiem. Bet 
ar ko mēs rakstījām? Domāju, ka tie 
bija zīmuļi. Šo laiku biro tad vēl ne-
bija, vismaz mums skolniekiem to ne-
bija. Tie nāca tikai pāris gadus vēlāk. 
Pildāmspalvas varbūt bija tikai nedau-
dziem. Neatceros, ka mēs būtu lietoju-
ši tintes pudelītes un spalvaskātus.

Trigonometrija. Šo priekšmetu 
sāka mācīt 3. trimestrī mūsu klases 
audzinātājs V. Švānbergs. Cik zinu, 
pēc izglītības viņš bija inženieris. Ko 
skolotājs uzrakstīja uz tāfeles, to cītī-
gi pierakstījām burtnīcās. Skolotājam 
neizdevās šo priekšmetu pasniegt inte-
resanti, bet ir jāatzīst, ka atrast jaunas 
interesantas, vēl nezināmas, sakarības 
trigonometrijas funkcijām būtu ārpus 
skolas programmas.

Fizika. Skolotāja vārdu neatceros. 
Varbūt plašākais no visiem skolā mā-
cītiem priekšmetiem. Trūka, tas, ko 
mēdz apzīmēt par fizikas kabinetu. 
Bija mazas iespējas klasē demonstrēt 
fizikas eksperimentus. Bija jāsamieri-
nās ar to, ko varēja demonstrēt uz tāfe-
les un ko mēs varējām pierakstīt.

 
Turpinājums 13. lpp.
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Ķīmija. Tikai 4. klasē. Skolotāja 
bija farmaceite (?) Kauliņa. Tā pati 
problēma ar ķīmijas kabineta trūku-
mu. Dažādas pudelītes ar visādiem 
šķidrumiem skolotāja līdzi nenesa, bet 
mūsu burtnīcas gan bija pilnas ar ķī-
mijas formulām. Runāja, ja kāds pēc 
gadiem varot atcerēties sērskābes for-
mulu H2SO4, tad esot ķīmiju labi mā-
cījies. Skolotāja stāstīja arī par (kālija) 
sārma iegūšanu, kuru vācu okupācijas 
gados Latvijā lietoja ziepju vārīšanai. 
Bet stāstot par ziepju vārīšanu, viņai 
gadījās pateikt, ka esot visām drau-
dzenēm savārījusi ziepes! Tas protams 
izraisīja lielu smieklu vētru, bet pietu-
vināja skolotāju klasei.

Dabas zinātnes. Tikai 4. klasē. Ne-
atceros, kas šo ļoti plašo priekšmetu 
mācīja un uz ko bija uzsvars.

Fiziskā audzināšana. Skolotājs 
Upāns.

Zīmēšana. Tikai 4. klasē. Skolotāja 
vārdu neatceros. Zīmējamos priekš-
metus: vāzi un cilvēka galvu novieto-
ja klases priekšā. Katrs skolnieks no 
savas vietas šos priekšmetus redzēja 
nedaudz citādāk. Izsniedza mums 
piemērotu papīru un zīmuli. Skolotājs 
pamācīja kā izstiept roku un turēt zī-
muli, lai dabūtu pareizos samērus un 
tml. Bet man samērīgas proporcijas kā 
neiznāca, tā neiznāca...

Mākslas vēsture. Tikai 4. klasē. 
Diezgan drošs, ka šo priekšmetu mā-
cīja K. Štelmahers. Gadus vēlāk, kad 
bija iespēja apmeklēt vairākus muzejus 
un mākslas galerijas Eiropā un ASV, 
vēlējos kaut būtu vairāk atcerējies no 
kādreiz Štelmahera mācītā. Lielāko ie-
spaidu uz mani atstāja 1986. gadā vienā 
Venēcijas salas baznīcā redzētā Tinto-
retto glezna. Baznīcu gan toreiz remon-
tēja, un glezna bija ļoti sliktā gaismā.

Kaut kad ap 2. trimestra vidu klases 
audzinātājs paziņoja, ka mums būšot 
jauns klases biedrs, vārdā – Godļevskis. 
Tas bija tas pats Juris Godļevskis, kas 
vēl pirms pusgada mācījās Ķīles ģim-
nāzijas 2. klasē.

Mācības gada beigās saņēmu šādu 
4. klases liecību; gada atzīmes: ticības 
mācība 5; Latviešu valoda – vārdos 
un rakstos 4; vācu valoda 5; vēsture 4; 
algebra 3; ģeometrija 4; fizika 5; da-
bas zinātnes 3; fiziskā audzināšana 5; 
zīmēšana 3; mākslas vēsture 4.

Pārbaudījuma un galīgās atzīmes: 
algebra 3 un 3; ģeometrija 4 un 4; ķī-
mija 5 un 5; dabas zinātnes 5 un 4.

Skolas 5. klasē
1946. gadā sākās divas akcijas 

izceļošanai darbā uz Angliju: Baltie-
šu gulbīša (Balt Sygnet) akcija, kas 
galvenokārt meklēja strādnieces An-
glijas slimnīcām un daudz plašākā 
Westward Ho – Uz rietumiem – akcija 
smaga fiziska darba strādniekiem.

Šīm akcijām atsauksme bija laba. 
Vairākām mazākām nometņu skolām 

radās grūtības pastāvēt. Arī pašas 
nometnes Starptautiskā bēgļu orga-
nizācija IRO gribēja likvidēt. Darbu 
izbeidza Bernsenes Ģimnāzija, skol-
niekiem un vismaz vienam skolotājam 
pārnākot uz Saules ģimnāziju. Arī 
Špakenbergas ģimnāzisti pārnāca uz 
Saules ģimnāziju.

5. klasē turpinājās 8 priekšmeti, bet 
nāca klāt 6 jauni. Vairākos priekšmetos 
bija formāli skolas beigu eksāmeni.

Ticības mācība. Turpināja mācīt 
mācītājs Kušils.

Latviešu valoda. Mācīja pulk. Ro-
berts Osis. Vispirms daži vārdi par 
viņu pašu. Dzimis 1900. gadā. LU 
studējis vēsturi. 1944. gadā aizstāvējis 
maģistra darbu par senlatviešu piļu no-
cietinājumu sistēmu. Līdz 1944. gada 
martam 19. divīzijas 43. pulka koman-
dieris cīņās Kurzemes katlā. Pēdējās, 
Liepājā sastādītās Latvijas valdības 
ministru prezidents. Pēc Vācijas kapi-
tulācijas vēl izdevās ar ātrlaivu atstāt 
Liepāju. Nonāca sabiedroto gūstā. 
1945. gada novembrī atbrīvots. Oša 
dzīvesbiedre trimdas gadus pavadī-
ja Dānijā, vadot Kobekas nometni. 
Pulk. Osis aizgāja mūžībā 1973. gadā.

Jau lasījām, ka mūsu klasē bija 
krietns skaits bijušo karavīru. Sko-
lotājs nereti kavējās atmiņās par pie-
cām Kurzemes lielkaujām, kurās viņa 
pulks bijis iesaistīts. Izmantojot kād-
reiz kara skolā iegūtas zināšanas ar-
tilērijā, esot vairākiem vācu bateriju 
komandieriem nopelnījis dzelzs krus-
tus. Latviešu literatūra bija Oša stiprā 
puse. Jūsmīgi runāja par Aleksandru 
Grīnu. Laikam bija viņu personīgi pa-
zinis. Gramatikai skolotājs lielu vērību 
nepiegrieza. Gramatikas likumus no 
galvas mācīties nelika.

Bija ļoti lepns, ka bijis pēdējās Lat-
vijas valdības ministru prezidents, lai 
gan Vācijas kapitulācijas dēļ tā valdība 
vēl darbu nebija sākusi.

Klasē sagaidīja armijas disciplīnu. 
Reiz, viņam nākot klasē, mēs nebijām 
visi laikā piecēlušies un laikam arī bi-
jām nedaudz trokšņaini. Acīmredzami 
noskaities, teica: „Es nākšu vēlreiz!“ 
un izgāja ārā.

Kādu kilometru vai nedaudz vai-

rāk, augšpus Špakenbergas, gandrīz 
Elbas krastā, bija tuberkulozes sanato-
rija. Pēc kara tuberkuloze bija diezgan 
izplatīta un tolaik grūti ārstējama sli-
mība. Sanatorijā ārstējās vairāki bijušie 
latviešu karavīri. Vienam no viņiem 
mirstot, pulk. Osis pavēlēja visai mūsu 
klasei piedalīties šī karavīra izvadīšanā. 
Pēc mācītāja Kušila atvadu vārdiem, 
šķirstu guldīja Špakenbergas Meža ka-
pos, gan ne ar militāru godu, bet tomēr 
ar skolnieku goda sardzi, kuru vidū bija 
vairāki kādreizējie karavīri.

Angļu valoda. Turpināja mācīt 
Aina Paegle. Gala eksāmens gan mu-
tiski, gan rakstiski. Rakstiskajam ek-
sāmenam mūsu angļu valodas skolotā-
ja bija mūs labi sagatavojusi. Laikam 
zināja, ka eksāmenā būs jāraksta dik-
tāts par Viljamu Šekspīru. Klasē eksā-
menā paredzētā diktāta 10 vai 12 rin-
diņas skolotāja mums vairākas reizes 
nolasīja, un mēs mācījāmies tās pareizi 
uzrakstīt. Vēl tagad atceros dzimšanas 
un miršanas gadus: 1564 un 1616.

Vācu valoda. Laikam turpināja 
4. klases skolotāja.

Vēsture. Turpināja mācīt P. Drei-
manis.

Psiholoģija un loģika. Diezgan 
drošs, ka arī šo priekšmetu mācīja 
P. Dreimanis.

Kosmogrāfija. Jauns priekšmets, 
ko mācīja Fricis Šmidhens – pārnā-
cējs no Bernsenes Ģimnāzijas.

Ar toreizējiem skolas mācību lī-
dzekļiem parādīt planētu un citu de-
bess ķermeņu konfigurāciju pasaules 
telpā un laikā bija neiespējami. Tāpēc 
skolotājs bija noorganizējis ekskursiju 
uz Hamburgas planetāriju, kas, lai-
mīgā kārtā, nebija karā daudz cietis. 
Uz lielā kupola varējām redzēt mūsu 
hemisfēru dažādos laika posmos. Sko-
lotājs ļoti precīzi pārtulkoja vācu valo-
das paskaidrojumus.

Pēc planetārija apskates mēs, kādi 
četri vai pieci, palikām Hamburgā. 
Aizgājām ēst. Mums bija kuponi tikai 
vienai porcijai, kad to pasūtījām un 
visi to mēģinājām ēst, tad tas apkal-
potājos sagādāja neiedomājamu jaut-

Saules ģimnāzista atmiņas (2)
Turpinājums no 12. lpp.

Visi abiturienti ar skolotājiem. Guntars Saiva kreisā malā augšējā rindā.
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Rakstā zem fil-
mas Lielvārdes Jostas 
stāsts (2015.g.), ko vei-
dojis raidījums Kadrs 
Kultūrā, un kas skatāms 
uz Youtube, ir teikts: 
„Lielvārdes josta ir 

viens no senākajiem latviešu noslēpu-
miem. Sarkanbalta gluži kā Latvijas 
karogs, josta sevī ietver ziņas, kam 
teju piemīt maģisks spēks. Lielvārdes 
jostu nereti dēvē par vēstuli no kos-
mosa. Caur jostā ietvertajām zīmēm 
nākamajām paaudzēm no senatnes 
nodota sakrāla šifrētā ziņa un infor-
mācija par seno cilvēku pasaules uz-
tveri.“

Bet ko būtu šodien, manuprāt, jāat-
ceras visiem interesentiem un katram 
latvietim īpaši.

Pirmkārt, jau – Lielvārde ir sa-
protama nevis kā lielā varde (jeb big 
frog – angl.), bet kā Lielā Vārde jeb 
Lielie Vārdi (great words-angl.). Tā ir 
vieta Latvijā, un tur radītie veidi, kur 
un kā tiek sacīti Lieli Vārdi. Tas ir arī 
slavenais objekts – josta, kas satur Lie-
lus Vārdus. Tas ir šo Vārdu krājums. 
Arī persona (siev. dzimtē!), kas saka 
Lielos Vārdus – LielVārde.

Otrkārt, populāri tiek sacīts vien-
skaitlī – josta. Bet ir zināmi aptuveni 
70 galvenie paveidi, un tie visi pieder 
pie Lielvārdes jostas. Lielvārdes jos-
tā vairums modeļiem priekšgalā ir 
redzams ar sarkanu uz balta ieausts 
ķīlis, kas sastāv no trim kailiem kon-
taktiem: labā, kreisā un vidējā, kas 

pāriet difūzijās un noformē staru. Tas 
iet jostai vienmēr pa priekšu, idejiski 
norādot, kur Civilizācijai uz Zemes 
un Visumā ir jāiet. Stars kopā ar jostu 
ir latviešu tautai, tā sakot – Visuma 
Kuģis vai kā citā senvalodā saka – 
Merkhaba. Caur to latvju tauta var 
eksistēt vienmēr, visos nākamajos 
laikmetos kā tauta. Rasmas Rozītes 
tulkojumā vācu mistiķe Dina Rīsa to 
dēvē – par latviešu tautas svētajiem 
rakstiem. Tas uzlūkojams gan kā Ar-
tifakts gan arī kā Progress. Tas ir an-
tīkais instruments, kas piešķirts ve-
selai civilizācijai. Lielvārdes josta tās 
kopumā satur līdzsvaru starp Veco 
pasauli un Jauno pasauli. Virziens – 
centrisks.

Saskaņā ar tās tulkiem, josta sa-
tur cilvēka ģenētiskos kodus gan tos, 
kas jau aktivizēti šais laikmetos, gan 
arī tos, kas vēl tiks aktivizēti nākotnē. 
LielVārde kā instruments ir kaut kas 
daudz vairāk nekā tikai šo aspektu at-
spoguļojums. Tā ir šo aspektu aktivi-
zators. Lielvārdes josta ir kā skalpelis 
ķirurgam, kosmiskā uguns mistiķim, 
zizlis priesterim un silta šalle katram – 
ar tās rakstiem.

Šodien pētījumu rezultātā tā var 
tikt vērtēta simbolu-ģenētikas-psiho-
loģijas-ritmikas principu daļēji apzi-
nātā izpratnē, kas uz cilvēku un vidi 
veic konkrētu iedarbi. Tas, ko senie 
vērtēja kā zināšanas (ieskaitot Baltu 
civilizāciju), un pazina kā Kosmisko 
spēku principus. Tos, ko senās civi-
lizācijas lietoja milzu celtņu būvēm 

gravitācijas manipulācijai. Tos, ko šo-
dien daļēji no jauna atklāj ar jūtīgām 
aparatūrām.

Latvieša mājvietā vai goda vietā, 
vai atvilktnē atrodas Lielvārdes josta, 
vai arī ar tās simboliem piesātināti iz-
strādājumi. Tāpat kā kristieša mājvie-
tā atrodas Bībele. Latvieša – kristieša 
mājvietā atrodas abas.

Melburnas Latviešu ciema daiļ-
amatniecības istabā Lielvārdes josta 
stiepjas cauri visai telpai. Ciema baz-
nīcā Auseklis rotā altāri. Vienības 

✝ Mūžībā devusies

AINA SVEILE
Dzimusi 1931. gada 21. februārī Briģos, Latvijā

Mirusi 2020. gada 3. augustā Melburnā, Austrālijā

Vai, dieniņa, man’ dieniņa, 
Tu atnāci nezināma! 
Nu iet mana dvēselīte 
Jēzus Kristus rociņā.

Viņu mīlestībā piemin meita Liena, dēls Aldis, vedekla Iveta,
mazdēli Ingus un Lārs

Mūžībā aizgājusi

IRĒNA SPROĢIS (dzim. Katalimova)
Dzimusi 1924. gada 16. martā Daugavpilī, Latvijā
Mirusi 2020. gada 3. augusta Melburnā, Austrālijā

Viņu mīļā atmiņā tur Arnis, Margot, Justin, Timothy

Lielvārdes josta
Garīgais komentārs

Ārijas Baumanes svaigi uzaustās Liel-
vārdes jostas.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
13. augusts
Elvīra, Velga, Rēzija
1909. ALT aktieris un režisors Pēteris 
Gotards Elsiņš.
1925. Latvija apsola līdz 1956. gadam 
nokārtot kara parādus Lielbritānijai.
1955. mediķe, politiķe, Latvijas veselī-
bas ministre (2009.g. 29.jūn. – 2010.g. 
17.mar.) Baiba Rozentāle.

14. augusts
Zelma, Zemgus, Virma
1880. dzejnieks, rakstnieks Apsesdēls 
(Augusts Apsītis).
1945. Japāna piekrīt padoties bez no-
teikumiem. (15.VIII –V-J Day).

15. augusts
Zenta, Dzelde, Zelda
Aglonas Dievmātes svētki
1815. vācbaltu ģeologs un paleontologs 
Aleksandrs fon Keizerlings (Alexan-
der von Keyserling).
1860. rakstnieks Sudrabu Edžus (īstajā 
vārdā Eduards Morics Zilbergs).
1895. (j.s., pēc v.s. 3. augustā) latviešu 

rakstnieks Aleksandrs (Jēkabs) Grīns.
1915. scenogrāfs, arhitekts Leonīds 
Merkmanis.
1920. gleznotājs Jānis Brekte.
1936. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Dace Dārziņa.
1945. režisors Ģirts Nagainis.
1945. diplomāts un politiķis Imants 
Daudišs.
1980. Romas pāvests Jānis Pāvels II 
piešķir Aglonai bazilikas titulu.
1980. latviešu bobslejists Jānis Miņins.

16. augusts
Astra, Astrīda
1975. Latvijas futbolists Imants Bleidelis.

17. augusts
Vineta, Oļegs
1807. vācu tautības latviešu žurnālists, 
literāts Rūdolfs Šulcs.
1961. dibināta ELJA Skandināvijas no-
daļa.

18. augusts
Liene, Liena, Helēna, Elena, Ellena

1630. Gustavs Ādolfs II atver Tērbatas 
ģimnāziju.
1835. žurnālists, tulkotājs, grāmatiz-
devējs Indriķis (Heinrihs) Alunāns.
1895. katoļu kardināls, garīgās litera-
tūras autors Julijans Vaivods.
1910. aktieris Osvalds Uršteins.
1917. latviešu skolas skolotāja Austrā-
lijā Helēna Nāgela.
1934. sabiedriska darbiniece Ingrīda 
Meierovica.

19. augusts
Melānija, Imanta
1600. sākas Polijas-Zviedrijas karš 
par Vidzemi. Tas ilgst gandrīz 30 ga-
dus.
1710. Lielais Ziemeļu karš: ar zviedru 
garnizona kapitulāciju beidzās Krievi-
jas veiktais Rīgas aplenkums.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Henrijs Pacers.
1991. PSRS apvērsuma mēģinājums. 
Pučisti pārtrauc Latvijas TV visu 
programmu raidījumus. Tās vietā dar-
bu uzsāk Latgales TV.  ■

rību. Iepretim Dammtora stacijai bija 
uzcelta liela telts, kuru izmantoja da-
žādiem uzvedumiem, kā operetēm un 
pat operām, jo Hamburgas Opera bija 
smagi cietusi kara laikā. Mums gadī-
jās redzēt kādu rēviju. To noskatīju-
šies, braucām atpakaļ uz Gēstahti. Tā 
ļoti patīkami bija pavadīta ekskursija 
uz Hamburgas planetāriju.

Otrā pusē Dammtora stacijai bija 
Baltijas Universitātes kādreizējā Zoo 
nometne, bet tad jau universitāte bija 
pārcelta uz Pinebergu.

Aritmētika. Jauns priekšmets. Mā-
cīja direktors Esers.

Trigonometrija. Turpināja mācīt 
Švānbergs. Tāpat cītīgi trigonomet-
rijas burtnīcā turpinājām norakstīt uz 
tāfeles uzrakstīto.

Analītiskā ģeometrija. Jauns priekš-
mets. Arī šo priekšmetu mācīja direk-
tors. Mums, rotatora tehnikā pavairo-
tas, bija pieejamas viņa vidusskolām 
rakstītās mācību grāmatas Algebriskā 
analīze un Analītiskā ģeometrija. Šīs 
grāmatas pat esot lietojuši Latvijas Uni-
versitātes pirmā gada studenti. Tās gan 
nesasniedza 1. kursa matemātikas lī-
meni, kādu Baltijas Universitātē mums 
lasīja prof. Eižens Leimanis, bet bija 

ļoti noderīgas praktiskajos darbos.
Algebriskā analīze. Jauns priekš-

mets. Šajā priekšmetā direktors īsti 
atplauka. Atmiņā viņa definīcija par 
bezgalību: Bezgalība ir lielums, kas 
var kļūt un palikt lielāks par kuru kat-
ru iedomātu galīgu lielumu.

Kādreiz skolniekiem procenti rada 
problēmas, direktors skaidroja, ka pro-
cents esot vienkārši viena simtā daļa.

Diferencēšanas un integrēšanas pa-
skaidrojumi bija vienreizēji. Diferen-
cēšana ir vienkārša krāsotāja darbs, 
integrēšana daiļkrāsotāja darbs.

Lai arī stingrs savās prasībās, di-
rektors savus priekšmetus padarīja in-
teresantus, ko nevarēja teikt par Švān-
berga mācīto trigonometriju.

Direktors bija iecelts par Saules no-
metnes komandantu. Vienlaicīgi vadīt 
nometni un ģimnāziju bija grūts darbs. 
Direktors bieži nāca klasē diezgan sa-
guris. Apsēdās pie skolotāja galda. 
Klases dežurants nāca ar ziņojumu: 
„Direktora kungs! Klasē tik un tik skol-
nieki. Iztrūkst tik.“ Direktors paņēma 
klases burtnīcu un parakstījās. Pasēdē-
jis brītiņu, piecēlās, piegāja pie tāfeles 
un lielā ātrumā sāka kādu problēmu at-
risināt. Visu nepaspējam pierakstīt, jo 
uz tāfeles uzrakstīto atkal drīz nodzēsa.

Reiz direktors ienāca klasē ar ple-
cā pakārtu labo roku. Mēs gaidījām, 

kas nu notiks? Direktors piegāja pie 
tāfeles un, mums par brīnumu, ar krei-
so roku sāka lielā ātrumā rakstīt.

Gadus vēlāk Sidnejā, pie manis at-
brauca klases biedrs Gunārs Fogels. 
Aizbraucām bijušo direktoru apciemot. 
Kad jautāju par toreizējo rakstīšanu ar 
kreiso roku, viņš atzinās, ka esot krei-
lis. Tikai ērtības labad, esot sevi pie-
spiedis iemācīties rakstīt ar labo roku.

Fizika. Domāju, ka turpināja mā-
cīja tas pats skolotājs, jo priekšmets 
bija 4. klases vielas turpinājums ar 
tām pašām fizikas kabineta trūkuma 
problēmām.

Rasēšana. Jauns priekšmets. Sko-
lotāja vārdu neatceros. Bet mūsu ie-
spējas šajā priekšmetā ierobežoja 
rasēšanas galda un piemērotu piede-
rumu – cirkuļa, lineālu, trīsstūru un 
velču trūkums. Vieni un tie paši piede-
rumi bija jālieto vairākiem. Trūka arī 
piemērota zīmējamā papīra. Uzsvars 
bija uz uzrakstiem, tiem bija jābūt gan-
drīz ar kaligrāfiski pareiziem burtiem.

Fiziskā audzināšana. Skolotājs 
Upāns. Reizēs, kad skolotājs lika kla-
sei noskriet kādus 300 m, mani klases 
biedri sūdzējās, ka es par ātri skrienot.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Saules ģimnāzista atmiņas (2)
Turpinājums no 13. lpp.

draudzes ziņās logo satur divus Au-
seklīšus.

Ir tulkotāju uzskats, ka jostā ilus-

trēta kristietības ienākšana vēsturē, 
kā arī atspoguļota Kristus Otrreizējā 
Atnākšana, kas vēl sagaidāma visas 
civilizācijas mērogā. Atcerēsimies, ka 
Jaunajā Derībā ir apstiprināts fakts – 
katra tauta Jaunajā Pasaulē ienesīs 

savas dārgās mantas. Jēzus neaizliedz 
tautiskumu, bet to stiprina un svētī. 
Mēs dziedam baznīcas dziesmā: Nāc, 
Tu, latvju Pestītājs!

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

Lielvārdes josta
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. augustā.
€1 = 1,64030 AUD
€1 = 0,90373 GBP

€1 = 1,77860 NZD
€1 = 1,18170 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 13. augustā, plkst. 10.00 
Scrabble klubiņš; spēlēsim Scrabble 
visu dienu (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pie-
teikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $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 
atsāks darbu pēc piespiestā pārtrau-
kuma un neliela remonta. Darba laiks 
sestdienās no plkst. 10–13. Varēs iegā-
dāties Latvijas, mūsdienu stila kera-
mikas traukus 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 lie-
tas, T-krekli ar latviskiem motīviem, 
kā arī vairāku autoru gleznas, mūzikas 
disku izvēle. Atradīsit arī citus jaunu-
mus. Visi laipni aicināti! 
Sestdien, 15. augustā, plkst. 13.00 
Tālavas mazā zālē Ilzes Tomasas 
(Thomas) interesantais, informatīvais 
un pievilcīgais referāts Kā latviešiem 
deva uzvārdus. Ieeja pret ziedoju-
miem, sākot ar $5. Būs iespēja iegā-
dāties atspirdzinājumus, pīrāgus un 
kūkas. Visi mīļi aicināti.
Svētdien, 16. augustā, plkst. 9.30 Tā-
lavā novusa treniņi.
Trešdien, 19. augustā, plkst. 10.30 
no ALB nama izbraukums ar pusdie-
nām uz Kingsford Hotel, Gawler. Cena 
pusdienām senioriem, sākot ar $22. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 17. au-
gustam. Maksa par autobusu $3. 
Ceturtdien, 20. augustā, plkst.19.00 
DV namā DV vīru koris DAUGAVA 
atsāks darbību pēc COVID-19 pār-
traukuma.
Ceturtdien, 20. 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, 23. augustā, plkst. 9.30 Tā-
lavā notiks novusa treniņi. Pulcēsimies, 
priecāsimies un uzspēlēsim novusu!
Ceturtdien, 27. 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.
Sestdien, 29. augustā, plkst. 11.00, 
ALB namā Pavārmākas kursi. Ulla 
Gicašvilli demonstrēs savu boršča re-
cepti. Dalības maksa $5, pieteikšanās 
obligāti, ierobežots cilvēku skaits (20).
Svētdien, 30. 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, 23. augustā, plkst. 14.00 
Dienvidaustrālijas Baltiešu Padomes 
rīkotais Baltijas Ceļa ekumenisku at-
ceres dievkalpojumu, angļu valodā, 
ja COVID-19 pašreizējie noteikumi 
nemainīsies. Dievkalpojums būs bez 
muzikāliem priekšnesumiem. Diev-
kalpojumā piedalīsies: prāv. J. Pried-
kalns, diakons I. Ozols, tēvs P. Rozītis. 
Dievkalpojums angļu valodā.

Brisbanē
Sestdien, 22. augustā, plkst. 12.00 
Rummy/zolītes /latviešu Scrabble 
pēcpusdiena. Maksa $10.
Svētdien, 23. augustā, plkst. 13.00-
15.00 Pienene augusta nodarbība. 
Ieplānota kopā sanākšanu veltīt tam, 
kas nesenajos laikos pietrūka visvai-
rāk – dziesmas, kas tuvas sirdij un 
mūsu tautai, sarunām un vienkārši 
kopā pabūšanai. Būs arī mazs stūrītis 
bērniem, kā arī citiem interesentiem 
rokdarbiem un mākslai, vai arī dažā-
das spēles un rotaļas. Lūdzu paņemiet 
līdzi savas dziesmu klades, kamoliņus, 
vācelītes un mazu groziņu, ar ko pa-
dalīties. Ieejas maksa tiks precizēta 
tuvāk laikam. Pieteikšanās pa e-pastu 
marta.eiduka@gmail.com vai arī valo-
das pulciņa Facebook mājas lapā. Vē-
los izcelt to, ka pieteikšanās iepriekš ir 
īpaši svarīga, lai mēs zinātu, ka dalīb-
nieku skaits nepārsniedz pašreizējās 
COVID-19 prasības. Uz tikšanos! Pie-
nene Facebook: https://www.facebook.
com/brisbanelatvianlanguagesocial/

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Nākamais dievkalpojums 19. sept.

Kanberā 
Pandēmijas un daļas mūsu nācēju ris-
kantā vecuma dēļ, Kanberas Latviešu 
biedrība vēl nekādu saietu vai sapulci 
nesasauc.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Dievkalpojumi kā arī paredzētā pilnsa-
pulce 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
Visi dievkalpojumi tiek ATCELTI 
līdz turpmākajam.

Pertā
Svētdien, 23. augustā, plkst. 13.00, 
Daugavas Vanagu gadskārtējais sarī-

kojums. Visi laipni aicināti!

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 16. augustā, plkst. 10.30 
dievkalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 14. augustā, plkst. 11.00 
Senioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 29. augustā, plkst. 13.30 
Sidnejas Latviešu biedrības pilnsapul-
ce Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 16. augustā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 23. 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 notiks saska-
ņā ar sabiedriskajām regulām. Diev-
kalpojumus vadīs mācītājs Raimonds 
Sokolovskis. Lūgums sazināties ar mā-
cītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē

Vācijā
Svētdien, 23. augustā, plkst. 10.30 
LCM, Salzmannstr. 152, 48159 Münster, 
Vasaras dievkalpojums Minsterē. Tik-
smies ar visu nepieciešamo piesardzību. 
Kalpos Lilija Tenhāgena. Pēc dievkalpo-
juma varēsim parunāties pie kafijas un 
līdzatnestiem našķiem. Visi mīļi gaidīti!

Latvijā
Piektdien, 14. augustā, plkst. 20:00 
Melngalvju namā tiešraides koncer-
tu ciklā KOPĀ notiks pirmais lielais 
soprāna Perīnas Madefas un baritona 
Jāņa Apeiņa kopkoncerts, kurā ska-
nēs ārijas un dueti no skaistākajām 
Dž.Verdi, Š.Guno, G.Doniceti, R. Leo-
nkavallo un U. Džordano operām. Pie 
klavierēm pianists Mārtiņš Zilberts. 
Biļetes un koncertiem klātienē un ska-
tījumam tiešraidē var iegādāties www.
bilesuparadize.lv. ■


