
Rīgas dome piekt-
dien, 13.  maijā, ārkār-
tas sēdē nolēma uzdot 
Rīgas pieminekļu aģen-
tūrai veikt nepiecieša-
mās darbības pieminek-
ļa demontāžai Uzvaras 
parkā.

Pieņemtajā lēmumā 

paredzēts, ka Pilsētas attīstības de-
partaments, Īpašuma departaments 
un Rīgas pašvaldības policija sniegs 
atbalstu Rīgas pieminekļu aģentū-
rai, lai tā demontētu padomju piemi-
nekli.

Rīgas domē uzsver: lai būtiski 
paātrinātu pieminekļa demontāžu, 
speciālā likumā ir jāparedz, ka iepir-

kumam tiek piemērota Publisko ie-
pirkumu likuma norma, kas nosaka, 
ka komisijas lēmuma pārsūdzēšana 
neaptur iepirkuma procedūru. Piemi-
nekļa nojaukšanas darbu saskaņošanu 
var paātrināt, neapturot būvniecības 
ieceri, gadījumā, ja tā tiek apstrīdēta. 

Kopš 2021. gada bei-
gām Krievija sāka sa-
vilkt savu karaspēku pie 
Ukrainas robežas, medi-
jos pieauga komentētāju 
skaits, kuri vaicāja, – 
kas notiks? Skaidrojumi 
bira kā no pārpilnības 

raga, un tie joprojām ieņem dažādas 
formas – pie apvāršņa parādās jau-
ni žurnālisti, politologi, ekonomisti, 
Kremļa intrigu pārzinātāji, bet jau 
ierastie notikumu Krievijā komentē-
tāji, piemēram, bijušais čekists, tagad 
opozicionārs, Jurijs Švecs, ekonomists 
Andrejs Illarionovs, Kremļa iekšpa-

saules pārzinātājs Valērijs Solovejs, 
rakstniece un žurnāliste Jūlija Lati-
ņina u.c., ik brīdi izdomā jaunus skai-
drojumus par notiekošo. Latvijā aktīvi 
strādā Andis Kudors, Andris Sprūds, 
Ilga Kreituse, Bens Latkovskis, Arnis 
Kaktiņš un citi, vērtējot notiekošo no 
savas specialitātes, proti, vēstures, po-
litikas zinātnes, žurnālistikas, sociolo-
ģijas, skatpunkta.

Filosofisku skatījumu ir maz, gan-
drīz nemaz. Iespējams, tāpēc, ka karš 
galvenokārt tiek uztverts kā militāri 
politiska norise un galvenās atbildes, 
kuras cilvēki grib dzirdēt, mēdz būt uz 
jautājumiem: „Kurā pusē Tu esi? Kurš 
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Par mūsdienu Krievijas publiku, baudām un gribu
Filosofisks skatījums
Par Krievijas vesto karu Ukrainā ir izteikušies daudzi no dažādiem skatpunktiem – vēstures, politikas, žurnālistikas, 
socioloģijas, galu galā – militāri tehnoloģiskā un starptautisko tiesību aspekta. Filosofisku skatījumu par notiekošo 
Krievijas sabiedrībā ir maz, lai gan arī tie spēj sniegt savas atbildes uz jautājumiem, kāpēc 21. gadsimta Eiropā kas 
tāds kļuvis iespējams, un ar ko tas varētu beigties. Ja Krievijas „publikas“ varas bauda būs stiprāka par tieksmi pēc 
labumiem, tad visiem Krievijai apkārt dzīvojošajiem draud ilgstoši kari, raksta filosofe Maija Kūle.

un kad uzvarēs?“ Pēc 24. februāra, 
kad Krievija iebruka Ukrainā, komen-
tētāju vidē sākās teju sacensība: „Es 
taču pirmais teicu, ka viņi iebruks! Vai 
es to neteicu jau pirms gada?“

Prognozēšana ir vajadzīga māksla, 
un, ja kādam ir lieliska intuīcija par 

Demontēs „Uzvaras“ pieminekli
Rīgas dome pieņēmusi lēmumu

Ilze Šēnberga Nāgela. Gleznas fragments „Maijs“.
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Par padomju okupācijas objektu Pārdaugavā
Valsts prezidenta Egila Levita paziņojums

Godātie latvieši, visi 
Latvijas patrioti!

I
Pēdējās nedēļās tiek 

lemts par padomju krie-
vu okupantu atstātā ob-

jekta Pārdaugavā turpmāko likteni.
Es gribu uzsvērt, ka tas, kādus vēs-

tures simbolus mēs vēlamies saglabāt 
un kādus nē, kādu mēs vēlamies veidot 
Latvijas kopējo atceres telpu, ir tikai 
un vienīgi mūsu pašu sabiedrības lē-
mums.

II
Objekts Pārdaugavā nav mēms 

vēstures liecinieks. Tas vienmēr ir bi-
jis padomju okupācijas simbols. Sar-
kanā armija šeit izdzina nacistiskās 
Vācijas okupantus un vienlaikus pati 
iedibināja padomju okupācijas režī-
mu. Tas ilga vēl 45 gadus un prasīja 
desmitiem tūkstošu nevainīgu cilvē-
ku upuru. Mēs nebijām aicinājuši pie 
mums nedz vienus, nedz otrus oku-
pantus.

III
Šis objekts jau ilgstoši kļuvis par 

Krievijas autokrātiskā režīma instru-
mentu.

Pie šī objekta ne tik daudz piemin 
kritušos, cik lepojas ar piederību Pu-
tina „krievu pasaules“ ideoloģijai. Pie 
tā publiski manifestē Kremļa imperiā-
listiskos naratīvus un pasaules redzē-
jumu.

Taču pēc 24. februāra šis okupantu 
atstātais objekts Pārdaugavā ir ieguvis 
vēl papildu nozīmi. Pēdējās nedēļas 

notikumi arī parāda, ka tas spēj dažus 
iedvesmot uz ekstrēmu, Krievijas kara 
noziegumus glorificējošu rīcību pub-
liskajā telpā.

IV
Imperiālistiskās „krievu pasaules“ 

ideoloģijas publiskai manifestēšanai 
un kara noziedznieku glorificēšanai 
nav vietas demokrātiskā sabiedrībā. 
Krievijas pastrādātie kara noziegumi 
un noziegumi pret cilvēci ir novilkuši 
skaidru robežlīniju.

Latviešiem, visu tautību Latvijas 
patriotiem padomju krievu okupantu 
atstātais objekts Pārdaugavā ir klie-
dzošs simbols Latvijas okupācijai un 
Putina Krievijas militārajai agresijai 
pret kaimiņvalstīm. Tas iemieso ni-
cinājumu pret Eiropas vērtībām un 
mūsu valsts pamatiem.

Demokrātiskā sabiedrībā ar kara 
noziedzniekiem nelepojas. Tos tiesā 
par pastrādāto un nosoda.

V
Tādēļ šis Kremļa propagandas ob-

jekts ir jādemontē.
Tāpēc Rīgas domes lēmums to de-

montēt ir pareizs.
Šī lēmuma savlaicīgumu apstip-

rina Latvijas sabiedrības reakcija, 
īsā laikā tā demontāžai saziedojot 
jau vairāk nekā 240 tūkstoš eiro, 
savukārt 20. maijā Latvijas patrio-
ti organizē gājienu par mūsu valsts 
atbrīvošanos no visa veida padomju 
mantojuma.

VI
Šī objekta toksiskais starojums 

p ā r s n i e d z 
vienas paš-
valdības mē-
rogu. Tāpēc 
būtu svarīgi, 
ka par tā de-
montāžu lemtu Saeima, ar atsevišķu 
likumu noņemot visus birokrātiskos 
šķēršļus Rīgas domes lēmuma izpil-
dei. Visiem iesaistītajiem – Rīgas do-
mei, Saeimai un arī valdībai – ir jā-
rīkojas saskaņoti, izlēmīgi un kopēja 
mērķa vārdā.

VII
Mēs Latvijā nosodām nacistiskā 

un padomju totalitārā režīma pastrā-
dātos noziegumus. Mēs Latvijā atcera-
mies un godinām Otrā pasaules kara 
upurus, tostarp visu kritušo karavīru 
piemiņu.

Mūsu viedoklis ir skaidrs: nav 
pieļaujama totalitāro režīmu attaisno-
šana, tāpat kā nav pieļaujama Krievi-
jas agresīvā kara pret Ukrainu attais-
nošana.

Padomju okupantu atstātais ob-
jekts Pārdaugavā ir jādemontē.

LV prezidents Egils Levits
15.05.2022.

Tas panākams, atzīstot pieminekli par 
nacionālo interešu objektu vai ar li-
kumu nosakot, ka būvniecības ieceres 
apstrīdēšana neaptur tās darbību. Ar 
speciālo likumu ir iespējams samazi-
nāt būvniecības ieceres izskatīšanas 
termiņu.

Saeima 12. maijā galīgajā lasīju-
mā pieņēma Ārlietu komisijas virzītos 
likuma grozījumus, ar ko tiek atcelti 
juridiskie šķēršļi Pārdaugavā, Uzvaras 
parkā, esošā objekta „Piemineklis Pa-
domju armijas karavīriem – Padomju 
Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no 
vācu fašistiskajiem iebrucējiem“ no-
jaukšanai.

Grozījumi pieņemti likumā „Par 
1994. gada 30. aprīlī Maskavā paraks-
tītajiem Latvijas Republikas un Krie-
vijas Federācijas līgumiem“.

Likumā noteikts, ka tiek apturē-

ta „Krievijas Federācijas valdības 
un Latvijas Republikas valdības 
vienošanās par Latvijas Republikas 
teritorijā dzīvojošo Krievijas Fede-
rācijas militāro pensionāru un viņu 
ģimenes locekļu sociālo aizsardzī-
bu“ 13. panta darbību. 13. pants līdz 
šim noteica, ka Latvija nodrošina 
memoriālo būvju saglabāšanu Lat-
vijā.

13. panta darbība tiks apturēta no 
2022. gada 16. maija līdz brīdim, kad 
Krievija izbeidz starptautisko tiesību 
pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu, 
tajā skaitā izved savus bruņotos spē-
kus no Ukrainas teritorijas un pilnībā 
atjauno Ukrainas teritoriālo integri-
tāti un suverenitāti atbilstoši starp-
tautisko tiesību prasībām, un pilnībā 
atlīdzina zaudējumus Ukrainai par 
jau izdarītājiem starptautisko tiesību 
pārkāpumiem.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Demontēs „Uzvaras“ pieminekli
Turpinājums no 1. lpp.
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Apsveicu katru un visus darbiniekus par lielo un nenogurstošo 
darbu – presē caur laikrakstu Latvietis.
Tas ir pārliecības un mīlestības darbs, kas rāda priekšzīmi mums 
visiem, no kā smelties un stiprināties.
Galvenais ir lasīt mūsu – diasporas – presi, kā arī atbalstīt to ar 
saviem rakstiem, ieteikumiem, utt.
Nepagursim to visu darīt!
Cieņā –

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Lēmums pieņemts – 

pieminekli Uzvaras par-
kā demontēs. Saeima 
12. maijā pieņēma lē-
mumu atcelt juridiskos 
šķēršļus to darīt, un Rīgas 

dome 13. maijā lēma uzdot Rīgas pie-
minekļu aģentūrai nodrošināt objekta 
demontāžu. Balsojums Rīgas domē bija 
39 Par, 13 Pret, 0 atturējās. Pret lēmu-
ma pieņemšanu balsoja visi „Saskaņas“ 
deputāti un visi „Latvijas Krievu savie-
nības“ deputāti. Visi pārējie atbalstīja 
demontāžu, ieskaitot opozīcijā esošie 
agrākie „Saskaņas“ sabiedrotie – partija 
„Gods kalpot Rīgai“.

Notikumi pie pieminekļa 9. maijā – 
Krievijā svinētajos „Uzvaras svētkos“ – 
un nākamajā dienā liecina par to, ka ir 
nopietnas domstarpības par pieminekļa 
nozīmi. Lasot komentārus sociālos medi-
jos liek ātri saprast, ka ir divi krasi atšķi-
rīgi viedokļi. Vieni jūsmojas krievu va-
lodā par „mūsu“ pieminekli, ko „sliktie“ 
taisās atņemt, bet otrie latviešu valodā 
visādos veidos zūdījās par „Okupācijas 
stabu“. Protams, nav jau tik vienkārši, 
ka visi krievi atbalsta pieminekli, un visi 
latvieši ir pret to. Nedrīkstam aizmirst, 
ka tautība te nav nekāds noteicējs.

Paskaidrojums ir meklējams paša 
pieminekļa nosaukumā: „Piemineklis 
Padomju armijas karavīriem – Padomju 
Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu 
fašistiskajiem iebrucējiem“. Pirmkārt, 
Latvijā nebija nekādi „vācu fašistiskie ie-
brucēji“. Latvijas teritorijā karoja divas 
nomināli sociālistiskas valstis – Nacio-
nālsociālistiskā Vācija un Padomju so-
ciālistisko republiku savienība. Musolīni 
ar savu Itālijas fašistu armiju nekādi pie 
mums nefigurēja. Divi plēsoņi, kuri bija 
vienojušies par Austrumeiropas sadalī-
šanu savā starpā, tomēr beigās nevarēja 
vienoties par laupījuma sadali. Piemi-
nekļa nosaukumā vārds „fašistiskajiem“ 
ir lietots ar nolūku novērst uzmanību no 
abu plēsoņu kopīgo politisko izcelsmi.

Nosaukumā vārds „atbrīvotājiem“ 
attiecas drīzāk uz teritorijas atbrīvoša-
nu par labu okupantiem nekā pamat-
iedzīvotāju atbrīvošanu. Atbrīvotāju 
izraisīto demogrāfisko krīzi vislabāk 
parāda oficiālie tautas skaitīšanas dati. 
Pēdējā tautas skaitīšana pirms okupā-
cijas notika 1935. gadā, kad saskaitīja 
1 472 612 latviešus, 206 499 krievus 
un 271 391 citas tautības. Pēdējā tau-
tas skaitīšana okupācijas laikā notika 
1989. gadā, kad saskaitīja 1 387 757 
latviešus (t.i. mazāk nekā pirms oku-
pācijas, kaut gan pagājuši 54 gadi), 
905 515 krievus (gandrīz 4,4 reizes tik 
daudz kā pirms okupācijas) un 373 295 
citas tautības. Pie „citām tautībām“ 
jāatceras, ka aptuveni 50 000 vācieši 
izceļoja no 1939. līdz 1941. gadam, un 
vācu okupācijas laikā noslepkavoja 
vismaz 66 000 Latvijas ebreju. Pēcka-

Apsveicu
Laikraksts „Latvietis“ 700

Intervija – Ieva Akuratere
13. Saeimas deputāte no partijas Konservatīvie

Ilze Nāgela: Kā atšķīrās 9. maijs 
Rīgā/Latvijā šogad no agrāk bijuša-
jiem?

Ieva Akuratere: Šogad ir liela sa-
biedrības viļņošanās sakarā ar Latvijā 
palikušajiem Padomju armijas un ko-
munistu varu simbolizējošajiem pie-
minekļiem. Vislielākā uzmanība tiek 
pievērsta tā saucamajam Uzvaras pie-
mineklim Pārdaugavā, jo Krievijas ag-
resīvā, nežēlīga kara un genocīda laikā 
pret Ukrainu tas ieguvis atmodušās 
neokomunistu lielummānijas un Pu-
tina varmācības veidolu un vairs nav 
pieskaitāms tikai vēstures un pagātnes 
notikumu objektiem. Jau laicīgi pirms 
9. maija tika Saeimā pieņemti likumi, 
kuri aizliedza publisku pasākumu rī-

košanu pie pieminekļa, arī pulcēšanos, 
pretvalstisku simbolu lietošanu un ie-
robežoja piekļuvi šim piemineklim.

Ilze Nāgela: Un tad, protams, – 
vai ir kāds reāls lēmums par Uzvaras 
pieminekļa likvidēšanu?

Ieva  Akuratere:  12.  maijā Sa-
eimā tika steidzamības kārtā pie-
ņemts likums Grozījums likumā „Par 
1994. gada 30. aprīlī Maskavā pa-
rakstītajiem Latvijas Republikas un 
Krievijas Federācijas līgumiem“, kur 
7. pants tiek papildināts šādā redakci-
jā: „Šā likuma 1. un 4. punktā minē-
tās Vienošanās 13. panta darbība tiek 
apturēta no 2022. gada 16. maija līdz 

Ieva Akuratere.

 
Turpinājums 5. lpp.

ra iebraucēji nāca no „brālīgām PSRS 
republikām“. Protams – skaitļos nav 
iekļauts okupācijas armijas personāls.

Šie iedzīvotāju skaitļi atspoguļoti 
diagrammā, kurā atsevišķās platības ir 
proporcionālas attiecīgo tautību skaitam.

„Atbrīvotā“ teritorijā ieplūda paši 
„atbrīvotāji“ un palika uz dzīvi. Lat-
viešiem draudēja kļūt par minoritāti 
pašiem savā senču zemē. Piemineklis 
it kā lepojas par to.

GN
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Iepriekšējās nedēļas nogalē – 7. maijā, 
man bija tas gods tikties ar Brisbanes lat-
viešu sabiedrības pārstāvjiem. Šī bija pir-
mā, pēc ilga pārtraukuma, LAAJ pārstāvja 
tikšanās ar latviešu sabiedrību Brisbanē. 
Pasākumā piedalījās pāri par trīsdesmit 
tautiešu, interese bija, un tas ir tas gal-

venais. Tikšanās laikā es iepazīstināju brisbaniešus ar 
LAAJ nākotnes darba plāniem, idejām un veidu, kā šie 
plāni būs realizējami.

Par galveno sarunas tēmu neviļus izvirzījās dažādu 
projektu pieteikšanas kārtība. Nav noslēpums, ka dau-
dzi pasākumi mūsu sabiedrībā nebūtu iespējami bez 
blakus finansējuma. Arī šis apmeklējums ir, pateicoties 
projektam Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas prog-
ramma diasporas NVO darbības atbalstam, kurš nāk 
no Sabiedriskās integrācijas fonda. Šī LAAJ projekta 
ietvaros ir paredzēts apmeklēt mazāk aktīvus latviešu 
centrus un iepazīstināt tuvāk ar LAAJ darbu un sadar-
bību starp pavalstīm un Latviju. Lai tuvāk paskaidrotu, 
ko šis projekts aptver citēšu projekta kopsavilkuma pun-
ktu – Projektā paredzēts pārstāvēt un stiprināt Austrā-
lijas un Jaunzēlandes latviešu diasporas intereses mītņu 
zemju un Latvijas līmenī, veicināt sabiedrības pašorga-
nizēšanos, savstarpējo sadarbību un iesaisti pilsoniskās 
līdzdalības aktivitātēs, informēt un izglītot diasporu par 
procesiem Latvijā, kā arī ilgtermiņā – veicināt aktīvu 
diasporas līdzdalību, stiprināt latvietību un saglabāt 
tās piederību Latvijai. Projekta mērķa grupas ir LAAJ 
organizācijas un to biedri, LAAJ prezidijs, LAAJ sadar-
bības partneri Latvijā, PBLA pārstāvniecība un PBLA 
dalīborganizācijas.

Mēneša beigās ir paredzēts iepazīties ar Jaunzē-
landes latviešiem, bet jūnijā, jūlijā un augustā LAAJ 
dosies uz Latviju, kur LAAJ valdes pārstāvjus gaida 
smags darbs. Par to, cik aizņemti būs LAAJ pārstāvji 
un kādas būs tikšanās, ziņosim laikrakstam atsevišķi. 
Šo darbību izpilde nebūtu iespējama bez SIF atbalsta, 
kas ir vienreizējs un šī projekta izmaksas neietekmē 
LAAJ budžetu.

Vēlos izteikt pateicību visiem LAAJ ziedotājiem un 
vēlreiz uzsvērt, ka LAAJ  līdzekļi  projekta  īstenoša-
nai netiek izmantoti. Ceram uz jūsu aktīvu atbalstu arī 
turpmāk, bez kura nebūtu iespēja atbalstīt vietējās orga-
nizācijas ieskaitot AZVV, 3x3 utt.! Paldies!

Vēlos no sirds pateikties Brisbanes latviešu sabied-
rībai par silto uzņemšanu, jaukajiem vārdiem! Īpašs, 
paldies Ingai un Mārtiņam Česlis par naktsmājām un 
jaukajām vakara pārrunām, kā arī Jasmīnei  Lācis-Lī 
(Lee), Ancei Deksnei (LAAJ vice-priekšsēde Brisbanē). 
Paldies!

Man ir milzīgs prieks, ka pēc mana apmeklējuma bris-
baniešiem jau ir radusies vēlme pieteikties projektiem un 
aktivizēt sadarbību ar LAAJ. Paldies Jums!

Skaidrīte Aguļēviča,
LAAJ priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

LAAJ viesojas Brisbanē!
Pārrunāja dažādu projektu pieteikšanas kārtība

Lai arī Brisbanē bija apmākusies nedēļas nogale, tur silti un 
saulaini gaidīta bija LAAJ priekšsēde Skaidrīte Aguļeviča.

Šo vizīti finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds 
(SIF) no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budže-
ta līdzekļiem.

Šī bija lieliska iespēja uzzināt, kā darbojas LAAJ, kā notiek pie-
teikšanās mūsu sabiedrībai svarīgiem projektiem, kā arī pārrunāt vei-

dus, kas veicina latviešu aktivitātes, organizāciju darbību un izaugsmi mūsu pavalstī.
Esam pateicīgi, ka bija iespēja iepazīties ar Skaidrīti un dalīties ar idejām. 

Pēcpusdiena bija labi apmeklēta, un visi baudīja latviskus gardumus.
Liels paldies Ingai Česlei un Mārtiņam Česlim par viesmīlību, Jasmīnei 

Lācis-Lī (Lee), Karen Mekdūgale (McDougall), Guntai Bajārs un Laimai 
Lodiņai par izpalīdzēšanu virtuvē un pie bāra.

Gaidīsim atkal Skaidrīti pie mums ciemos!
Ance Deksne

LAAJ Vicepriekšsēde Kvīnslandē
Laikrakstam „Latvietis“

LAAJ priekšsēdes vizīte Brisbanē
Pēcpusdiena bija labi apmeklēta

No kreisās: Ance Deksne, Skaidrīte 
Aguļeviča.
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Skaidrīte Aguļēviča.
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MARA SAULITIS
CEMETERY FUND

PILNSAPULCE
notiks 2022. gada 5. jūnijā plkst. 11.00
Latviešu ciema – Sabiedriskajā namā,

48/61 Fraser Cres., Wantirna South
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brīdim, kad Krievijas federācija iz-
beidz starptautisko tiesību pārkāpu-
mus attiecībā uz Ukrainu,tajā skaitā 
izved savus bruņotos spēkus no Uk-
rainas teritorijas un pilnībā atjauno 
Ukrainas teritoriālo integritāti un 
suverenitāti atbilstoši starptautisko 
tiesību prasībām un pilnībā atlīdzina 
Ukrainai par izdarītajiem starptautis-
ko tiesību pārkāpumiem.“ 13. pants at-
tiecas uz tā dēvētā Uzvaras pieminekļa 
saglabāšanu un uzturēšanu un arī uz 
citiem padomju laika pieminekļiem 
un memoriālajām būvēm un tā darbība 
tika apturēta.

Tāpat 13. maijā Rīgas Domē tika 
pieņemts lēmums demontēt šo pie-
minekli un uzdot Rīgas pašvaldības 
aģentūrai Rīgas pieminekļu aģentūra 
veikt visas nepieciešamās darbības, lai 
nodrošinātu objekta demontāžu.

Saeimā arī tiek skatīts partijas 
Konservatīvie iesniegtais Lēmuma 
projekts par visas Latvijas apmēram 
300 padomju varas objektu-piemi-
nekļu un memoriālu nojaukšanu un 

tiek izstrādāta stratēģija. Bet Latvijas/
Krievijas līgums par apbedījumu sa-
glabāšanu gan ir atstāts spēkā, jo, lai 
kā mēs gribam norobežoties no visa, 
kas atgādina par šausmīgo komunisma 
rēgu, kurš pacēlis atkal savu galvu, to-
mēr neesam ar mieru atstāt mūsu dār-
go senču atdusas vietas plašajā Krie-
vijā bez kādas juridiskas vai morālas 
līdzdalības. Es zinu, ka daudzi latvieši 
dodamies Sibīrijas izsūtījumā, paņēma 
līdzi kabatā saujiņu Latvijas zemes, 
citi tikai atmiņas. Es gribu būt ar vi-
ņiem kopā savās mīlestības domās...

Ilze Nāgela: Kādi ir Tavi uzskati 
par situāciju ar pieminekli?

Ieva Akuratere: Rīgā dzīvo apmē-
ram 300 000 krievu. 9. maijā atnāca 
ap 20 000, bet 10. maijā pieplūdums 
bija lielāks, jo no rīta tika aizvākti ie-
priekšējā dienā noliktie ziedi, un tas 
daudzus aizvainoja un pat satracinā-
ja. Kādi 150 cilvēki veidoja agresīvi 
noskaņotu gaisotni. Viņi izkliedza Pu-
tinam raksturīgos demagoģiskos sauk-
ļus un dezinformāciju par reālajiem 
notikumiem Ukrainā. Arī kaunināja 
latviešus par it kā pareizās vēstures 
nezināšanu. Policija bija apjukusi un 

nepieradusi savaldīt šāda veida noti-
kumu dalībniekus. Bet 13. maija ne-
sankcionēto piketu pie Domes policija 
jau kontrolēja ar lielu uzmanību un arī 
turpmākās dienas solās būt nemierīgas 
un pārbaudījumu pilnas.

Savukārt Latviju, brīvību un hu-
mānismu mīlošie cilvēki ir kļuvuši ļoti 
aktīvi savā drosmes apliecinājumā un 
gatavībā stāvēt par Latvijas neatkarību!

Tikko man atrakstīja draudzene 
aizkustinošu ziņu, kuru atļaušos noci-
tēt: „Šī ir ļoti īpaša diena! ...! Beidzot 
tas kauna stabs tiks samalts pīšļos! Es 
tam ticēju! ...atkal ejam uz gaismas 
pusi! Tagad es beidzot varu mierīgi 
aiziet pie vecvecāku kapa un viņiem 
šo ziņu aiznest (kaut gan – viņi to visu 
redz!). Zini, ja vēlreiz būs jāiet uz ba-
rikādēm, tad es to darīšu. Visa mana 
ģimene! Arī manas meitas! To mēs zi-
nām skaidri! Lai Dieva svētība mūsu 
Latvijai!“

Tādi mēs esam! Tā mēs kopā visi 
turamies!

Sirsnībā, –
Ieva Akuratere,

13. Saeimas deputāte no partijas 
Konservatīvie

Intervija – Ieva Akuratere
Turpinājums no 3. lpp.

„Mēness staru svētku“ izskaņa
Daudzveidīgs koncerts ar goda viesi – LR vēstnieku Marģeru Kramu

Mēness staru svēt-
ki, tika ievadīti šī gada 
martā ar Lijas Ander-
sones inovatorisko deju 
uzvedumu Mēness stari 
danco, kuram paralēli 
notika, arī mēness tēmā 

iekļauta, Ilzes Nāgelas iniciētā Vikto-
rijas latviešu mākslinieku izstāde Mē-
ness starus stīgo un latviešu daiļamat-
nieku tirdziņš. Svētki izskanēs šī gada 
11.  jūnijā ar koncertu Mēness starus 
stīgo.

Koncerta programma solās būt 
krāšņa. Ar latviešu klasikas, arī jaun-
rades repertuāru, piedalīsies abi iemī-
ļotie Melburnas kori – jauktais koris 
DAINA un vīru koris VESERIS; uzstā-
sies jaunā flautiste Karmena  Drēzi-
ņa, kura šogad iestājusies Melburnas 
Universitātes konservatorijā, flautas 
spēles katedrā; ar trompetes spēli de-
bitēs Melburnas Universitātes konser-
vatorijas 2. kursa trompetiste Ingrīda 
Dārziņa,  ar viņai īpaši komponētu 
skaņdarbu. Darba autore, jaunā Sidne-
jas komponiste un Sidnejas konserva-
torijas absolvente (kompozīcijā) Aija 
Dragūna, piedalīsies koncertā arī di-
riģējot, tostarp viņas pašas dziesmu 
jauktajam korim Tumša nakte.

Horeogrāfes Lijas Andersones 

vadībā, ar jaunrades deju, uzstāsies 
četru pāru tautas deju ansamblis, pa-
pildinot koru dziedāto Ērika Ešenval-
da dziesmu Krustiem zvaigznes debe-
sīs. Šis sniegums ir veltīts šī skaņdarba 
tautasdziesmu vārdu virknētājam, 
Latvijas ģeniālam režisoram, nelaiķim 
Uģim  Brikmanim,  ar kuru Melbur-
nas koristiem bija gods sadarboties 
2016. gada Kultūras dienās Melburnā, 
Uģa Prauliņa Pagānu gadagrāmatas 
iestudējumā. Priekšnesumu bagātajā 
klāstā ir paredzēta vēl laikmetīgā deja, 
kas būs Lijas Andersones un ģitārista/
dziesmu sacerētāja Kaspara Švolma-
ņa sadarbības vainagojums.

Īpašais goda viesis...
LR vēstnieks Austrālijā Marģers 

Krams ir sarīkojuma īpašs goda vie-
sis. Vēstnieks ir ļoti gaidīts ciemiņš, jo 
Melburnā vēstnieka kungam nav vēl 
bijusi iespēja piedalīties plašākās sa-
biedrības saietā, kaut pērn decembrī, 
kad Vēstnieka kungs ar kundzi vieso-
jās Melburnā, reizē ar pārvietojamo 
pasu darbstacijas vizīti, tikšanās ie-
spējas ar tautiešiem tika veiktas, kaut 
ierobežotas, īsā laika dēļ. Vēstnieka 
kungs koncerta ietvaros sniegs īsu 
uzrunu un pēc sarīkojama ļoti priecā-
sies, turpat Latviešu namā, patērzēt ar 

sarīkojuma apmeklētājiem. Kafejnīca 
Rīga būs atvērta pirms un pēc koncer-
ta. Liels paldies Lindai  Drēziņai un 
viņas darba komandai!

Baudīsim priekšnesumus; iepazī-
simies tuvāk ar mūsu vēstnieku!

Koncerta biļetes: $25 pilna cena, 
$20 pazemināta cena, bērniem līdz 14 
gadu vecumam bez maksas. Biļetes, kā 
pērn, varēs iegādāties gan caur biļešu 
pārdošanas platformu Trybooking, kā 
arī pie durvīm. Trybooking saiti izzi-
ņos jaunnedēļ.

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, sazi-
nieties ar mani: info.mloa@gmail vai 
piezvanot 0411 263 973.

Anita Andersone,
„Mēness staru svētku“ koordinatore,

MLOA valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

LR vēstnieks Austrālijā Marģers 
Krams.
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Uzaugot un esot sais-
tītai ar 3x3 kustību Lat-
vijā, man bija izveidojies 
zināms priekšstats par 
trimdas latviešiem, taču 
līdz pat nesenam laikam 
es nebiju iedziļinājusies 

ne politiskajos apstākļos, kas veicinā-
jis trimdas veidošanos, ne tajā, ko tas 
nozīmē pašiem trimdiniekiem.

Dzīvesstāsti man palīdz daudz 
cilvēcīgākā līmenī izprast šo realitāti 
un pieskarties kā Otro pasaules karu 
pārdzīvojušo, tā nākamo paaudžu lat-
viešu stāstiem, kas, atrauti no fiziskās 
Latvijas, turpinājušies otrpus zemes-
lodei.

28.04.
Esmu pavadījusi pirmo dienu Mel-

burnā. Absolūti piepildītā solī, manas 
kompanjones Brigitas Strodas vadībā 
izstaigājot ļoti daudz vietu, kā arī no-
nākot pie Melburnas Latviešu nama.

Dikensa iela 3 visapkārt ir palmas 
un citi manā uztverē eksotiski koki. 
Taču eksotisko koku vidū slejas ozols 
un zaļo mirtes krūms, kas ļauj atpazīt 
latviešu klātbūtni. Vārtiņi ar dzelzī 
izkaltiem rakstiem ved uz pagalmu. 
Paklājs ar uzrakstu SVEIKS aicina 
iekšā, kur mūs sagaida nostāvējusies 
koka smarža un mazliet smagnējs in-
terjers, kas 70 gadu garumā pulcējis 
latviešus un ieskāvis kultūru, kas, 
atvesta pāri visai pasaulei, no jauna 
uzplauka un dzīvo savu, Austrālijas 
latviešu dzīvi.

Tas, kas vieno visu namu, ir gais-
mas iekļūšana tajā – ir diezgan daudz 
logu, un tā ir lieta, kas man iespiedās 
apziņā kā kaut kas ne obligāti rakstu-
rīgs senākiem namiem Latvijā. Ir ļoti 
daudz dabiskās gaismas. Šie logi visās 
pusēs nepārtraukti atgādina to, ka šī ir 
Austrālija, jo iepriekš minētie eksotis-

Melburnas dienasgrāmata
Satikšanās ar Latviešu namu

No kreisās: Brigita Stroda, Ilga Vālodze Ābele.

Ilga Vālodze Ābele.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

kie koki ienāk arī iekšas skatā. Intere-
santa visa senā kokgriezumu estētika, 
gleznas, tautu meitu lelles, vitrīnās 
līkločos izstādītās jostas, māla krū-
zes. Ja es to redzētu Latvijā, tas man 
neizraisītu īpašas emocijas, jo tas viss 
ir ļoti pierasts un sniedz zināmu seniš-
ķuma sajūtu. Bet šeit, iespējams, tās 
ir lietas, ko cilvēki pagājušā gadsimta 
40. gados atveda ar kuģi uz šejieni no 
Latvijas.

Man ļoti patīk Gunāra Jurjāna 
mozaīka, kas jau intervijās Latvijā ie-
zīmējās kā spilgts iekšējās folkloras 
elements. Dzirdot stāstus par kādu 
priekšmetu, ko iepriekš neesmu re-
dzējusi, ir īpašs tā satikšanas mirklis 
un pieskaršanās tam. Es negaidīju, ka 
tik spilgti un bez pārejas sajauksies 
senais, detaļās izgreznotais, ar zināmu 
vēsturi un pieredzi piepildītais vēstu-
riskais nama gals un modernā, izre-
montētā virtuve un kafejnīca, kur es-
tētika ir citādāka, krāsas un materiāli 
ir savādāki.

Un tā pamazām es nonāku līdz 
skatuvei. Tā liecina par to, cik ļoti ska-
tuves māksla un kultūra uz skatuves 
latviešiem šeit ir svarīga lieta. Pašu 
būvēta, liela, attiecīgi aprīkota, aizska-
tuve gana ērta un plaša. Soli pa solim 
iepazīstu katru nama telpu, atverot sev 

priekšā arvien lielāku plašumu. Un tā, 
cilvēku pa cilvēkam, es atklāju viņu 
stāstus par dzīvi Latvijā, Austrālijā un 
Melburnas Latviešu namā, apjaušot, 
ka šī pasaule ir daudz plašāka, nekā 
sākumā šķita.

Dārgumu krātuve un glabātuve 
ir šis Nams. Es zinu, ka es tur drīz 
atkal būšu un pieredzēšu arī kustībā, 
ar cilvēkiem. Būs interesanti redzēt, 
kura vieta kļūs par darbības epicen-
tru.

Par autori
Ilga Vālodze Ābele ir dzīvesstās-

tu pētniece, kas 2022. gada pavasarī 
ar Brigitu Strodu uzsāk pētniecību 
radošā fonda INITIUM projektā par 
Melburnas latviešu kopienu. Vieso-
joties Melburnā, tiek veiktas dzīves-
stāstu intervijas, apkopoti materiāli 
par Melburnas Latviešu namu un 
citām nozīmīgām vietām, kā arī sa-
glabāta Austrālijas latviešu mutvārdu 
vēsture.

Projektu veido Latvijas kultūras 
organizācija INITIUM un atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds, Austrāli-
jas latviešu teātris un Latviešu kultū-
ras biedrība TILTS.

Ilga Vālodze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“
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PBLA vēstule Saeimai
Par pieminekļa nojaukšanu

XI Latviešu kultūras svētki Īrijā ir noslēgušies
Svinēja kopā pēc diviem gadiem digitālā formātā

„Šodien ir mūsu Latviešu kultūras 
svētku Īrijā atdzimšana un ieiešana 
jaunā desmitgadē,“ tā savu uzrunu uz-
sāka LKSĪ idejas autore, organizatoru 
grupas vadītāja un LBĪ priekšsēdētāja 
Inguna Grietiņa-Dārziņa.

„Šodien mēs svinam XI Latviešu 
kultūras svētkus Īrijā pašā Dublinas 
vecpilsētas sirdī. Esam laimīgi atkal 
būt kopā ar Jums, sastapt katru un 
sveicināt, pēc divu gadu pārtraukuma 
un svētku svinēšanu digitālā formā-
tā. Taču arī šo divu gadu laikā mēs, 
svētku organizatori, esam turpinājuši 
svētku tradīciju un devītajos svētkos 
apkopojuši to vēsturi, taču desmitajos 
izdevuši LKSĪ grāmatu un tās digitālo 
formātu prezentējuši virtuālajos kul-
tūras svētkos pagājušā gada maijā. 
Šodien Jums būs iespēja šo grāmatu 
redzēt drukātā formātā un ieklausīties 

tās fragmentu lasījumos.“
LKSĪ atklāja neliels dalībnieku 

gājiens Dublinas vecpilsētas skvērā, 
kam sekoja atklāšanas ceremonija ar 
LR vēstnieka Īrijā Jāņa Sīļa uzrunu, 
LBĪ priekšsēdētājas Ingunas Grie-
tiņas-Dārziņas  sveicienu dalībnie-
kiem un viesiem, kā arī Baltā galdauta 
svētkiem. Atklāšanas laikā un arī visa 
pasākuma gaitā klātesošie tika iepa-
zīstināti ar LKSĪ grāmatu un priekš-
lasījumiem no tās. Atklāšanas cere-
monijas noslēguma visi dalībnieki un 
viesi vienojās kopīgā LR valsts himnas 
dziedājumā.

Turpinājumā visi tika iepazīstināti 
ar dalībniekiem, kuri bija sagādājuši 
ziedus Ukrainas tautai. Pēc pasākuma 
šo dāvanu organizatori nogādāja Uk-
rainas vēstniecībā Īrijā.

Sekoja ļoti košs un plašs koncerts, 

kura laikā arī skatītāji tika iesaistīti 
kopīgos dančos, kā arī varēja degustēt 
latviešu ēdienus un iepazīties ar LR 
vēstniecības Īrijā sagatavotajiem in-
formatīvajiem materiāliem. Koncerta 
noslēgumā dalībnieki pateicībā saņē-
ma XI LKSĪ īpašo krūzīti.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki 
un viesi tikās vecpilsētas krodziņā.

Paldies vēlamies teikt XI Latvie-
šu kultūras svētku organizatoriem 
Ingunai  Grietiņai-Dārziņai,  Ingai 
Zvirgzdiņai,  Rutai  Čepulei,  Indrai 
Jākobsonei,  Jurim Ekstam un  palī-
giem  Kristiānam  Bogdanovam  un 
Gaidim Dārziņam.

Paldies arī mūsu sadarbības part-
neriem Latvijas vēstniecība Īrijā / Em-
bassy of Latvia in Ireland un personīgi 

Rīgā, 2022. gada 13. maijā 
Latvijas Republikas Saeimai un tās priekšsēdētājai Inārai Mūrnieces kundzei 
Jēkaba ielā 11
LV 1811, Rīgā 

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, 
augsti godātie Saeimas deputāti,

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) atzinīgi novērtē šī gada 12. maijā Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtos 
grozījumus likumā „Par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgu-
miem“, kas paredz apturēt šī likuma 13. pantu par to, ka Latvija nodrošina padomju okupācijas laika memoriālo būvju 
saglabāšanu. Paldies Saeimai par izlēmību un vienotību 12. maija balsojumā! 

PBLA pauž vienprātīgu atbalstu 12. maijā pieņemtajam Saeimas lēmumam atcelt juridiskos šķēršļus Pārdaugavā, 
Uzvaras parkā, Rīgā esošā padomju armiju slavinošā pieminekļa nojaukšanai. Par šīs  okupācijas piemiņas zīmes neie-
derību brīvā un neatkarīgā valstī PBLA jau gadiem ir lēmusi savu valdes sēžu rezolūcijās.

PBLA ir pilnībā pārliecināta, ka šādam Latvijas okupāciju slavinošajam piemineklim nav vietas neatkarīgā Latvijas 
valstī. Pašreizējā situācijā, kad Krievijas armija, kam šis piemineklis veltīts, šobrīd ir sevi pilnībā diskreditējusi ar pie-
rādāmiem kara noziegumiem Ukrainā, PBLA aicina Latvijas tautu un sabiedrību šo okupācijas „stabu“ bez vilcināšanās 
nojaukt.
Patiesā cieņā – 
Pēteris Blumbergs
PBLA priekšsēdis 

CC: Kopijas Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam un Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam
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Jā, Liepāja manī 
sākās ar dziesmu – vēl 
studiju gados, kad tajā 
nokļuvu pirmoreiz ar 
uzdevumu pedagoģiskā 
institūta studentu „revo-
lucionārās“ aktivitātes 

atspoguļot laikrakstā.
Nākamās skolotājas visupirms ie-

raudzīju vokālā ansambļa mēģinājumā, 
dziedot: „...balti tā kā ievu ziedi melnie 
laukakmeņi zied...“ Tovakar Liepāja 
man uzdāvināja mīļāko Imanta Kalni-
ņa dziesmu visam mūžam – smeldzīgo 
lūgumu, lai Saule nenoriet tālumā. Šo 
„avansu“ izdevās atmaksāt pēc gadiem, 
izdodot dziesmu tekstu grāmatiņu sēri-
ju, no kuras, protams, vispietuvinātā-
kās Liepājai ir Viktora Kalniņa( Vika) 
Dziesma, ar ko tu sāksies? un Māra 
Čaklā Viņi dejoja vienu vasaru.

Uz aprīļa-maija sliekšņa atkal lai-
mējies nokļūt Vēju pilsētā. Strauji 
tuvojās ievziedu laiks ar visām no tā 
izrietošajām sekām – vēsuma vilni! 
Liepājā, par spīti jūras un vēju saspē-
lei, tomēr skaidri jūtams, ka šie ir mūsu 
zemes dienvidi; parki un pagalmi zied 
un plaukst, krietni apsteidzot Latvijas 
pavasara sasniegumus cituviet.

Taču ir viena vieta Liepājā, kur 
cilvēki dūraiņus novelk arī dzestros 
mīnusos, tā ir Slavas aleja – tik ļoti 
gribas ar savu plaukstu iesildīt kādu 
no mūsu dziedātāju vai mūziķu ie-
cementētajiem plaukstu nospiedu-
miem. Šo lepnuma apliecinājumu 
liepājnieki, noliegdami tēzi, ka pra-
vieti savā zemē neatzīst, uzsāka jau 
2006. gadā. Liepājnieki ar piemiņas 
iemūžināšanu apgājušies atbildīgāk 
nekā Holivudā – katrai no 45 pašlaik 
iemūžinātajām plaukstiņām ir savs 
postaments; amerikāņi savējām bra-
dā pa virsu.

Strauja mošanās pēc 
kovidmiega?

Pārskatot bagātīgo Liepājas kul-
tūras afišas piedāvājumu, tā tiešām 
varētu likties. Ja ne fakts – šī Kurze-
mes īpašā pilsēta gadu desmitiem ar 
koncertiem, teātra izrādēm, izstādēm 
un muzeju aktivitātēm viļņojusies kā 
Latvijas emocionālo izpausmju avan-
gards. Liepājnieki, par spīti brutālajam 
padomjlaiku krievu armijas aizliegu-
mam jūrai tuvoties, spēja krūtīs ievilkt 
brīvības elpu, nemitīgi to apliecinot 
visai Latvijai.

Muzeja ēka ir daļa no mākslas krā-
tuves. Aktīvu lomu un vietu vēstures 
apliecinājumā piespēlē arī muzeja pa-
galms. Pagrabstāvā savukārt varam 
reinkarnēties etnogrāfijas slānī, kad 
kurzemnieks nevienu, lai cik praktis-
ku priekšmetu, pasaulē negribēja un 
neprata palaist bez mākslinieciska ro-
tājuma. Arī zirga sakas – gan kumeli-
ņa, gan arāja sviedru slacītas...

Liepāja ir kultūras pilsēta no matu 
galiem līdz papēžiem. Un tās nav nai-
vas ambīcijas. 2027. gadā kļūt par Ei-
ropas kultūras galvaspilsētu. Liepājas 
simfoniskais orķestris ir gadu vecāks 
par Berlīnes slavenajiem filharmoni-
ķiem.

Abas ar ceļabiedreni Ingu, par 
kuru pastāstīšu vēlāk, atpakaļceļā 
Rīgas virzienā dodamies dienu pirms 
1. maija lielkoncerta ar Elīnas  Ga-
rančas  piedalīšanos. Toties pagūs-
tam redzēt, kā pie koncertzāles Lielais 

dzintars pietauvojas TV lielkuģi, kuru 
uzdevums koncertu translēt uz vai-
rāk nekā 30 valstīm. Ar ceļasomu un 
instrumentu futrāļiem rokās ierodas 
arī cita kaluma mūziķi, ne tikai kla-
siskās mūzikas pīlāri. Viena tumšā-
daina zēna garos dredus Liepājas vējš 
sapurina tieši mūsu degungalā. Esam 
gatavas vaicājumiem, bet ciemiņš pēc 
padoma nemeklē, acīmredzot, visa ne-
pieciešamā informācija viņa kabatas 
tālrunī sabīdīta perfekti. Arī nomaldī-
ties Vecliepājā praktiski neiespējams, 
nav labāka orientiera par liedagu un 
vecās tramvaja līnijas mugurkaulu.

Jāpiebilst, ka Berlīnes filharmoni-
ķi savu 140. pastāvēšanas gadadienu 
bija iecerējuši atzīmēt Odesā. Nu pār 
šo pilsētu pūš kara vēji, bet sirsnīgu 
atsaucības aizvēju mūziķi uzreiz at-
rada Liepājā. Iepriekšējo reizi slavenā 
mūziķu kopa Liepājā tika viesojusies 
1938. gadā.

Pagātnes dārgumu virsējais 
slānītis

Liepājas vēstures muzejā tik daudz 
dārgumu (krājumos esot 120 000 
priekšmetu), ka manī norimst smeldze 
par šovasar nesasniedzamo Ermitāžu; 
labāk, lai liktenis dod vismaz vienu 
nesteidzīgu dienu šī muzeja nopiet-
nākā izpētē! Šoreiz informācijas jūrā 
pamērcu tikai pirkstu galus. Bez pa-
matekspozīcijas muzejs allaž pašlaik 

Pavasara saule dzintaros un dzintariņos
Liepāja, ar ko tu man sācies?

 
Turpinājums 9. lpp.

Slavas aleja. Liepājas vēsture nav uz-
rakstāma bez Austras Pumpures vārda.
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Liepājas muzejā.
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Koncertzāle „Lielais dzintars“.
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piedāvā daudz ko citu. Vēstures fanus 
pašlaik priecē ekspozīcija Pagaidu 
valdības seši mēneši Liepājā, mūsdie-
nīgās mākslas interesentus – francūža 
Bernāra Sordē Skats šodienā – veltītu 
emigrācijas tēmai; „Liepāja – Rīga – 
Liepāja“ ir stikla mākslinieku pār-
steidzošie veidojumi, bet acis lielisku 
sirdsmieru rod gleznotāju Alises Medi-
ņas un Valērija Baidas gleznojumos.
No degradētas teritorijas – 
par pilsētas senrotu

Esam pieraduši, ka muzejos un 
citos mākslas tempļos mūs uzņem kā 
gaidītus viesus. Bet vienai vietai Lie-
pājā, Kungu ielā 24, pašlaik ir īpašs 
starojums – tās saimnieku viesmīlība 
pievelk kā spēcīgs magnēts! Tātad – 
Liepājas 17.–19. gs. interjera muzejs 
Hoijeres kundzes viesu nams. No-
saukums pagarš, bet gan jau ar laiku 
liepājnieki un apmeklētāji to iekristīs 
parocīgākā vārdā. Uz nama atdzim-
šanu un atvēršanu šī gada 12. martā 
pilsētas kultūras cīnītāji gājuši gadus 
piecus. Un maksājuši ne tikai ar mil-
joniem, bet ar apskaužami skrupulozu 
izpētes un restaurācijas darbu. Oficiā-
lajā atklāšanas pavēstinājumā teikts: 
„Būvdarbi objektā tikuši īstenoti sa-
darbības projekta „Dienvidkurzemes 
piekrastes mantojums cauri gadsim-
tiem” ietvaros. Darbus veikusi firma 
„RERE Meistari“, nama restaurācijas 
projektu izstrādājusi arhitekte Liesma 
Markova.“

„Liepājas 17.–19. gs. interjera 
muzejs apmeklētājus vedīs cauri divu 
gadsimtu un divu ģimeņu – Hoijeru un 
Stenderu dzīvesstāstiem, kas saistīti 
gan ar ēkas vēsturi, gan nama īpaš-
nieku dzimtām. Ēkas pirmajā stāvā sa-
stapsimies ar 17. gadsimta noskaņām, 
kur iespēja izbaudīt kroga gaisotni un 
analogu ēdienu piedāvājumu, ielūko-
ties atraitnes Margarētas Hoijeres 
privātajās istabās un telpās, kas tika 
atvēlētas viesu nama ciemiņiem.

Pirmajā stāvā būs iespēja apskatīt 
arī istabas (kambarus), kur visticamāk 
1697. gadā savas Lielās sūtniecības 
laikā uzturējies cars Pēteris I. Savu-
kārt ēkas otrajā stāvā, kas saistīts ar 

ēkas vēlāku lai-
ku – 19. gs. apbūvi, 
ir iekārtots notāra 
Kristofa Vilhema 
Stendera radinie-
ku ģimenes dzīvok-
lis un interjers.“

Steidzos fo-
togrāfēt interjera 
kopskatus un de-
taļas, pateicoties 
interneta ziņnešu 
čaklajām kājām, 
vislielāko sajūsmu 
manu foto respon-
denti izrāda par 
kroga ēdienkar-
tēm. Dažus no-
saukumus atļaušos nocitēt: 
Vēžu zupa, restēta maize 
ar smadzenēm, vardes ar 
pomerančiem, teļas aste vī-
na-šokolādes mērcē. Brīv-
dienu rikteris 2 personām 
arī īpašs: auksti kūpināta 
forele ar asparžiem, mīdi-
jas Hoijeru gaumē, cūkas 
stilbs ar rāceņiem un šķovi, 
pīle ar gemīzēm. Jā... dažu 
kurzemniecisko kārumu 
sastāvdaļu gan īsti nesapra-
tu, bet ne jau tālab nogaršot 
neriskēju; arī romantiski 
noskaņotam cilvēkam va-
jag ilgoties pēc kaut kā pa-
visam konkrēta! Gan jau citureiz.
Dzintaram, tāpat kā 
mīlestībai, vajadzīgs laiks

Apsveicinos ar Jūru, par kuru Zig-
munds Skujiņš teicis: „Jūra, tāpat kā 
sieviete, ir reizē vāja un stipra, un, ne 
jau uztiepjot savu gribu, tā iegūstama.“ 
Arī dzintars jūras krastā nav ieraugāms 
ar labu gribu vien, lai gan skaidri zinu, 
ka cilvēki to Liepājā atrod ik dienu.

Kad kājas naski vien aiznesušas 
līdz pat Dienvidu molam (Liepājā tādu 
Jūras grožu ir pavisam trīs – jau mi-
nētais, Starpmols un Ziemeļu mols), 
neesmu atradusi nevienu pašu dzintara 
krikumiņu.

Māra  Čaklā dziesmu tekstā sla-
vināti tiek telefonisti, vienkāršāk sa-
kot – elektriķi (... telefonisti stabos 
sēž, labi, ka vējš tos nenoplēš...). Vien-
kāršrunā arī datoriķis pieskaitāms pie 

elektriķiem – smalkmehāniķiem. Bet 
es mola galā satieku spectērpos tērptu 
vīru brigādi, kura atbildīga par bāku 
un mola apgaismojumu kvalitāti. Jū-
ras krastā viņi izbauda arī pusdienas 
pārtraukumu. Viens no viņiem atelpas 
brīdi pavada nevis smēķējot vai sazobē 
ar viedtālruni, bet jūras zāļu mudžeklī 
meklējot dzintaru! Eju viņam klāt un 
uzzinu, ka vīri ir no Ventspils, jo viņu 
firma vinnējusi darbu piedāvājumu 
konkursā. Arvis, tā sauc čaklo jauno 
cilvēku, specialitāti apguvis Kandavas 
tehnikumā, bet no dabas apveltīts ar 
devīgu roku – visi atrastie dzintariņi 
pārbirst manā plaukstā!

Liepājas vasara vēl tikai priekšā
Lai gan Liepājas mūzikas favorīte 

pašlaik nenoliedzami ir jaunā koncert-
zāle Lielais dzintars (Par kuru liepāj-
nieki esot sapņojuši no 1896.(!) gada, 
bet atklāja 2015. gadā.), Liepājā pa-
bērna lomā nav atstāta arī brīvdabas 
estrāde Pūt, vējiņi!, kuras pirmsāku-
mi pamatos meklējami vēl senāk – 
1875. gadā, bet pārdzimšana notikusi 
1928. un 1964. gadā. Brīvdabas estrāde 
jūras karstā ir ne tikai mūzikas, bet arī 
jauniešu dumpinieciskā gara platfor-
ma. Kā jaunie un karstasinīgie padom-
ju laikos uz Liepāju stopēja – tas lasāms 
daudzos memuāros! Jūrmalas parks ir 
arī Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO) 
koncertskatuve. Arī par tā darbību došu 
precīzu oficiālo pieteikumu: „Orķes-
tris trijos koncertos jūlijā un augustā 

Pavasara saule dzintaros ...
Turpinājums no 8. lpp.

 
Turpinājums 10. lpp.

Liepājas 17.–19. gs. interjera muzejs „Hoijeres kundzes 
viesu nams“. Kungu iela 24.
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Kroga telpa pirmajā stāvā, ēdienkartes ir ļoti piesaistoša lasāmviela.
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„Hoijeres kundzes viesu nama“ virtuve.
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godinās trīs fundamentālas Kurzemes 
kultūras galvaspilsētas mūzikas tradī-
cijas – simto jubileju piedzīvojošo Lie-
pājas operas tradīciju ar operas galā 
koncertu Atvara Lakstīgalas vadībā, 
kurā dziedās basbaritons Egils Siliņš, 
140 gadus ilgstošo simfonisko tradīciju 
ar pianista Vestarda Šimkus un orķes-
tra nākamā mākslinieciskā vadītāja 
Gunta Kuzmas koncertprogrammu, 
un vairāk nekā pusgadsimtu dimdo-
šo rokmūzikas tradīciju ar leģendāro 
grupu Pērkons.“ (Arī Pērkons pašlaik 
piedzīvo fēniksa cienīgu atdzimšanu, 
to labi izjutu Valmieras teātra izrādē 
Mēs, roks, sekss un PSR. Lai gan ne-
viena šīs grupas dziesma man nebija 
sveša, izrādē tajā lika iejusties daudz 
personiskāk. Piebildīšu arī to – gan 
Valmieras, gan Liepājas teātris, cik 
sevi atceros, allaž mūsu teātra vidē ir 
ienesuši padomju ideoloģijas nesamo-
cītu garu, kuru viesizrādes galvaspil-
sētā pārpildītās zālēs parasti tikušas 
uzņemtas ar ovācijām.)

„Brīvdabas simfonisko koncer-
tu tradīcija Liepājā aizsākusies jau 
1891. gadā. Vasaras koncertdzīve arī 
20. gadsimtā bijusi ļoti populāra.

Festivāls „Liepājas vasara“ uzsāk 
jaunu dzīves ciklu. Liepājas Simfonis-
kais orķestris, šobrīd vēl spožāks un 
varošāks, ar vasaras koncertiem at-
griežas pie savām saknēm, atdzimušajā 
koncertdārzā pie jūras, un turpmāka-
jos gados mūs gaida daudzas iedves-
mojošas tikšanās vasaras simfoniska-
jos koncertos estrādē “Pūt, vējiņi!“,“ 
atzīmē LSO vadītājs Uldis Lipskis.
Noslēpumainā, bet lielus 
darbu paveikusī, ceļabiedre

Austrumnieku sakāmvārds vēsta: 
pirms dodies ceļojumā, sameklē ce-
ļabiedru! Pie šādas gudrības cenšos 

turēties abām ro-
kām, šis brauciens 
nebija izņēmums.

Ar žurnālisti 
Ingu  Reču Lie-
pājā kopā pabijām 
jau trešo reizi. Pati 
nozīmīgākā, pro-
tams, bija pirmā 
viesošanās 1999. 
gada rudenī, kad 
Liepājā viesojā-
mies kopā ar Ma-
risa Jansona māti 
Iraidu, meitu Ilo-
nu un mazmeitiņu 
Anastasiju. Tas 
notika par godu 
grāmatas Jansonu 
dzimta: Arvīds, 
Iraīda, Mariss, 
Ilona iznākšanai. Inga Reča, nebūt ne 
ar mūziku saistīts cilvēks, nenobijās 
no grāmatu apgāda Likteņstāsti grūtā 
uzdevuma – uzrakstīt grāmatu par di-
riģentu, bez kura pieminēšanas vairs 
nebūs pilnīgs neviens stāsts par Latvi-
jas izcilībām pasaules mūzikas dzīves 
kontekstā. Inga netiecās pierakstīt tikai 
paša diriģenta vēstījumus, bet fiksēja 
unikālus atmiņu stāstus no viņa vistu-
vākajiem radiniekiem un skolotājiem. 
Pat Ingai bija piemirsies, ka grāmatas 
tapšanas laikā manuskripts saucās Ma-
riss Jansons – pirms pasaules slavas. 
Slava neizbēgami atnāca, bet pārcil-
vēciskais darbs, tāpat kā viņa tēvam, 
Marisa Jansona mūžu stipri noīsināja... 
Liepājas teātris, ja jau visiem piesaucu 
vēsturi, tad arī šo mākslas pīlāru ne-
drīkstu apiet, dibināts 1907. gadā, un 
joprojām ir vecākais profesionālais te-
ātris mūsu valstī.

Tātad, teātrī noskatījāmies izrādi 
Teātris, un starpbrīdī abas ar Ingu pa-
sēžam tajā pašā dīvāniņā, kurā kopā ar 
Marisa Jansona tuviniecēm fotogrāfē-
jāmies pirms diviem gadu desmitiem!

Šī pavasara Liepājas 
apmeklējumu mēs ar Ingu 
varētu saukt arī par svētce-
ļojumu, jo pirmais cilvēks, 
ar kuru Liepājā tiekamies 
un kurš mūs uzņem savā 
paspārnē, ir LELB Liepā-
jas diecēzes bīskaps Hanss 
Martins Jensons. (Zviedrs 
Hanss 1994. g. absolvējis 
Lundas Universitātes Teo-
loģijas fakultāti, bet Rīgas 
Domā tika ordinēts 2003. g. 
Viņš godam kalpojis Bā-
tes-Vaiņodes, Bunkas, Ces-

vaines, Embūtes, Priekules, Liezēres 
un Madonas draudzēs. Bīskapa amatā 
Hanss no 2016. g.)

Ja uz Liepājas panorāmu skatāmies 
no putna lidojuma vai ar drona foto-
kameras aci, tad Svētās Trīsvienības 
katedrāles tornis lieliski atspoguļojas 
koncertzāles dzintarainajās sienās. 
Un arī šī sakritība nav nejaušība Ingas 
dzīvē – viņa ir kristīgā žurnāla Svēt-
dienas Rīts redaktore un šoreiz Lie-
pāju apmeklēja galvenokārt tālab, lai 
intervētu minētās katedrāles atjauno-
šanas fonda vadītāju Kristīni Liepu. 
Un sarunā pēkšņi uzzina, ka Kristīne 
ir no Marisa Jansona dzimtas koka!
Ukrainas himna pasaules 
lielāko mehānisko ērģeļu 
stabulēs

Pats lielākais pārdzīvojums tomēr 
Liepājā man bija stāvēt blakām Trīs-
vienības katedrāles ērģelēm, kad tās 
atskaņo Ukrainas himnu. Liepājā tas 
notiek no 28.  februāra. Arhibīskapa 
Jāņa Vanaga pamudinājumu ne tikai 
uzklausīja, bet spēja īstenot Ilze Tom-
sone, draudzes ērģelniece un muzikā-
lās dzīves vadītāja.

Ilze Tomsone, kura pirmoreiz 
ērģeles izdzirdēja dzimtās puses 
Alūksnes baznīcā, ilgus gadus kalpoja 
Madonā, viņas muzikālais ceļš uz Lie-
pāju ir netipisks, bet piepildīts ar lielu 
gandarījumu.

Dažādi jauni iespaidu dzintari un 
dzintariņi man kabatā...

No Liepājas negribas atvadīties, 
tai gribas teikt tikai tā: ESI ATKAL 
SVEICINĀTA!

Anita Mellupe
Speciāli laikrakstam „Latvietis“

Pavasara saule dzintaros ...
Turpinājums no 9. lpp.

Bīskāps Hanss Martins Jensons un žurnāliste 
Inga Reča.
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Vītols, par kuru leģenda stāsta – esot Pētera I stādīts.
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vēstniekam Jānim  Sīlim un padom-
niecei  Edītei  Mednei, Temple bar 
company un personīgi Klaudīnei Ma-
rijai (Claudine Murray).

Paldies visiem svētku dalībnie-
kiem – korim eLVé, Latviešu apvie-

notajam bērnu un jauniešu korim Īrijā 
LABKĪ, IGD StudioI, Niguļu – Beļe-
nusu ģimenei, BDK Dzirnaviņas, 
BDK Sienāzītis, skolai Saulgriezīte, 
korim La’ir.

„Svinēsim mūsu Latvijas svētkus 
šajā brīnišķīgajā dienā un vietā un sū-
tīsim labas domas visām tautām, lai ie-
stājas miers pasaulē un mūsos,“ tā da-

lībniekiem vēlēja I. Grietiņa-Dārziņa.
Latviešu kultūras svētku Īrijā 

organizatori

Video, kur redzami visi pasākuma 
priekšnesumi: Arnis Krūmiņš.
https://youtube.com/
playlist?list=PL7OE0YztRb_r0p0j-
P17F2XRrrihwevQF

XI Latviešu kultūras svētki Īrijā...
Turpinājums no 7. lpp.
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procesu loģiku, tas ir tikai apsveicami. 
Tomēr vajag, lai tajā arī ieklausītos. 
Parasti modernajās sabiedrībās vairāk 
dzird masu troksni, nevis atbildes.
„Izrādes sabiedrība“ jeb 
„publika“

Krievijas tautu (visus, kuri pieder 
šai valstij) negribas dēvēt ne par Krie-
vijas sabiedrību, ne nāciju, ne dažādu 
tautību mistrojumu – pašlaik tā visdrī-
zāk ir „publika“. Šādu apzīmējumu 
izvēlos tāpēc, ka milzīga daļa Krievi-
jas iedzīvotāju ir televīzijas skatītāji. 
Viņus iespaido dažādi ekrānmediji, bet 
daudziem nemaz nav sava viedokļa. 
Un šāda sabiedrība rīkosies pēc tādas 
dzīves loģikas, kas raksturīga publikai, 
nevis pēc reālas sabiedrības loģikas.

Interesanti, ka militārais analīti-
ķis Oleksijs Arestovičs plašu ievērību 
ieguva ar to, ka viņa prognozes par 
Krievijas uzvedību, izteiktas pirms 
vairākiem gadiem, precīzi sakrita ar 
notiekošo 2021.–2022. gadā. Šķita, ka 
kāds pārdabisks spēks viņam rokās 
būtu iedevis Krievijas plānus. Varbūt 
tā arī bija, taču Arestoviča izklāstos 
bieži atskan frāze: „Secinu pēc pro-
cesu iekšējās loģikas… būs tā un tā.“ 
Viņš runā par kultūras formām, jēgu 
un loģiku, kas analīzi padara saistošu. 
Raksturojot karu militāri politiskā ska-
tījumā, ir svarīgi uzrādīt tanku skaitu, 
dzīvā spēka daudzumu, kara taktiku 
un stratēģiju utt., ko TV24 kanālā kat-
ru vakaru lieliski dara NBS rezerves 
pulkvedis Igors Rajevs. Tā ir fakticitā-
te – vajadzīga, skaidrojoša mācība.

Kāpēc karš ir jākaro? Tā jau ir filo-
sofiski ētiska dilemma. Filosofija dar-
bojas kā gara dzīves un kultūras formu 
loģika. Tās uztaustīšana atver acis arī 
militāristiem, valstu aizstāvjiem un 
politiķiem. Piemēram, filosofs Karls 
Popers Otro pasaules karu dēvēja par 
atvērtās sabiedrības cīņu pret slēgto 
jeb totalitāro sabiedrību. Atvērtais, 
brīvais pret slēgto, apspiedošo kā visa 
Otrā pasaules kara galvenais vērtību 
krustojums.

Par karu Ukrainā tagad raksta, ka 
tas ir līdzīgs, – Ukrainas demokrāti-
ja pret Krievijas  totalitārismu. Uk-
rainas lūgums to atzīt par Eiropas Sa-
vienības (ES) kandidātvalsti ir skaidrs 
solis eiropeisko vērtību un liberālās 
demokrātijas virzienā. Ukrainas iedzī-
votāju patriotisms patiešām ir pasaul-
vēsturiskas nozīmes fenomens un liek 
domāt par nacionālas valsts vērtību.

Kāds ir Krievijas totalitārisms, 
ko tagad mēdz saukt par jauno fašis-
mu (rašismu)? Vai Krievijas publika 
sacelsies, pati būdama apspiesta? Nē, 
nesacelsies, jo publika skatās, nevis 
saceļas pret varu! Skatītāji nemēdz būt 
revolucionāri, viņi vairāk ir zvilnētāji. 
Dažas Naši un citas grupas ar sarkan-
ziliem karogiem maršē ielās (Intere-
santi, ka pat Vācijā, Kanādā, Grieķijā, 

bet grieķi viņus iekausta!). Maršēšana, 
braukšana auto kolonnās ir uz skatī-
šanos vērstai publikai vajadzīga per-
formance, t.i., izrādīšanās. Viss notiek 
pēc sociālās loģikas principiem.

Filosofs Gijs Debors ir lieliski ap-
rakstījis jēdzienu izrādes sabiedrība 
(La société du spectacle, 1967). Lūk, 
pēc 50 gadiem tāda ir gatava, turklāt 
ar kaujinieciski militāru ievirzi, Krie-
vijā, uz kuras fona rietumnieku patē-
rētājsabiedrības izrādīšanās skaistos 
lūpukrāsu reklāmrullīšos tāds nieks 
vien izskatās.

Būdami publika, Krievijas ļaudis 
neiziet ielās, neprotestē kā Navaļnijs, 
tajā nav intences, uz kuru 19. gadsimtā 
aicināja Markss: „Visu zemju proletār-
ieši, savienojieties!“ Ekspluatācija nav 
motīvs, lai ietu ārā, jo jāpaliek iekšā, 
pie dārgā TV. TV visu pasaka un parā-
da, kā tas esot. Kritiķiem būtu jāsaprot, 
ka īstenā realitāte ir samainījusies vie-
tām ar TV virtualitāti un apgriezusies 
kājām gaisā. Sociālie konstruktīvisti 
(Latvijā tādu ir papilnam), kuri sociālo 
realitāti atzīst par konstruētu, tagad 
var iet un pielaikot putinisko impēriju 
kā savas metodes kvintesenci, jo tur 
nav nācijas, bet ir publika.

Interesanti, ka Hitlera ideoloģijas 
uzvaru 1930. gados sekmēja tehnikas 
brīnums – radio. Putinam spēku dod 
televīzija kā rupors. Jāpiebilst, ka cil-
vēkus ietekmē ne tikai ļoti labi apmak-
sātie ekrānmediju virtuozi (no kuriem 
daži neticot tam, ko sludina, kā stāsta 
par Solovjovu Krievijas 1. kanālā), bet 
TV kā sociālā tehnika. Krievijā ir veikts 
diezgan ticams pētījums „„Афина“, 
Исследование отношения жителей 
России к специальной военной 
операции РФ в Украине“*, pieejams: 
www.extreamscan.eu. Pēdējos trijos 
mēnešos pirms kara sākuma vadošās 
Krievijas TV programmas spējušas 
mainīt attieksmi pret Ukrainu no pozi-
tīvas 2021. gada novembrī (45%, nega-
tīva – 43%) uz negatīvu 52% (pozitīva 
ir vairs tikai 35%) 2022. gada februārī, 
tādējādi sagatavojot augsni Ukrainas 
iedzīvotājus uztvert kā ienaidniekus. 
Pamatīgs infokarš bija sācies jau pirms 
24. februāra. Infokarā vērojama meta-
fora: ledusskapis pret televizoru – lab-
klājības vērtību (pārtikas) pretstāve 
TV kā kara ideoloģijai.

Pētījumā Аfina var redzēt vēl kādu 
svarīgu lietu – tieši TV un internets ir 
tā robežšķirtne, kas sadala Krievijas 
sabiedrības viedokļus par/pret karu, 
nevis reģioni, darbs, dzimums vai ve-
cums. Krievijā 2022. gada marta sā-
kumā 71% izmantoja TV, tikai 28% to 
neskatījās. TV ietekme ir radījusi 68% 
kara piekritēju (neatbalstītāji ir tikai 
16%).

Afina pētnieki secina, ka interneta 
vidē 34% atbalsta karu, 37% to neat-
balsta. Tā ir vērā ņemama atšķirība no 
TV skatītājiem. Internets, kuru vairāk 
izmanto jaunatne, ar daudzveidīgiem 
kanāliem attieksmes veidošanā pret 
karu rāda viedokļu dažādību un šau-

bas.
Tātad globālā interneta pieejamī-

bas sekmēšana Krievijā, kā liekas, ir 
glābiņš no impērisma sloga. Tieši tā-
pēc vara to ierobežo. Internetam kā 
informācijas avotam vajadzētu būt 
maksimāli pieejamam Krievijas iedzī-
votājiem, lai veidotu demokrātiskus 
uzskatus un tiktu vaļā no TV dvakas 
un kara veicinātājiem. Visu krievu sa-
biedrību uzskatīt par pilnīgi apmātu 
būtu pārsteidzīgi.

Citos pētījumos putinisma un kara 
atbalstītāju skaits jau ir ticis palielināts 
līdz 83%. Gribas domāt, ka infokara 
laikā varbūt vairs nevajag socioloģiju, 
jo cilvēki diezin vai atbild patiesi. So-
cioloģija, iespējams, pati ir kļuvusi par 
kara mākslu, jo runā ar publiku, nevis 
indivīdiem, kuriem būtu savs viedoklis.

Interesants ir Londonas Ekonomi-
kas skolas 6. aprīlī veiktais pētījums, 
kuru izstrādāja Filips Čapkovskis 
(Philipp Chapkovski) un Makss Šaubs 
(Max Schaub), ar speciālu metodi at-
klājot, ka 15% aptaujāto neatbild, ko 
īstenībā domā, bet saka, kā varai va-
jag. Viņu secinājumos parādās, ka 
tikai 53% respondentu atbalsta karu 
Ukrainā, taču žēl, ka viņu aptaujātie 
galvenokārt ir jaunatne, kura sēž pie 
datora, nevis viss plašais spektrs. Tā-
tad valstī kopumā kara atbalstītāju ir 
vairāk par pusi, bet ne 83%.

Franču filosofs Žans Bodrijārs 
1981. gadā uzrakstīja grāmatu par si-
mulakriem un simulācijām. Visi šie 
TV stāsti un tēli ir spilgti simulakri 
(šķietamais, ko uztver kā reālo), kas 
nav klasiski feiki (fake), jo to ietekme 
ir iegūta nevis ar blēdības palīdzību, 
bet ar citas realitātes radīšanu. Simu-
lakri ir apveltīti ar vizuāli estētiskas, 
ideoloģiski piesātinātas ticības spēku, 
lai kā reālo attēlotu to, ko rāda un saka. 
Tā ir virtuāla pasaule, kuru cilvēki 
pieņem par vienīgo reālo. Ir populārs 
izteiciens: „No [bijušās] realitātes ta-
gad ir palicis tikai tuksnesis!“

Kāpēc Putins baidās Krievijā izslu-
dināt mobilizāciju? Tāpēc, ka tā publi-
ku no vizuāli virtuālās dzīves iemetīs 
ciešanām pakļautās reālās dzīves sfē-
rā. Cilvēks, kurš mīl ekrānu, var nosis-
ties, un to viņš neparko negrib. Tāds 
kritiens ir baigs – kā izkrist no piektā 
stāva. Tāpēc cilvēki dzīvo kā publika 
karam. Krievijas varai cilvēku trakā 
mīla pret TV patlaban ir veiksme, at-
balsts viņu vadībai, jo tā ir estetizēti 
politiska dzīves forma, par kuru pati 
publika domā, ka tā ir ārpus politikas.

Kara politikai pieder šausmas TV 
ekrānā, taču tās ir vizuālas šausmas – 
kā datorspēle, psihes uzbudinājums, 
virzība uz bezapzinātajām nāves un 
dzīvības konfrontācijas alkām, bet 
tikai kā spēle, jo tas taču nenotiek ar 
mani. Ukraiņu ideologi min skaitli 
20 000; ap 20 000 bojāgājušo krievu 
karavīru, kurus kā miroņus lielajā 
Krievzemē vajadzētu sajust kā bēdu. 

Par mūsdienu Krievijas ...
Turpinājums no 1. lpp.
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Tas skan nelāgi, taču viņu ir par maz 
(sadedzināti pārvietojamajās krema-
torijās, pamesti Ukrainā uz lauka, no-
slēpti utt.), lai kara publiku novestu pie 
kara realitātes.

Tas, ka Krievija ir publika, vēl vai-
rāk redzams viņu izmantotajā valodā. 
Kara laikā mēdz būt rupja, emocionāla 
valoda, ideoloģiski piesātināti izteiku-
mi. Taču Krievijas vara realizē slēpto 
valodu, eifēmismus. Kurš izgudroja, 
ka nedrīkst teikt karš, bet jāsaka spe-
ciāla operācija? (Izklausās pēc galma 
bijušā ideologa V. Surkova jociņiem, 
taču šis kungs esot aizvākts no varas 
gaiteņiem.)

Slēptā jeb šifrētā valoda ir viena 
no totalitāras iekārtas pazīmēm, kuru 
lieliski atmaskoja Viktors Klemperers 
grāmatā LTI. Trešā Reiha valodas filo-
loga piezīmes. Par Krievijas–Ukrainas 
karu var uzrakstīt tieši to pašu un vēl 
vairāk, jo klāt nāk aizrautība ar vizu-
alizāciju – video, foto, TikTok ainiņām 
kā kara valodu. Tā nav īsti dezinfor-
mācija, bet veids, kā kara valoda funk-
cionē publikai, kura to identificē ar 
realitāti.

Par varas baudu
Jāmin arī tāds fenomens kā bau-

da. Krievija kā publika vēlas baudu 
un  to  iegūst. Nav runa par kādu mi-
litāru uzvaru, bet identifikāciju. Tas 
ir psihoanalītiski saprotams kultūras 
aspekts. Šādu lietu sauc par sublimā-
ciju, kad kaut kā trūkst, to aizvieto 
(sublimē) ar ko citu. Kad Krievijai 
trūkst normāla, cilvēciska progresa, 
to aizvieto ar krieviskuma pašapziņas 
celšanu, cenšoties izmantot citas nāci-
jas pakļaušanu. Sublimācija, ja tā tiek 
pareizi un spēcīgi vērsta, dod baudu.

Cilvēks kā dzīva, miesiska būtne 
vēlas baudu, apmierinājumu, pieklājī-
gi to sauc par laimi. Pastāv dažādi bau-
das veidi: ķermeniska, miesiska, garī-
ga, intelektuāla, estētiska, seksuāla, 
varas, vardarbības utt. Katrs dzīvē ir 
ieguvis kādu kripatiņu baudas un zina, 
par ko ir runa. Cilvēkam pēc dabas ir 
dota tieksme vairot baudas un mazināt 
ciešanas (protams, sev). Nav lielas at-
šķirības – pirmais vai divdesmit pir-
mais gadsimts. Tāpēc ir filosofi un teo-
logi, kuri patlaban saka, ka cilvēciskā 
būtne gadu tūkstošos nav mainījusies. 
Tiktāl viņiem ir taisnība – baudas gū-
šana ir dzīvošanas princips.

Aplūkosim divu baudas veidu sa-
dursmi un savijumu – varas baudu un 
patēriņa baudu  (to var saukt arī par 
labumu baudu). Šis karš piedāvā inici-
ēt notikumus ap abām baudām. Krie-
vijas publikai tas ļoti spilgti un pār-
liecinoši piedāvā varas baudu, un tā 
ir  kaislīga,  spēcīgi  uzbudinoša  lie-
ta – līdzdalība impēriskajā apziņā.

Jautāsiet: „Kādas varas, kam 
Krievijā ir vara? Tikai pašam Puti-
nam!“ Taču tā nav taisnība. Krievija 

tagad spilgti realizē izteiktu impēris-
kas varas tieksmi un tajā ievelk visu, 
ko spēj. Šī tieksme drīzāk ir no cara 
laika, nekā saistīta ar ļeņinisko revolū-
ciju, padomju varu. Putins uzbrūk Ļe-
ņinam (kas par pavērsienu, kā publika 
to sagremos?) nevis par sīkumiem, bet 
konceptuāli. Ļeņins nāca no apakšas, 
revolūciju Krievijā uztaisīja kā maida-
nu, sajauca kārtis krieviskajai impē-
rijai, grāva tās diženumu, vēl iekūlās 
pilsoņu karā utt. Tikai impēriskā, ca-
riskā, pašapziņas pilnā līnija Krievijā 
ir vajadzīga, nevis šis boļševistiskais, 
sākotnējais juceklis. Varas vertikāles 
aizskaršana, nākot no ielas, ir bīstama, 
tāpēc maidans Ukrainā Krievijas acīs 
bija īpaši bīstams.

Katrs krievs savā abstraktajā tēlā 
ir dižs, pievienojieties mums, un arī 
jums kā tautietim tiek atļauts identifi-
cēties ar šo diženumu, varu, pārākumu 
pār citām valstīm un jebkuru cilvēku, 
kurš nepieder Krievijai. Krieviskā 
izredzētība! Tā ir dalīšanās ar varas 
sajūtu, kas dod baudu. Nemateriālu, 
zemapziņas baudu.

Nevajag to novērtēt par zemu – tas 
būtu naivi. Šī iedēstītā varas bauda var 
būt sakne nākamajam, paplašinātajam 
karam, ekspansijai, izredzētībai, kura 
vēl nav maksimalizēta. Šādu gājienu 
ar izredzētības sajūtu pasaule piere-
dzēja jau ar Hitleru, tikai viņa ideo-
loģija teorētiski bija dziļāk izstrādāta 
nekā putiniskā.

Ir zināms, ka Krievijas ZA insti-
tūtiem pēdējos gados tika pasūtīta ci-
vilizāciju ideoloģija. Kad Filosofijas 
institūts Maskavā sāka stāstīt, ka pa-
saulē ir dažādas civilizācijas un katrā 
ir kas labs, direktoru gāza, tādā stilā 
rakstītais tika uzskatīts par nepareizu, 
jo vajag stāstu, kurā Krievija ir īpaša, 
citus aplaimojoša civilizācija. Multi-
kulturālisms neder.

Krievu pasaules ideja arī pačākst, 
jo tās interpretācijā nereti taisās res-
pektēt kāda reģiona īpatnības, kas 
grauj diženumu. Kļūst redzams, ka 
Krievijas karam Ukrainā nav viltīgas 
filosofiski ideoloģiskas bāzes, izņemot 
izredzētības tēmu un slāvu identitātes 
vienādošanu. Ja Krievija būtu tā īpašā 
civilizācija, tad vajag pateikt, ko tā dos 
visai pasaulei. Kā izrādās, ideoloģija 
nav bijusi nobriedināta varas dzīlēs un 
jāiztiek ar saukļiem un brošām, turklāt 
nākas mainīt stāstus, kāds ir bijis mili-
tāristu mērķis Ukrainā.

Krievijas publikai, kurai īsti nekā 
nav, tiek piedāvāta impēriskās varas 
bauda ar zīmēm. Katrs var sev pie-
spraust Georga lentīti, krāsot Z burtu 
uz mašīnām (redz, kā, baidieties), vici-
nāt karogu. Varas baudas maksimums 
nenoliedzami parādās rīcībā, kuru 
sauc par Bučas fenomenu – slepkavot 
ukraiņus un vietējos krievus, sievie-
tes, bērnus, vecīšus. Jo vājāks stāv 
pretī, jo lielāks sadisms pret to.

Krievijas karavīri, kuri nav identi-
ficējušies ar varas baudu, varbūt attu-
ras no vardarbības pret civilajiem un 

ievēro tā saucamos kara noteikumus – 
karot tikai ar militāru pretinieku. Taču 
šis nav klasisks karš, kurā militāristi 
ietu pret militāristiem. Klasikas laiks 
ir beidzies, pastāv postmodernās bau-
du sabiedrības, kurās nogalināt, ņirgā-
ties, izvarot, tīšuprāt sagraut mājokļus, 
mašīnas, visas normālās dzīves lietas, 
kādam okupantam dod baudu. Tas tiek 
stimulēts no Krievijas varas puses (kā 
pierāda par kara noziegumiem savāk-
tās liecības).
Vai ar labumu ierobežošanu 
būs gana

Labu dzīvi rada divu baudu kom-
binācija  –  vara  un  labumi. Taču 
Krievijā abus bija sagrābuši oligarhi. 
Vispārākajā pakāpē tie pieder prezi-
dentam Vladimiram Vladimirovičam. 
Daļu no labumiem pēdējos 10–15 ga-
dos cilvēki Krievijas lielpilsētās to-
mēr dabūja, kad valstī ieplūda naftas 
un citu energoresursu nauda. Pilsētās 
viens pēc otra atvērās smalki restorā-
ni, spa, kosmētikas veikali, bija pieeja-
ma laba ārstniecība, ceļojumi.

Rietumu sankcijas šos labumus ta-
gad mēģina atņemt. Tomēr sankcijas 
iedarbojas lēni, un bauda no labumiem 
nav bijusi visaptveroša parādība, ja 
raugās uz visu lielo Krieviju kopumā. 
Večuks kādā Aizbaikāla ciematiņā, 
kad viņu intervē TV, saka, ka pilnībā 
atbalsta Putinu, karu Ukrainā, jo tā ir 
valsts varenība, bet pašam no labklā-
jības tik vien ir ticis, ka divām vistām 
izperinājušies cālēni. Arī labi. Tā ir 
pierasts dzīvot.

Tagad augsta likme ir jautāju-
mam – vai  piedāvātā  varas bauda, 
identificējoties  ar  Putina  ideoloģiju 
un  atbalstu  karam,  nebūs  stiprāka 
par  tiekšanos  pēc  labumu baudas? 
Vai sankcijas iedarbosies uz psihi? 
Labumi zudīs, bet varbūt varas bauda 
tos kompensēs ar savu vilinājumu? Ja 
varas bauda būs stiprāka, tad visiem 
Krievijai apkārt dzīvojošajiem draud 
ilgstoši kari. Režisors Aleksandrs Ro-
djanskis radio DOLIN (13.04.2022.) 
saka: „Kamēr pastāv impēriskā apzi-
ņa, Krievija ir bīstama.“

Patērētājsabiedrība ienāca Krievi-
jā, bet ne visur. Varlamova un Dudj’a 
raidījumi rāda briesmīgi nabadzīgas 
sādžas. Vai publika tur spēj iztēloties, 
ka viņiem vajag baudas, ko dod labu-
mi, kaut vai silto ūdeni, jaunu mašīnu, 
nemaz nerunājot par tūrisma brau-
cienu uz Parīzi? Diezin vai. TV pir-
mais kanāls piedāvā identificēties ar 
Superkrievzemi, kura uzvarēšot karā 
pret kaut kādiem ukraiņu nacistiem, 
un tas, iespējams, ir labāk saprotams 
notikums nekā redzēt Parīzi un mirt. 
Turklāt, kāda Parīze, ja 72% Krievijas 
iedzīvotāju nav ārzemju pases (Levada 
centrs, 2016) un iespējas ceļot.

Varbūt Krievijā savu vārdu kaut 
kad teiks potenciālā vidusšķira, kurai 
nav bijis ļauts izaugt kā šķirai. Prog-

Par mūsdienu Krievijas ...
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rammētāji, interneta vidē mītošie 
speciālisti, pat dāmiņas, kurām tagad 
atņēma Instagram? Nevis strādnieku 
šķira, kā gribēja marksisti, bet patē-
rētāju šķira, kas jau ir sajutusi labumu 
smaržu. Būs pārmetumi varai, kāpēc 
esam sākuši dzīvot sliktāk, – cukura 
nav, ceļot vairs nevaram!

Taču pagaidām, kā to vēro socio-
loģija, nekas tāds nesākas. Tāpēc, ka 
identifikācijas bauda ar varu ir sapīta 
ar bailēm no īstās varas. Jāpadomā, 
kāpēc 500 Krievijas lielāko universi-
tāšu (kurām pietrūkst līdzekļu) rektori 
parakstījās zem vēstules „urrā, Putina 
režīmam!“. Nevis kritiski paprasīja bu-
džeta līdzekļus, piemēram, no militārā 
aparāta, kur tie tagad izgaist nebūtībā.

Neviens nezina, vai varas bauda 
jeb putiniskā ideoloģija patiešām pie-
veiks šo publiku līdz galam un tā pil-
nīgi padosies šīs baudas tīksmei. Bet 
uz to virzās. Šobrīd baudu stratēģija ir 
kara ideologu rokās – atmodināt zvē-
ra instinktus. Ir noteikti sodi, apturēta 
opozīcija. Labāk nebūs. Pat ja nomai-
nītu patvaldnieku, šajā karā starp bau-
du variantiem nekas nemainītos, jo tas 
nav viena cilvēka rokās. Sociālā loģika 
ir iedarbināta, kuģis peld.

Izskatās, ka Krievijas kultūrā 
strauji tiek atmodināti sen ieliktie mo-
tīvi: „Mēs esam visdižākie! Vardarbī-
ba atnesīs mūsu iztēloto taisnīgumu“. 
TV un filmu industrija pie tā piestrādā. 
Filmas Brālis (rež. Balabanovs) varo-
nis Daņila ir šis varas baudas tēls, kurš 
šauj bandītus, pats pie tiem piederot, 
un tajā tiek mēģināts saskatīt kaut kādu 
ceļu uz taisnīgumu. Savukārt Ukrainā 
filma Brālis esot skatīta ar aizdomām. 
Filma dod identifikācijas – čečens ir 
terorists (Čečenijas kara laikā), ukrai-
nis ir nacists (tagad). Pat Puškins daļā 
darbu ir šovinistisks, impērisks, un ir 
laiks to atgādināt. Labumos dzīvojoša-
jiem eiropiešiem tas ir nesaprotami, un 
tā ir liela kļūda. Krievija sevi patiešām 
ir uzbūvējusi citādu, publikai identifi-
cējoties ar varas baudu.
Labumu baudas pārņemtie 
Rietumi

Kāpēc mums, Rietumos, tā nav? 
Tāpēc, ka mēs sludinām demokrātiju, 
kuras princips  ir  varas  maiņa. De-
mokrātiskās iekārtās vadību pārvēl, 
nomaina koalīcijas, daudzos amatos 
pat neļauj aizsēdēties. Tas ir princips, 
lai neļautu saplūst ar varas baudu! Šis 
pat ir būtiskāks princips nekā demo-
krātijas dotā iespēja diskutēt, izteikt 
savu viedokli, runas brīvība. Runāt jau 
var, tikai jāsaprot, ka bieži neviens to 
neņem vērā.

Rietumu sabiedrības ir iegrimu-
šas labumu baudā. Tas nemaz nav tik 
labi, kā paši domājam. Atcerēsimies, 
ka Latvijas iedzīvotāji ap 1990. gadiem 
ļoti vēlējas dzīvot tikpat labi kā Rie-
tumos. Trīsdesmit gados ir daudz sa-

sniegts, lielveikali ir pilni ar mantām, 
ir mašīnu pārpildītas ielas, ceļotāji no 
Latvijas ir redzējuši pat Antarktīdu, ne-
maz nerunājot par Eiropas lielpilsētām. 
Latvijas valsts dokumentos ir ierakstīts 
ceļš uz sociālās labklājības valsti. Ar 
sociālo vienlīdzību gan diezin kā neiet, 
nabadzīgo iedzīvotāju procents ir pā-
rāk augsts, arī Džini koeficients.

Tomēr, vērojot mūsu sabiedrību, 
šķiet, ka ir iekosts labumu baudas pī-
rāgā. Tagad, kad priekšplānā iznāk 
bailes no kara, kas var atvelties uz 
Baltiju, daļa iedzīvotāju ir ar mieru 
samazināt tēriņus un nesavtīgi palīdz 
ukraiņiem. Tauta šeit vēl nav tik dziļi 
ieslīgusi tīksmē pēc labumiem kā daļa 
Rietumvalstu pilsoņu. Ungārija, daļē-
ji arī Vācija, Austrija patlaban cenšas 
saglabāt iespēju pirkt energoresursus 
no Krievijas (praktiski finansējot viņu 
kara izdevumus). Tas nozīmē patērē-
tājiem (demokrātijā tie ir arī vēlētāji) 
nodrošināt dzīvokļos siltumu, mašīnās 
degvielu, redzēt IKP pieaugumu, un 
biznesa peļņu, t.i., dzīvot ierasti. Tas 
rada aizdomas, ka labumu sabiedrī-
bā ir grūti ar uzupurēšanos kādu citu 
vērtību, piemēram, Ukrainas brīvības, 
labā. Labumi ir labi, taču tie sasilda tik 
daudz, ka tiek aizmirsta patiesība, – 
pasaule sastāv ne tikai no labumiem, 
bet arī no ciešanām, uzupurēšanās un 
mīlestības.

Jauna Gribas laikmeta sākums
Ukraina pašlaik ne tikai karo, bet 

arī audzina pasauli. Tomēr pasaules 
vēsturiskajā gaitā patlaban ir iesaistī-
jušies vēl lielāki pūķi nekā karš Ukrai-
nā. Šo pavērsienu piedāvāju nosaukt 
par jauna Gribas  laikmeta  sākumu. 
Kad valda griba, dzīves formas mai-
nās – vairāk spēka, lielāki izaicināju-
mi, mazāk argumentācijas utt.

Ja ar ļoti plašu skatu raugāmies uz 
laikmetu maiņu, tad jau kopš skolas 
laikiem visi zinām – bija Apgaismības 
laikmets, pēc tam tehnoloģiju laiks, 
20. gs. kari, un tad 21. gs. cilvēce vē-
lējās būt miera laikos. Taču mūsdienās 
tas nav izdevies. Kāpēc?

Filosofijā ir pazīstamas divas cilvē-
ka spējas – prāts un griba. Apgaismība 
ir tipisks prāta laikmets. Tajā paredz 
krāt zināšanas un prasmes, darbībām 
ir cēloņi, rīcībai vajag mērķus, idejām 
– argumentus. Apgaismība nebeidzas 
ar 19. gs., tā ir klātesoša katrā uz prātu 
balstītā sabiedrībā, arī Latvijā.

Taču prāts nav tas, kas valda vien-
mēr un visur. Kur ir runa par spēku, 
tur ir griba. Griba–spēks–vara  ir 
mūsdienu 21. gs. „svētā trīsvienība“. 
Turpretī patērētājsabiedrībās dzīve ir 
nevis cīņa, bet gan patērēšana. Šādas 
sabiedrības nav stipras tādēļ, ka labu-
mi tiek pavairoti, piedāvāti un doti, – 
tie tikai jāpaņem, jāsamaksā, un pie 
tiem pierod. Ekonomiskā, finansiālā, 
kultūras situācija attīstās, jo tā ir sa-
kārtota ar prātu un zināšanām. Pat 
darba stundu skaits tiek samazināts, 
lai pagarinātu brīvdienas. Tiek solīta 

izlīdzināšanas nauda bez darba (ideja 
dot katram mēnesī 500 eiro)! Protes-
tantiskā darba morāle pazūd. Laiks, 
kad darbs bija jēga, arī pazudīs. Kas 
patērētājiem nāks tā vietā? Nezinām. 
Dzīves forma no varoņstāstiem ir pār-
virzījusies uz ķermeņa tīksmi un la-
bumiem. Egils Levits jau pirms sava 
prezidentūras laika pareizi rakstīja, ka 
tas, ko mums vajag, ievērojot gribas 
laikmeta tuvošanos, ir valstsgriba.

Labklājības sabiedrību augstais 
līmenis priecē cilvēkus, taču padara 
nevērīgus pret visiem tiem, kuriem 
prevalē griba. Mūsdienās daudz runā 
par ģeopolitiskām pārvirzēm, par mul-
tipolāriem varas centriem, kuros kon-
centrējas griba. 21. gs. tāda noteikti ir 
Ķīna. Ja piederam ES, tad vēlamies, lai 
Eiropa būtu viens no šādiem centriem, 
nevis tā vecmāmiņa, par kuru savā 
runā Eiropas Parlamentam vēstīja pā-
vests Francisks. Vēl vairāk, lai ES būtu 
savas robežas, griba sevi aizsargāt, 
savi militārie spēki (NATO ietvarā).

Gribas  laikmetā  daudz  kas  no-
tiek citādi nekā tad, kad dominē sa-
prāts. Nevajag argumentus, jo griba 
vienkārši grib. Tāda ir pasaules vēs-
tures skola, jo gribas laikmeti ir bijuši 
ne vienu reizi vien. 20. gs. pasaules 
karu laikā šķita, ka gribai ir vajadzīga 
pamatojoša ideoloģija (ne velti hitle-
rieši piestrādāja pie āriešu pārākuma 
idejas, lai kaut kā argumentētu savas 
darbības).

Šobrīd putiniskajai ideoloģijai 
vairs nav nepieciešami argumenti – tā 
grib, vienkārši grib savu varenību, un 
lai to iegūtu, grib iznīcināt ukraiņu nā-
ciju un valsti. Eiropā gribas gribēšana 
nekad nav bijusi tik baiga, ārpus saprā-
ta zonas. Agrāk prāts nereti ir ticis pie-
likts pie kalpošanas gribai, tagad pat 
tas vairs nav vajadzīgs.

ES ar zināšanu sabiedrības un zi-
nāšanu ekonomikas ideju 2010. gados 
paaugstināja prāta lomu. Kur izčākstē-
ja šī ideoloģija? Arī Latvijā, arī attie-
cībā uz zinātni.

To nomainīja cits konstrukts – za-
ļais kurss, – kas netiek īstenots, jo bija 
pandēmija, un tagad ir karš Ukrainā. 
Eiropeiskais konstruktīvisms spēlējas 
ar idejām kā būvklucīšiem. Taču ne-
ievēro vienu lietu – gribas laikmetā 
neder trausli klucīši, bet ir vajadzīga 
stingra, ar pašapziņu apveltīta stā-
ja – spēja gribēt! Nevajag četrdesmit 
telefona zvanus no patērētājsabiedrībā 
grimstošo valstu puses, zvanot tam 
patvaldniekam, kurš savu iecerēto im-
pēriju nolēmis balstīt uz varas baudu. 
Gribas laikmetā atkal vajag Eiropas 
varoņus, spēku un pašpārliecinātību.

Maija Kūle,
filosofe

Pirmpublicējums lvportals.lv
2022. g. 20. aprīlī

* „“Atēna“, pētījums par Krievijas 
iedzīvotāju attieksmi pret Krievijas 
Federācijas īpašo militāro operāciju 
Ukrainā“.

Par mūsdienu Krievijas ...
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Mūžībā aizgājis

JĀNIS BERKĀNS
Dzimis 1931. gada 18. novembrī Iecavā, Latvijā.
Miris 2022. gada 4. maijā Melburnā, Austrālijā.

Mūžībā devies Sv. Krusta draudzes bijušais priekšnieks

Jānis Berkāns
Dzimis 1931. gada 28. novembrī Iecavā, Latvijā.
Miris 2022. gada 4. maijā Melburnā, Austrālijā.

Draudzes līdzjūtība piederīgiem.

Pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats,
Līdz beigsies mūža gadi, un gaišs būs skats. Mīļā piemiņā paturēs Melburnas Latviešu ev. lut. draudze.

✝
Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Tagad apklust tavi vārdi
Tad, kad mūžībā tev iet.

Melburnas Latviešu ciema administrācija un darbinieki Jāni 
atcerēsies kā kādreiz aktīvu Latviešu ciema valdes locekli, 

dāsnu ziedotāju Latviešu ciemam gan ar līdzekļiem, gan ar 
darbu, kā arī ar viņa palīdzību Ciema avīzītes izdošanā.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī
http://www.laikraksts.com

Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau četrpadsmito gadu.
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Tā, Hermaņa 
Dzelzkalna  ierosmē, ar 
nosaukumu – Latvie-
šu Palīdzības Biedrī-
ba Norvēģijā, dibināta 
1952. gada 17. februārī, 
Oslo. Pēc 2. Pasaules kara 
Norvēģija no Vācijas bēg-

ļu nometnēm uzņēma tā sauktos mīnus 
bēgļus – vecus cilvēkus bez apgādnie-
kiem, tos izvietoja veco ļaužu mītnēs, 
pagastos – precētus pārus kopā, vieni-
niekus pa vienam. Uzņēma arī plaušu 
slimniekus un ievietoja sanatorijās.

1949. gadā mājkalpotāju darbam 
pie ārzemju diplomātiem Norvēģijā ie-
radās Paula un Hermanis Dzelzkalni. 
Dzelzkalns uzņēma sakarus ar Latvijas 
ģenerālkonsulu Norvēģijā Arturu Va-
nagu un apzināja Norvēģijā izmitināto 
veco ļaužu adreses. 1951. gadā Dzelz-
kalni bija iegādājušies motociklu un 
savā vasaras atvaļinājumā apciemoja 
gandrīz visus šejienes vecos latviešus. 
Tie jutās ļoti vientuļi, neprotot vietējo 
valodu un trūkstot saskarsmei ar lat-
viešiem. Tā Dzelzkalniem radās doma 
kaut ko darīt, un viņi ierosināja dibināt 

Palīdzības biedrību; sākotnēji biedrība 
tiem, kuri vēlējās abonēja laikrakstu 
Latvija. Ja Oslo notika latviešu sarīko-
jumi, samaksāja ceļa izdevumus tiem, 
kuri vēlējās un varēja atbraukt, sūtīja 
nelielas veltes Ziemassvētkos. Tas, gal-
venos vilcienos, bija palīdzības darbs. 
Šis bija ieskats, kā biedrība radās.

Tagad pie 70 gadu svinībām.
Biedrības valde aicināja uz 70 gadu 

svinēšanu svētdien,  8.  maija,  pēcpus-
dienā, Oslo pievārtē, Kråkstad Tautas 
namā (Samfunnshus). Sarīkojumu at-
klāja Valdes priekšsēde Līga Legzdiņa 
Olsen. Tad tika sniegts atskats par bied-
rības 70 gados paveikto. Sarīkojumu 
vadīja Guntars Avinelis. Viņš aicināja 
Latvijas Republikas vēstnieka vietnieku 
Edgaru Bulvānu nākt ar savu uzrunu.

Bija sagadījies, ka divi biedrības un 
latviešu saimes aktīvi darbinieki 4. maijā 
Rīgas pilī no Latvijas Prezidenta bija sa-
ņēmuši apbalvojumu – Triju zvaigžņu or-
deni. Vēstnieka vietnieks sveica biedrību 
un arī abus apbalvotos savā uzrunā un 
pasniedz ziedu veltes. Visi vienojāmies 
mūsu Tautas lūgšanā Dievs, svētī Latviju.

Sekoja koris Laipa diriģentes Ilgas 

Šarkovskas vadībā ar Rīta un vakara 
dziesmu. Tad Kastaņskoliņas bērni 
nāca ar savu priekšnesumu. Tautas 
deju grupa Ziemeļmeita dejoja vai-
rākas dejas: Mērdzenietis, Līderiešu 
Kadriļa un Kripu Krapu.

Laipa mūs priecēja ar dziesmu Kur 
gāji, puisīti. Oslo latviešu teātra O Latte 
aktrises Ieva Melbārde un Inta Kalling 
mūs ar īsu skeču ieveda Rūdolfa Blau-
maņa Skroderdienu pasaulē. Kuplā prog-
ramma noslēdzās, visiem kopīgi, Laipas 
vadībā dziedot Mazs bija tēva novadiņš.

Valdes priekšsēde ziņoja, ka par 
biedrības Goda biedriem ir iecelti Sol-
veiga Vija Venta (Wendt) un Kārlis 
Valdmanis; abi saņēma apsveikumu 
un Goda biedra apliecību. Sekoja kāds 
pusducis jeb vairāk Pateicības rakstu. 
Ar to tad programma beidzās, vēl tikai 
nāca neskaitāmi sveicēji ar ziediem gan 
biedrībai, gan abiem apbalvotajiem. Tad 
varējām mieloties ar sagādātiem gardu-
miem un pēc tam tie, kas spēja, varēja 
iet rotaļās. Tā beidzās lieliskais Latviešu 
biedrības Norvēģijā 70 gadu sarīkojums.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē
Ceturtdien,  19.  maijā, plkst. 21.10 
(pēc Latvijas laika) LTV – TV PIRM-
IZRĀDE! Izrādīs dokumentālo filmu 
«Braucam uz Kei Dīz».
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.05.2022-
tv-pirmizrade-braucam-uz-kei-diz-
dokumentala-filma.id260612

Vēlāk filma būs skatāma arī https://
replay.lsm.lv/lv

Adelaidē
Trešdien,  18.  maijā, plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama un gar jūras 
krastu dosimies uz pusdienām Sail-
master Tavern, North Haven. Baudī-
sim skaistus skatus un garšīgas jūras 

veltes. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
17. maijam (tālr. 8172 0820). Maksa par 
autobusu $7, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien,  19.  maijā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. maijs
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
1547. Rīgu piemeklēja postošs uguns-
grēks, kurā nodega liela daļa pilsētas.
1772. vācu tautības latviešu literāts 
Konrāds Oto Lībegots Šulcs.
1907. vēsturnieks Ādolfs Šilde.
1932. dzejniece, literatūrzinātniece 
Valda Dreimane.
1932. šķēpmetēja, olimpiskā čempio-
ne (1956.g. Melburnā), ārste ortopēde 
Inese Jaunzeme.
1942. latviešu peldētājs Austrālijā, 
olimpiskā zelta medaļa ieguvējs Jānis 
Konrads.
1952. aktrise Dina Bitēna.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Irēne Ziedare.

22. maijs
Emīlija, kalendārā neierakstīto vārdu 

diena
1962. kinokritiķe Daira Āboliņa.
1967. Latvijas basketbolists Gundars 
Vētra.

23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
1907. aktieris, dzejnieks Jānis Vei-
nalds.

24. maijs
Ilvija, Marlēna, Ziedone
1927. Herdera institūts Rīgā iegūst ofi-
ciālu augstskolas statusu.
1991. Sidnejas Latviešu vīru kora diri-
ģents, sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Ivars Štubis.

25. maijs
Anšlavs, Junora
1897. dzejnieks, prozaiķis Alvis Ceplis.

1912. rakstniece Irma Grebzde.
1920. Sidnejas Latviešu biedrības sest-
dienas skolas ilggadīgā vadītāja Lidija 
Budule.
1932. dramaturgs, kinoscenārists Jānis 
Lūsis.
2002. Igaunijā notika Eirovīzijas 
dziesmu konkurss, kurā uzvarēja Ma-
rija Naumova no Latvijas.

26. maijs
Eduards, Edvards, Varis
1937. aktrise Inta Tirole.
1942. Lielbritānija paraksta ar PSRS 
20 gadu savstarpējās palīdzības līgu-
mu.

27. maijs
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
1922. rakstnieks Valentīns Jākob-
sons. ■
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 18. maijā.
€1 = 1,49800 AUD
€1 = 0,84670 GBP

€1 = 1,65480 NZD
€1 = 1,05230 USD

birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa 
$10, LAIMAS klientiem $5.
Piektdien,  20.  maijā, Mobilā pasu 
stacija ALB telpās. Lūdzu pārbaudiet, 
vai jūsu Latvijas pases nav jau 
pārsniegušas derīguma termiņu! 
Pieteikšanās līdz 15. maijam pie 
vēstniecības 2. sekretāres Vinetas 
Freimanes uz e-pastu: consulate.
australia@mfa.gov.lv
Sestdien, 21. maijā, Mobilā pasu sta-
cija ALB telpās. Lūdzu pārbaudiet, vai 
jūsu Latvijas pases nav jau pārsniegu-
šas derīguma termiņu! Pieteikšanās 
līdz 15. maijam pie vēstniecības 2. sek-
retāres Vinetas Freimanes uz e-pastu: 
consulate.australia@mfa.gov.lv
Svētdien, 22. maijā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Svētdien, 22. maijā, plkst. 12.00 Bal-
tiešu spēles, The Lights, 244-270 East 
Parkway, Lightsview. Ieeja pret ziedo-
jumiem, vairāk par $5 (skaidrā naudā).
Ceturtdien,  26.  maijā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa 
$10, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien,  26.  maijā, plkst.11.00, 
ALB namā atcerēsimies, kā uzturēt 
ugunsdrošību mājās. Visi laipni aicinā-
ti. Vēlāk pasniegsim siltas pusdienas, 
tāpēc lūdzu pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 19. maijam (tālr. 8172 0820). Dalī-
bas maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Piektdien, 27. maijā., plkst.18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Tradi-
cionālais ZUPU VAKARS! Frikadeļu, 
ķirbju, puķukāpostu, zirņu un čorizo 
zupas!!! $12. Varēs arī iegādāties sal-
dumus. Atspirdzinājumi par draudzī-
gām cenām. Pieteikšanās obligāta līdz 
20. maijam, zvanot vai nosūtot īsziņu 
Rudītei 0411068486.
Sestdien, 28. maijā, plkst. 11.00, ALB 
namā Ināra Kalniņa demonstrēs recep-
ti no pavārgrāmatas Latvian Flavours. 
Visi laipni aicināti. Dalības maksa 
$10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien,  28.  maijā, DV namā KINO 
PĒCPUSDIENA. Skatīsimies Būt latvie-
tim Brazīlijā 4 sērijas, 2015. gadā veidota. 
Režisori: Egīls Zariņš un Ilze Jakovļeva.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 5. jūnijā, plkst. 11.00 Svētā 
Gara svētki, dievkalpojums ar diev-
galdu.

Brisbanē
Svētdien, 29. maijā,  plkst. 11.00 Lat-
viešu namā Brisbanes Latviešu biedrī-
bas pilnsapulce.
Svētdien,  29.  maijā, plkst. 12.00. 
Latviešu namā Saule Limited ikgadē-

jā sēdē (AGM).

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Kanberā 
Demonstrācijas  pie  Krievijas  vēst-
niecības  pret  varmācīgo  iebrukša-
nu  Ukrainā  notiek  katru  sestdie-
nu,  no  plkst.  10.00  līdz  apmēram 
plkst.  11.30,  un  arī  katru  dienu 
mazākā  veidā  no  plkst.  12.30  līdz 
plkst. 13.30. Piedalās dažādu tautī-
bu  cilvēki  ar  plakātiem  un  saviem 
valsts karogiem, atbalstot Ukrainu. 

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien,  27.  maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 28. maijā, plkst. 11.00 Dau-
gavas Vanadžu sanāksme Latviešu 
ciemā.
Sestdien,  4.  jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 5. jūnijā, plkst. 11.00 Māras 
Saulītes Kapsētas fonda pilnsapulce 
Latviešu ciema Sabiedriskajā namā.
Sestdien, 11. jūn., plkst. 14.00 Mēness 
staru stīgo koncerts Latviešu namā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  29.  maijā, plkst. 11.00 
MLELD Ārkārtas pilnsapulce Sv. 
Krusta baznīcā.

Pertā
Trešdien,  18. maijā, plkst. 13.00 fil-
mu pēcpusdiena ar kafijas galdu DV 
nodaļas klubā. Visi laipni aicināti un 
gaidīti.
Piektdien, 27. maijā un sestdien, 28. 
maijā, LR vēstniecības pārvietojamās 
pasu darbstacijas izbraukums. Pieteik-
ties personu apliecinošu dokumentu 
noformēšanai jūs varat līdz 21.maijam, 
pierakstoties elektroniskajā pierakstu 
sistēmā šeit: https://pieraksts.mfa.gov.
lv/lv/australija-izbraukums/index. Kā 
arī aizpildiet iesniegumu un atsūtiet uz 
vēstniecības e-pasta adresi consulate.
australia@mfa.gov.lv. Informācija: 
https://www2.mfa.gov.lv/australija/
australija-konsularainformacija/
mobilas-pasu-darbstacijas-braucieni
Piektdien, 3. jūn., plkst. 13.00 Vana-
džu pusdienas.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Piektdien, 13. maijā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 14. maijā, plkst. 12.00 teāt-
ru izrādes Raganiņu klapatas un Bal-
kons Latviešu namā.
Otrdien, 17. maijā, plkst. 13.00 Zolīte 

Sarīkojumi, ...
Turpinājums no 15. lpp.

Latviešu namā.
Ceturtdien,  19.  maijā, plkst. 12.00 
Ceturtdienas pusdienas Latviešu 
namā. Iepriekšpieteikšanās līdz otr-
dienai, zvanot 0425392988.
Sestdien, 21. maijā, plkst. 12.00 spor-
ta kopas Spars vadītās Galda tenisa sa-
censības Latviešu namā. Informācija 
pie Viktora Sīkā 0413018588.
Sestdien, 4.  jūn., plkst. 12.00 Sidne-
jas DV namā pusdienas un Cēsu kauju 
atcere.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 14.00 – 14. jū-
nija Aizvesto piemiņas diena Latviešu 
namā. Runu teiks pārstāvis no ukrai-
ņu sabiedrības. Lietuviešu un igauņu 
vokālo ansambļu priekšnesumi. Pēc 
sarīkojuma aicināti pakavēties pie uz-
kodām un atspirdzinājumiem.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 22. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas notiks 
divas reizes mēnesī, un saskanīgi ar sa-
biedriskajām regulām. Lūgums sazinā-
ties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzi-
nātu par nākamajiem dievkalpojumiem.

Latvijā
Ceturtdien,  19.  maijā, plkst. 18.00 
seminārs Kokļu sarunas Rīgas 
Latviešu biedrībā. Dalība ir bez 
maksas, iepriekš piesakoties rakstot 
uz folklora@rlb.lv
Sestdien, 21. maijā, plkst. 21.05 Mazās 
Ģildes Lielajā zālē Latvijas Universitā-
tes jauktais koris Juventus mākslinie-
ciskā vadītāja Valda Tomsona vadībā 
koncertā Jauns sākums pirmatskaņos 
divpadsmit latviešu komponistu jaun-
darbus, kas veltīti korim tā simtgadē.
Svētdien, 22. maijā, plkst. 18.00 Ēri-
ka Eglīša koncerts Elpa telpā Rīgas 
Latviešu biedrības Zelta zālē. Biļetes 
www.bilesuparadize.lv. 25% no sarī-
kojuma ieņēmumiem RLB ziedos Uk-
rainas cilvēku atbalstam.
Ceturtdien,  26.  maijā, plkst. 16.30 
seminārs Kokļu sarunas Rīgas 
Latviešu biedrībā. Dalība ir bez 
maksas, iepriekš piesakoties rakstot 
uz folklora@rlb.lv ■


