
Eiropas Parlaments 
šonedēļ paātrinātā kār-
tībā izskatīja un šodien 
plenārsēdē nobalsoja par 
Eiropas tirdzniecības 
komisāra Valda Dom-
brovska priekšlikumu 

uz gadu apturēt ievedmuitas nodokļus 
visam Ukrainas eksportam uz Eiropas 
Savienību (ES). Tas atvieglos Ukrai-
nas ražotāju un eksportētāju sarežģīto 
situāciju kara laikā. Eiropas Parlamen-
tā šo ierosinājumu virzīja Starptau-
tiskā tirdzniecības komiteja, kurā par 
Ukrainas jautājumiem atbildīga ir de-
putāte Sandra Kalniete.

Sandra Kalniete, Eiropas Par-
lamenta deputāte, Eiropas Tautas 
partijas grupa: „Eiropas Savienība 
nekad iepriekš nav veikusi šādus tirdz-
niecības liberalizācijas pasākumus. 
Tas ir bezprecedenta gadījums gan 

mēroga, gan ātruma ziņā un spēcīgs 
politisks signāls Ukrainai. Eiropas 
atbalstam Ukrainai ir jābūt nepār-
trauktam un efektīvam visos līmeņos 
un ar visiem mūsu rīcībā esošajiem 
instrumentiem – ne tikai ar ieročiem 
un sankcijām, bet arī tirdzniecībā, lai 
palīdzētu Ukrainas ekonomikai. Esmu 
pateicīga kolēģiem Eiropas Parlamen-
tā, ka esam atbalstījuši Eiropas Komi-
sijas priekšlikumu paātrinātā doku-
menta izskatīšanas procedūrā un tas 
ir pieņemts jau šajā plenārsēdē.“

Eiropas Komisijas sagatavotais 
priekšlikums paredz uz gadu apturēt 
ES importa nodevas Ukrainas ekspor-
tam, tai skaitā rūpniecības produkci-
jai, augļiem un dārzeņiem, kā arī anti-
dempinga maksājumu un aizsardzības 
pasākumu atcelšanu tērauda impor-
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Uluru, Centrālaustrālijā.
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Eiropai jāpalīdz Ukrainai
Kalniete: „Arī jāatbalsta tās ekonomika“

Sandra Kalniete.
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Ģenerālis Kārlis Goppers
Grāmatu atvēra Latvijas Kara muzejā
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna grāmatas „Ģenerālis Kārlis Goppers un 140 viņa laikabiedru stāsti ap septiņiem 
ugunskuriem“ atvēršanā Latvijas Kara muzejā.

Dārgie klātesošie, ģimenes locekļi, grā-
matas autori un izdevuma veidotāji! 

Tas ir liels darbs – 80 gadus pēc ģenerāļa 
Kārļa Goppera nāves sagatavot šādu izdevumu 
ar tik daudziem materiāliem. Tas ir bijis darbs 
desmitu gadu garumā, un rezultāts ir atbilstošs – 
tā ir grāmata par Latvijas patriotu, par Latvijas 

demokrātu, par Latvijas karavīru. 
Mums ir daudz cilvēku, kuri ir pieda-
lījušies Latvijas valsts tapšanā pirms 
Latvijas okupācijas, bet ģenerālis 
Kārlis Goppers ir izcils un vienrei-

 
Turpinājums 3. lpp.
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Tas viss notika pirms 
30, 40, 50 un pat vairāk 
gadiem. Skan kā stāstā. 
Daudziem jaunākās pa-
audzes cilvēkiem tas va-
rētu jau šķist kā kaut kas 
neticams. Tas ir, pirms 

mēnešiem trim. Kopš šā gada 24. feb-
ruāra, piedalīšanās demonstrācijās un 
uzmanības piesaistošu ideju gudroša-
na šķiet gandrīz vai ikdiena. Daudziem 
trimdas bērniem šķita dabiski uzreiz 
iesaistīties šajos protestos pret agreso-
ru, jo viņi bija par to dzirdējuši no ve-
cākiem un saprata, ka ir jāmobilizējas. 

Mums, tiem, kas toreiz bijām iesais-
tīti demonstrācijās ar saukļiem „Nyet, 
nyet Soviet“, „Stop Russification“ un 
līdzīgi, izstādes atklāšana 4. maijā Lat-
vijas dzelzceļa vēstures muzejā bija at-
kaltikšanās – gan ar „cīņu biedriem“, 
gan ar tā laika notikumiem un savā 
ziņā gandarījums, ka šai darbībai bija 
panākumi. Demonstrācijas ASV un Ei-
ropas sirdī bija viskrāšņākās, bet ievē-
rības cienīgi bija protesti visās latviešu 
mītnes zemēs no Dienvidamerikas līdz 
Austrālijai, no Kanādas līdz Skandi-
nāvijai un visur citur. Apbrīnojami, ka 

saglabājušies tik daudz plakātu – un 
ne jau mazi, bet sienas garumā vai arī 
karogi no Latvijas miera kuģa akcijas. 

Nezinātājs varētu skatīties un pir-
majā brīdī padomāt – viss jau izskatās 
iespaidīgi un krāšņi, dalībnieku acīs 
redzams jaunības azarts un lozungi pa-
tiešām „trāpīgi“, bet, vai tas viss kaut 
ko panāca? Trimdas sabiedrībai galve-
nais pašas izvirzītais uzdevums cīņā 
par Latvijas neatkarību bija nemitīga 
rietumu sabiedrības un valdību atgādi-
nāšanu par patiesajiem apstākļiem Bal-
tijā (Padomju Savienībā). Demonstrāci-
jas būtībā ir šī darba redzamā aisberga 
daļa. Piecdesmit gadu garumā trimdas 
organizācijas, lielas un mazas, indivī-
di rakstīja vēstules, sūtīja informāciju 
saviem valdību pārstāvjiem. Bet ar to 
kādreiz arī nepietika. Skumjš piemērs 
bija 1974. gada notikumi Austrālijā, 
kad tā laika premjerministrs (strādnie-
ku partija) Vitlams pēkšņi un negaidīti 
gatavojās atzīt Baltijas valstu iekļauša-
nu Padomju Savienībā de jure. Viņš iz-
teicās, ka stāvoklis šajās valstīs pēdējos 
30 gados nebija mainījies un pārskatā-
majām nākotnē nebija iemeslu domāt, 
ka tas varētu mainīties. Kā daudzos 
trimdas gadījumos, Vitlams un viņa 
vadītā partija neiedomājās, ka Baltijas 
trimdinieki Austrālijā un visā pasaulē 
šo lēmumu uzskatīs par nodevību un 
momentāni mobilizēsies. Rezultātā 
ārkārtas vēlēšanās strādnieku partija 
zaudēja liberāļu partijai un tās pirmais 
darbs bija atsaukt šo de jure statusu. 

Šādu notikumu trimdas gados bija 
daudz. Ar vēstulēm un personiskām 
sarunām ar valdību pārstāvjiem ne-
pietika. Bija jāpievērš mediju un sa-
biedrības uzmanība. Kā mēs zinām, 
nevienai valdībai nepatīk, ka tā tiek at-
spoguļota negatīvā gaismā… Un tā nu 
īpaši aktīvi kļuva jaunieši – pārsvarā 
paaudze, kas tobrīd vēl nebija redzēju-
si savu tēvzemi. Bieži vien šīs pārgal-
vīgās rīcības varēja draudēt ar sodiem. 

Vērienīgajā izstādē Nyet, nyet so-
viet var ne tikai apskatīties plašo de-
monstrāciju klāstu, bet arī pasekot līdz 

NYET, NYET SOVIET
Izstāde par latviešu trimdas pretpadomju demonstrācijām
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praksē pārbaudītiem ieteikumiem, kas 
veidotu rokasgrāmatu mūsdienu pro-
testētājiem. Interesanti, pat dīvaini, ka 
kovida dēļ šīs izstādes atklāšana notiek 
divus gadus vēlāk nekā bija paredzēts. 
Pērn tika pabeigta dokumentāla filma 
VALIANT! Brauciens uz brīvu Latviju 
par demonstrāciju mašīnu Plymouth 
Valiant, taču ņemot vērā pēdējo mē-
nešu notikumus, varētu šķist, ka pats 
Liktenis nolēmis, ka šai izstādei jāno-
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Izstāde skatāma līdz 23. jūlijam.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
1998. gadā pieņem-

tie Starptautiskās krimi-
nāltiesas Romas statūti 
definē četrus starptau-
tiskos pamatnoziegu-
mus: genocīdu, noziegu-

mus pret cilvēci, kara noziegumus un 
agresijas noziegumus.

Padomju juristam Moše Āronam 
Naumova dēlam Traininam ir lieli 
nopelni agresijas definēšanā kā starp-
tautisku noziegumu, un to iekļaušanu 
1945. gada Nirnbergas Starptautiskā 
kara tribunāla apsūdzībās pret vado-
šajām nacistiskās Vācijas personām. 
Vāciešus notiesāja un pakāra daļēji par 
agresīvo karu pret Poliju, kamēr komu-
nistiskās Padomju savienības vadītāji 
netika pat apsūdzēti par agresīvo karu 
pret to pašu Poliju vai pret Somiju.

Romas statūti ir saistoši 123 val-
stīm. Gan Krievija, gan ASV bija pa-
rakstījuši Statūtus, bet vēlāk neratifi-
cēja dalību Starptautiskā krimināltiesā 
un atcēla savu parakstu.

Krievijas patreizējā agresija pret 
Ukrainu ir skaidrs pārkāpums starp-
tautiskām normām, bet nav teikts, ka 
kādu sekmīgi notiesās par to. Tāpat kā 
daudzos citos gadījumos, galvenais ir 
vara, ne tiesiskums.

Kamēr Ukrainā notiek visādas 
briesmu lietas, tikmēr Latvijā ir akti-
vizējušies centieni izcīnīt vēsturisku 
taisnīgumu par mūsu gariem okupāci-
jas gadiem.

Redzamākais ir cīņa pret piemi-
nekļiem. Bez redzamākā pieminekļa 
Pārdaugavā tiek veidoti saraksti par 
„sliktiem“ vai vismaz „aizdomīgiem“ 
pieminekļiem citur Latvijā. To varētu 
uzskatīt par otro kārtu no 1991. gadā 
iesāktajiem „tīrīšanas“ darbiem. Ļeņi-
nus drīkstēja novākt bez sevišķi lieliem 
protestiem, bet, tā kā Latvijā 1991. gada 
septembrī atradās 51 348 PSRS bruņo-
to spēku militārpersonas, kā arī Baltijas 
jūras kara flotes jūrnieki un citas pa-
domju armijai saistītas personas, vērša-
nās pret armijas slavējošiem pieminek-
ļiem varētu izrādīties nedaudz riskanti.

1992. gada 27. janvārī Krievijas 
prezidents Jelcins pārņēma bijušo 
PSRS Ziemeļrietumu karaspēka grupu 
un Baltijas jūras kara floti Krievijas fe-
derācijas jurisdikcijā. Tātad karaspēks 
palika tas pats, tikai „īpašnieks“ for-
māli mainījās no Maskavas PSRS uz 
Maskavas Krieviju. Saimnieks palika 
tas pats Kremlis.

Nav nekāda pamata atdalīt Sarka-
nās armijas „varoņdarbus“ no Krievi-
jas armijas darbības. Vēl jo vairāk tā-
pēc, ka nekad nav bijis pat mājiens no 
patreizējā saimnieka, ka šī armija būtu 
grēkojusi – ne agrāk, ne tagad.

Kā var attaisnot šīs armijas slavi-
nošus pieminekļus?

GN

zējs tajā nozīmē, ka viņam bija divi darbī-
bas virzieni: viņa profesionālā darbība kā 
karavīram un viņa brīvprātīgais, sabied-
riskais darbs Latvijas skautu vadībā.

Vēl 19. gs. beigās viņš iestājās ca-
riskās Krievijas toreizējā armijā, lai 
kļūtu par profesionālu karavīru. Strau-
ji kāpa pa karjeras kāpnēm, jo bija 
apveltīts ar izcilām vadības spējām. 
Lai taptu par ģenerāli, šādas vadības 
spējas bija nepieciešamas. Tās viņam 
piemita – tas bija panākumu pamats.

Kārlis Goppers piedalījās I Pasaules 
karā, gan ne latviešu strēlniekos, bet vis-
pārējā cariskās Krievijas armijā, vēlējās 
tikt pārcelts uz strēlniekiem, taču tas 
netika atļauts. Tad sākās Februāra re-
volūcija, pēc tam Oktobra revolūcija, un 
viņš bija viens no tiem, kurš ļoti skaidri 
saskatīja politisko kontekstu abām revo-
lūcijām. Viņš redzēja, ka cariskās Krie-
vijas monarhija sabrūk, un tas arī bija 
pareizi no viņa viedokļa. Bet viņš arī 
saprata, ka uz monarhijas drupām rodas 
jauna, vēl bīstamāka diktatūra, un tāpēc, 
izmantojot savas profesionālās spējas un 
karavīra prasmes, viņš pievienojās tiem 
spēkiem, kuri cīnījās pret komunistisko 
režīmu. Krievijā, Jaroslavļas sacelšanās 
laikā viņš bija viens no tās vadītājiem. 

Mēs, protams, zinām vēstures re-
zultātu – šie mēģinājumi jauno antide-
mokrātisko spēku likvidēt neizdevās. 
Tad viņš caur Sibīriju, kā viena daļa 
no latviešu karavīriem ar Imantas pul-
ku, caur Tālajiem Austrumiem nonāca 
Latvijas armijā, un pašos beidzamajos 
Neatkarības kara mēnešos pievienojās 
Latvijas armijas karaspēkam un Neat-
karības kara noslēgumam.

Pēcāk turpināja savu darbību kā 
karavīrs, bija Rīgas garnizona priekš-

nieks, bija Vidzemes divīzijas koman-
dieris līdz savai atvaļināšanai vecuma 
dēļ 1934. gadā. Taču vienlaicīgi viņa 
sirds kopš neatkarības nodibināšanas 
piederēja skautiem – viņš bija pirmais 
un vienīgais skautu prezidents, ielie-
kot šajā sabiedriskajā darbā visu savu 
sirdi, jo zināja, ka skautu darbošanās 
ir ļoti svarīga visai sabiedrībai un Lat-
vijas valstij, audzinot jaunos patriotus.

Skautiem un gaidām viņš veltīja 
daudz sava laika ārpus dienesta. Šī kustī-
ba turpinājās arī pēc Latvijas okupācijas 
trimdā, viņa vārds bija ļoti labi zināms, 
un arī es savā laikā esmu piedalījies kādā 
no nometnēm, kur jaunie trimdas latvie-
ši turpināja skautu un gaidu kustību, līdz 
kustība pēc neatkarības atjaunošanas 
turpināja savu darbību Latvijā. 

1940. gadā pēc Latvijas valsts oku-
pācijas viņš no okupantu puses tika 
apcietināts un notiesāts uz nāvi par 
diviem viņam inkriminētiem noziegu-
miem – ka viņš Krievijas pilsoņu kara 
laikā bija cīnījies pret komunistiem, un 
par savu darbību kā skautu prezidents.

Ir daudz skautu un gaidu organi-
zāciju pasaulē, bet man šķiet, ka viņš 
varbūt ir vienīgais, kurš par savu dar-
bību ir notiesāts uz nāvi. Spriedums 
tika izpildīts 1941. gada martā. Savu 
dzīvi viņš noslēdza kā Latvijas valsts 
patriots un moceklis un gāja bojā par 
savu darbību Latvijas valstij. Līdzte-
kus izcilai profesionālajai un sabied-
riskajai darbībai arī viņa tēls bija tāds, 
kas palika Latvijas sabiedrības atmiņā.

Kārlis Goppers ir ļoti spilgta personī-
ba Latvijas vēsturē, un ir ļoti labi, ka tagad 
varēsim grāmatā izlasīt par viņu vairāk. 
Liels paldies vēlreiz visiem – tuviniekiem, 
izdevumu autoriem un sagatavotājiem!

Egils Levits
Latvijas Valsts prezidents

17.05.2022.

Ģenerālis Kārlis Goppers
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts prezidents Egils Levits uzrunā klātesošos.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem vai paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $32.
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Baltiešu apvienotais 
Aizvesto piemiņas sa-
rīkojums šogad notiks 
Melburnas Latviešu 
namā svētdien, 19. jūni-
jā, plkst. 14.00.

Goda runas teicējs – 
Lietuvas vēstnieks Austrālijā Darius 
Degutis. Uzrunas tēma Baltiešu de-
portāciju piemiņas atcere; Ukraina, 
Krievija un nepieciešamība aizstāvēt 
Baltijas valstis.

Vēstnieka kungam ir pieredze vai-
rākos nozīmīgos ārpolitikas un drošī-

bas politikas jautājumos, tostarp vēst-
nieku posteņos Izraēlā, Dienvidāfrikā, 
Polijā, kā arī vadošos diplomātiskos 
amatos vēstniecībās ASV, Dānijā un 
citās jomās Lietuvas diplomātiskajā 
dienestā. Vēstnieka kungu pavadīs 
viņa dzīves biedre, Nida. Uz Vēstnie-
ka kunga lūguma, atceres sarīkojuma 
piedalīsies arī Ukrainas un Polijas ko-
pienas pārstāvji. Priekšnesumus sniegs 
lietuviešu, igauņu un latviešu kori.

Piedalīsies arī visi trīs Baltijas 
valstu goda konsuli: Danute Levickis 
(Lietuva), Lembit Marder (Igaunija) 

un Jānis Roberts Dēliņš (Latvija).
Aicinājums ziedot Ukrainai par 

labu, sekojot Ukrainas apvienības 
Viktorijā prezidenta Slawko Kohut 
ieteikumiem. Sarīkojumā būs iespēja 
ziedot gan skaidrā naudā, gan elektro-
niski.

Anita Andersone,
MLOA valdes vārdā

Laikrakstam „Latvietis“

Aizvesto piemiņas sarīkojums Melburna
Aicinājums ziedot Ukrainai

Lietuvas vēstnieks Austrālijā Darius De-
gutis.

Pieci prezidenti Kijivā. No kreisās: Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Latvijas, 
Igaunijas.
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Pulcēsimies Melburnā!
Koncerts – „Mēness starus stīgo“

Koncerts ar latviešu 
klasikas un mūsdienu 
mūziku, ieskaitot vai-
rākus jaunrades darbus. 
Goda viesis Latvijas 
vēstnieks Austrālijā – 
Marģers Krams.

Kafejnīca Rīga būs atvērta pirms un 
pēc koncerta. Visi mīļi aicināti pakavē-
ties pie vīna glāzes pēc sarīkojuma.

Piedalās Melburnas latviešu kori, 
solisti un tautas deju dejotāji: kori 
DAINA un VESERIS, Ingrīda Dārzi-
ņa (trompete), Karmena Drēziņa (flau-
ta), Lija Andersone un Kaspars Švol-

manis (deja/ģitāra) un tautas dejotāju 
ansamblis.

Sestdien, 11. jūnijā, plkst.16.00 
Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens 
Street, Elwood. Ieeja: pilna cena $25; 
atlaide $20; zem 14gadu vecumā bez 
maksas.

Biļetes var iegādāties caur biļešu 
servisa trybooking: https://www.
trybooking.com/BZTUW

Biļetes ierobežotā skaitā būs pēr-
kamas arī pie durvīm.

Anita Andersone,
„Mēness staru svētku“ koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“
LR vēstnieks Austrālijā Marģers 
Krams.

tiek tagad.  Izstādi veidoja muzejs un 
pētniecības centrs „Latvieši pasaulē“ 
un to finansēja VKKF, latvieši diaspo-
rā, Latviešu fonds un PBLA Kultūras 
fonds. Šajā izstādē kuratores bija Ieva 
Vītola un Marianna Auliciema. 

Šā gada 4. maijā, dienā, kad 
1990. gadā Latvijas PSR Augstākā Pa-
dome pieņēma deklarāciju „Par Lat-
vijas Republikas neatkarības atjau-
nošanu“, izstādes atklāšanai ir īpaša 

nozīme. Vispirms, tā bija diena, par ko 
arī trimdas sabiedrība sapņoja (un dau-
dzi nesagaidīja), bet lieti atzīmēt, ka šīs 
skaļās demonstrācijas vēl turpinājās 
līdz 1991. gada 21. augustam, kad Lat-
vija varēja patiešām ieiet brīvās pasau-
les apritē. (Žēl, ka Latvijā šo nozīmīgo 
dienu tik maz pieminam un neatzīmē-
jam). Otrkārt, tieši karš Ukrainā mums 
vēlreiz norāda, cik svarīgi mums vi-
siem turēties kopā un nebaidīties skaļi 
izteikt savu protestu pret vardarbību 
un netaisnību. Cik svarīga bija – un ir – 
diaspora (bij. trimda) mūsu valsts nā-

kotnē. Varam lepoties ar saviem panā-
kumiem, bet šodien arī stāvam blakus 
saviem ukraiņu draugiem. Lepnums un 
gandarījums bija redzams un dzirdams 
izstādes apmeklētājos, kuru starpā bija 
arī prāvs skaits kaislīgo demonstrāciju 
jauniešu bērni – paši nu demonstrāciju 
vecumā un, kuri nevienu brīdi nemin-
stinājās nostāties par taisnību Ukrainā. 
Saukļi ir mazliet citādi. Šis ir publisks 
karš. Cik traģiski, ka sauklis Nyet, nyet 
ir tikpat trāpīgs šodien.

Valda Liepiņa
Laikrakstam „Latvietis“

NYET, NYET SOVIET
Turpinājums no 2. lpp.
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2022. gada 23., 24. aprīlī un 30. aprīlī, 1. maijā 
Kvīnsklifas Dienvidu mola (Queenscliff South Pier) 
vēsturiskajā Glābšanas Laivas noliktavā (Lifeboat 
Shed) notika Jura Ceriņa gleznu izstāde.

Kopumā bija ļoti jauki, daudzi skatītāji, vietējie un 
tūristi izstādes laikā, bet jāsaka, ka oficiālajā daļā bija 
tikai Jura un viņa kundzes draugi un atbalstītāji, kaut 

arī tas sastādīja krietnu bariņu cilvēku.
Izstādē bija skatāmas Jura Ceriņa jaunākās gleznas, kas visas 

saistītas ar Lornes apkārtni, kur dzīvo pats mākslinieks.
Izstādes oriģinālais nosaukums – „38.53S, 143.97E and thereabouts“.

Marita Batņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Vieta un tās apkārtne koordinātēs 38.53S, 143.97E“
Jura Ceriņa gleznu izstāde

Skats uz izstādi; centrā Marita Batņa.
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Mākslinieks Juris Ceriņš 2022. g. aprīlī.
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tam. Nedēļas sākumā deputātes Sand-
ras Kalnietes ziņojums Starptautiskajā 
tirdzniecības komitejā tika atbalstīts 
ar pārliecinošu vairākumu.

ES un Ukrainas divpusējā tirdz-
niecība pagājušajā gadā bija sasniegu-
si visu laiku augstāko līmeni – vairāk 
nekā 52 miljardus eiro, un tirdzniecī-
bas apjoms ir dubultojies kopš 2016. 
gada, kad stājās spēkā padziļināts 
un visaptverošs brīvās tirdzniecības 
nolīgums starp ES un Ukrainu. Krie-
vijas iebrukums ir būtiski iedragājis 
Ukrainas ekonomiku un tirdzniecību, 
tādēļ ievedmuitas nodokļu atcelšana 
šajos apstākļos ir vēl viens praktisks 

atbalsts Ukrainai.
„Ukraina šobrīd aizstāv visu Ei-

ropu. Mēs dzīvojam mierā, mums nav 
jāslēpjas no bumbām pagrabos un mēs 
neesam spiesti bēgt no savām mājām. 
Mūsu morālais pienākums ir palīdzēt 
varonīgajai ukraiņu tautai visos iespē-
jamos veidos,“ uzsver Sandra Kalniete.

* * *
Eiropas Parlamenta deputāte Sand-

ra Kalniete pārstāv partiju apvienību 
JAUNĀ VIENOTĪBA un, pildot doto 
mandātu darbam Eiropas Parlamentā, 
strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdz-
niecības komitejās, Drošības un aiz-
sardzības apakškomitejā, kā arī īpa-
šajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos 
Eiropas Savienības demokrātiskajos 

procesos, tai skaitā plaši izmantojot 
dezinformāciju. Deputāte aktīvi dar-
bojas Austrumu partnerības ietvaros, 
lai sekmētu demokrātiskos procesus 
tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, 
Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) gru-
pa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 
1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā 
politiskajā grupā strādā 178 deputāti 
no visām ES dalībvalstīm. Nevalstis-
kās organizācijas VoteWatch Europe 
reitingā Sandra Kalniete ierindota 
starp 100 ietekmīgākajiem Eiropas 
Parlamenta deputātiem.

Elīna Bīviņa
Eiropas Parlamenta deputātes 

Sandras Kalnietes palīdze
19.05.2022.

Eiropai jāpalīdz Ukrainai
Turpinājums no 1. lpp.
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Nogulēju 14 stundas, 
pa vidu pamodos ar mil-
zīgām galvassāpēm, ie-
dzēru tableti un atkal aiz-
migu. Kāds būtu jetlag 
visprecīzākais apzīmē-
jums latviešu valodā? Un 

kā vienlaicīgi iespējams tas, 
ka manas smadzenes domā 
vietu, bet ķermenis – pavi-
sam ko citu? Adaptēšanās 
pēc lēciena pāri laika zo-
nām, šurpceļā zaudējot sep-
tiņas stundas dārgās dzīves. 
Taču es tās atgūšu atpakaļ-
ceļā. Šis brauciens ir ceļoša-
na laikā visādās nozīmēs.

Šodien bija pirmā in-
tervija, kas bija četras stun-
das gara. Divas māsas, kas 
spēlējušas teātri un līdz šai 
dienai saglabājušas teatrālu 
graciozitāti, kas caur no at-
miņas neizdzēšamiem lugu 
tekstu citātiem, līdz asarām 
humorpilnajiem stāstiem 
par kurioziem atgadījumiem 
un krāšņu izrāžu kleitu iz-
rādīšanu caurvija mūsu sa-
runu visu stundu garumā. 
Saruna man, pirmkārt, snie-
dza lielāku izpratni par to, kā latviešu 
sabiedrība šeit funkcionē, kāda ir bijusi 
Latviešu nama nozīme pagātnē, un kāda 
tā ir šodien. Par pēdējo gan vēl neguvu 
lielāku izpratni, bet nostiprināju to kā 
būtisku jautājumu, kam pieķersimies 
vēlāk. Interesantas domas par paaudžu 
nomaiņu, kur skaidrs, ka vienai paau-
dzei patīk viens, otrai – cits, un kā lai 
piesaista visus? Kas der visiem?

Klātesot liegām bažām par to, vai 
es visu uztveru pietiekami uzmanīgi un 
spēju iepazīt kaut ko sev tik nepazīs-
tamu kā latviešu kultūra otrā pasaules 
malā, es ļoti priecājos, ka man šī iespēja 

ir dota. Taču, ja intervijās Latgalē (kur 
līdz šim esmu vākusi dzīvesstāstus vis-
vairāk) es varu iet pie cilvēkiem vien-
kārši un brīvi, kaut vai uzaicināt pa-
runāties garāmejot viņu mājai, tad šeit 
ar to netiek tik viegli. Ne jau tādēļ, ka 
cilvēki nebūtu atvērti. Gluži pretēji – es 
piedzīvoju ārkārtīgi siltu uzņemšanu, 
cienāšanu ar kafiju un brīžam ļoti per-
sonīgu stāstu uzticēšanu manam dikto-
fonam. Taču nepārtraukti esmu arī ļoti 
nogurusi un šķiet, ka sapratu, kādēļ. 
Paralēli uzbāzīgā jetlag klātbūtei, inter-

Notikumi 1941. gada 
14. jūnijā, kad no Igauni-
jas, Latvijas un Lietuvas 
padomju vara deportē-
ja desmitiem tūkstošu 
nevainīgus cilvēkus uz 
Sibīriju ir it īpaši aktuāli 

Baltijas valstīm šodien, ņemot vērā paš-
reizējo Krievijas uzbrukumu Ukrainai.

Tiem, kas atceras bēgšanu no Lat-
vijas 1944. gadā, kad Krievijas armi-
ja otro reizi okupēja mūsu zemi, ir it 
sevišķi sāpīgi redzēt, kā ukraiņi tagad 
bēg no savas valsts.

Padomju varas okupācijas laikā 
Baltijas valstīs no 1941. līdz 1991. ga-
dam šī vardarbīgā, prettiesiskā akcija 
skāra, apmēram, 200 000 cilvēkus 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Mācot bērniem skolā Latvijas vēstu-
ri, skaidrojot to plašai sabiedrībai mūsu 
mītnes zemēs, mums ir jārunā par šiem 
traģiskajiem notikumiem, tos nedrīkst 
aizmirst, jo tie skāra lielu mūsu tautas 

daļu. Un, kā rāda notikumi Ukrainā, tie 
var arī atkārtoties Baltijas valstīs.

2022. gadā aprit 81 gadu, kopš 
Padomju Savienība pēc Latvijas oku-
pācijas organizēja pirmās masu depor-
tācijas. Šo notikumu Sidnejas igauņu, 
latviešu un lietuviešu sabiedrības at-
zīmēs ar gadskārtējo piemiņas sarīko-
jumu svētdien, 5. jūnijā, plkst. 14.00 
Sidnejas Latviešu namā.

Sarīkojumā runu teiks Katerīna 
Argirū (Kateryna Argyrou), Austrā-
lijas ukraiņu organizāciju priekšsēde.

Ar muzikāliem priekšnesumiem 
piedalīsies lietuviešu un igauņu vokā-
lie ansambļi. Pēc sarīkojuma visi klāt-
esošie aicināti pakavēties pie uzkodām 
un atspirdzinājumiem.

Dr. Ojārs Greste,
Jaundienvidvelsas Apvienotās 
Baltiešu komitejas priekšsēdis

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
14. jūnija deportāciju piemiņas sarīkojums Sidnejā

Melburnas dienasgrāmata. Jetlag
30.04.2022.

Ilga Vālodze Ābele intervē Valdu Rubi un Māru 
Kaziņu.
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Māra Kaziņa izrāda izrāžu kostīmus.
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Pasaules slavenu 
komponistu izlasē mūsu 
Sidnejas latviešu kom-
poniste, Ella Mačēna 
tika izmeklēta kā viena 
no diviem latviešu kom-
ponistiem, kuru darbi 

tika atskaņoti kopkora veidā, Kanberas 
Starptautiskā mūzikas festivāla ietvaros. 
Otrais latviešu komponists program-
mā bija Ēriks Ešenvalds. Programmā 
7. maijā bija tikai skandināvu un baltie-
šu komponistu darbi, un kā pretstats – 
četri Austrālijas komponistu darbi, daži 
no kuriem bija Metjū Doila (Matthew 
Doyle) didžeridū pavadījumā.

Ellas Mačēnas darba nosaukums ir 
While Winter is Here (ko varētu tulkot 
kā Ziemas klātienē). Darba pirmatska-
ņojums notika zālē Fitters’ Workshop, 
Kingston, Kanberā, ar milzīgi augstiem 
griestiem, zili un rozā apgaismotām 
sienām, bez apsildīšanas dreboši auk-
stā vakarā. Bet lielā zāle bija piepildīta 
klausītājiem, kas radīja savu siltumu.

Kopkora apmērs bija tuvu 80 dzie-
dātāju, kuri tik tikko saspiedās uz ska-
tuves. Kaut dziedāja dažādi sastādīti 
kori, vienīgi Ellas kompozīcijas pir-
matskaņojumam dziedāja kopkoris.

Koncertā ar sievu Margitu nejauši 
atradāmies kā Ellas mecenātu viesi. Tie 
bija Šarona Grīna (Sharon Green) un 
Marcel Skjald, kurš ir dāņu izcelsmes 
austrālietis. Marcel man stāstīja, ka viņi 
vēlējušies atbalstīt kādu darbu, kas ie-
saistītu cik iespējams lielu mākslinieku 
skaitu, lai labums būtu daudziem pēc 

divu gadu pandēmijas bezdarba iespaida.
Sarunādamies ar kopkora virsdi-

riģentu Rolandu Pīlmani (Roland 
Peelman), uzzināju, ka Ellas kompo-
zīcija esot bijusi ārkārtīgi sarežģīta, lai 
daudzslāņu variācijas saskaņotu kop-
kora nodziedāšanai.

No kurienes lai nāktu iedvesma 
tik lielam darbam? Ella teica, ka kom-
ponēšana daļēji notikusi vannā, kur 
vieglāk nākot klajā zemapziņas klāsti. 
Esot arī daudz lasīts un noklausīts no 
skandināvu darbiem.

Kā var uzturēt galvā tik garu, sa-
vītu komponējumu? Ellas atbilde – bez 
citiem paņēmieniem esot arī pielietota 
moderna tehnika, lai to paveiktu.

Koncertā latviešu klausītājam bija 
viegli uztvert to, 
ka vienkāršais mo-
tīvs, kurš atkārto-
jās visdažādākajos 
veidos, iekļāvās 
latviešu kopkoru 
melodiskā, harmo-
niskā tradīcijā, kur 
varēja manīt ne 
tik vien sprāgsto-
šus ledus slāņus, 
bet arī pēkšņus 
mūzikas klusuma 
brīžus, kas izceļ 
emociju plūsmu, 
līdzīgi citiem lat-
viešu komponistu 
darbiem, kā piemē-

ram, Mārtiņa Brauna Saule, Pērkons, 
Daugava, vai igauņu komponista Arvo 
Perta (Pärt) klasiskiem darbiem.

Ellas komponētam darbam būšot 
arī citur atskaņojumi, kā Latvijā, tā, 
varētu cerēt, arī citur pasaulē.

Visi komponisti, kuru darbi atska-
ņoti koncertā, bija austrāliešu Ross Ed-
vards (Edwards), Gordon Hamilton, 
Brenda Giforda (Gifford) un Sāra 
Hopkinsa (Sarah Hopkins), igauņu 
Veljo Tormis, islandiešu Anna Tor-
valdsdotira (Þorvaldsdóttir), latvie-
šu –  Ēriks Ešenvalds un Ella Mačēna, 
norvēģu Tone Krone (Krohn) (arr.) 
un zviedru Karin Rēnkvista (Reh-
nqvist), Eva Lestander un Sven-Da-
vid Sandstrēms (Sandström).

Uzstājās kori Kompaktus Youth 
Choir, Olivia Sviftas (Swift) vadībā, 
Luminescence Chamber Singers, AJ 
America vadībā, un Oriana Chorale, 
Dan Vokera (Walker) vadībā. Kopko-
ra virsdiriģents bija Rolands Pīlmans 
(Roland Peelman). Soliste Salija Vo-
kera (Sally Walker) spēlēja flautu.

Pavadīts tik tiešām jauks vakars, 
sarunās un aizraujošās mūzikas ie-
spaidā, ne tik vien ar Ellu, ar mūsu 
draugiem un ar kopkora vadītāju, bet 
arī ar Viktoriju un Andreju Mačē-
niem, Sidnejas latviešiem pazīsta-
miem mūziķiem, kuri ir arī reizi pa 
reizei muzicējuši Kanberas latviešiem.

Juris Jakovics
Laikrakstam „Latvietis“

Latviete godināta Kanberā
Starptautiskas mūzikas festivālā

No kreisās: Andrejs Mačēns, Ella Mačēna, Viktorija Mačēna.
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No kreisās: Marcel Skjald, Šarona Grīna (Sharon Green), 
Ella Mačēna.
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vēšana šeit izsmeļ visu manu enerģiju – 
esmu laipni ieaicināta vidē, kurai, pati 
personīgi neesot saistīta ar trimdas rea-
litāti, šobrīd vēl tikai pieskaros, tādēļ 
daļēji pat neapzināti cītīgi analizēju ik-
katru impulsu un informācijas drusku, 
ko uztveru ne tikai ar smadzenēm, bet 
arī ar redzi, dzirdi, tausti, ožu un garšu.

Ilga Vālodze Ābele ir dzīvesstās-
tu pētniece, kas 2022. gada pavasarī 
ar Brigitu Strodu uzsāk pētniecību 
radošā fonda INITIUM projektā par 
Melburnas latviešu kopienu. Viesojo-
ties Melburnā tiek veiktas dzīvesstās-
tu intervijas, apkopoti materiāli par 
Melburnas Latviešu namu un citām 
nozīmīgām vietām, kā arī saglabāta 
Austrālijas latviešu mutvārdu vēsture.

Projektu veido Latvijas kultūras 

organizācija INITIUM un atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds, Austrā-
lijas latviešu teātris un Latviešu kul-
tūras biedrība TILTS. Taču atbalstu 
sniegt var jebkurš interesents, pieda-
loties nesen izsludinātajā pūļa finan-
sējuma kampaņā, kur projekts arī sī-
kāk aprakstīts: https://projektubanka.
lv/projects/dickensstreettheother.

Ilga Vālodze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas dienasgrāmata. ...
Turpinājums no 6. lpp.
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15. maijā Dundagas pils atklāja 
tūrisma sezonu un trīs jaunas izstā-
des: Ievas Krūmiņas Vēlmju lauks, 
Miķeļa Fišera Debesis pār Palanku 
6 dienas un Dundagas pils lietišķās 
mākslas kolektīva izstādi Spilveni 
kā mākoņi (vadītāja Sandra Dadze). 
Visas izstādes būs apskatāmas līdz 
4. septembrim.

Mākslinieces, Latvijas mākslas 
akadēmijas Tekstilmākslas katedras 
vadītājas Ievas Krūmiņas personā-
lizstāde Vēlmju lauks skatītājus ieved 
smalkā un niansētā teiksmu pasaulē. 
Darbu tehniskā amplitūda ietver tra-
dicionālo gobelēnu tehniku, filcēša-
nu, izšūšanu un līdz nepazīšanai pār-
vērstu atkritumu (polietilēna maisiņi, 
PET pudeles, plastmasas iepakojumi) 
pārstrādi unikālā autortehnikā. Izstā-
des tituldarba ideju māksliniece rak-
sturo: „Iztēlojos, kā varētu izskatīties 
domu, gribas (iegribu), fantāziju un 
kaislību slānis, kāds aptver gan at-
sevišķu indivīdu, gan sabiedrību un 
pasauli kopumā. Mani mēģinājumi ir 
to vizualizēt simboliskos un koncentrē-
tos vēlmju laukos, kur sablīvējušās un 
pārklājušās iztēles projekcijas. Darbu 
radīšanai izmantotas apzeltītas plast-
masas iepakojumu driskas, kas savu-
laik uz īsu brīdi aptvērušas dažādas 
manis iekārotas lietas, kas visbiežāk 
pēc to guvuma un patērēšanas nonāk 
atkritumu laukos, lai turpinātu savu 
garo ceļu uz nākotni.“ Kādā senākā 
Ievas Krūmiņas izstādes recenzijā 
mākslinieks Georgs Barkāns ne ti-
kai redz viņas daiļradē latviešu jaunā 
gadu simteņa tekstilmākslas smaili, bet 
arī atzīst, ka: „jaunrades darbā, tikpat 
svarīgs kā talants un griba, ir veik-
smīgs liktenis, kas Ievai bijis labvēlīgs 
no paša sākuma.“ Viņa savu koncepci-
ju veidojusi dinamiskajā 20. gadu sim-
teņa eksperimentālās mākslas gaisot-
nē, ko profesionālajā gultnē ievadīja 
Rūdolfs Heimrāts – viens no 20. gs. 

vadošajiem tekstil-
māksliniekiem un 
arī Ievas Krūmi-
ņas skolotājs.

Ieva Krūmiņa 
ieguvusi maģis-
tra grādu Latvijas 
Mākslas akadēmi-
jas Tekstilmākslas 
nodaļā 1993. gadā. 
Viņas kompozīci-
jām raksturīgi dzi-
ļi intensīvi krās-
toņi ar niansētām 
tonālām pārejām. 
Viņas darbos tver-
tais redzējums ir 
poētisks un dziļi 
filozofisks, kas 
kārtu pa kārtai at-
klājas ilglaicīgā un 
vairākkārtējā darbu apskatē. Māksli-
nieces nozīmīgāko izstāžu saraksts ir 
plašs – viņas darbi izstādīti Lielbri-
tānijā, Slovēnijā, Polijā, Itālijā, ASV, 
Dienvidkorejā, u.c. Viņa saņēmusi 
daudzus starptautiskus apbalvojumus 
mākslas festivālos un biennālēs, tai 
skaitā galveno balvu 2019. gada Balti-
jas miniatūrtekstila triennālē Gdaņskā 
un galveno balvu 10. starptautiskajā 
miniatūrtekstila biennālē Etno Viļņā 
2017. gadā.

Mākslinieka, Latvijas mākslas 
akadēmijas Glezniecības nodaļas pa-
sniedzēja, Purvīša balvas ieguvēja 
Miķeļa Fišera Debesis pār Palan-
ku 6 dienas ir gleznu cikls, kas tapis 
2012. gada plenērā Palankas ciemā 
Moldovā, netālu no robežas ar Ukrai-
nu. Toreiz katrā plenēra dienā tapis 
viens debesu gleznojums. Šie darbi 
aicina pacelt acis augšup un atgādina 
par mieru, kas apsedz visu Zemes ha-
osu. „Meklējot noturīgākās attiecības, 
kas nosaka ainavā valdošās formas 
un krāsas, es nonāku tuvāk kosmiskās 
kārtības izpratnei,“ saka mākslinieks.

M i ķ e l i s 
Fišers ieguvis 
maģistra grā-
du Latvijas 
Mākslas aka-
dēmijas Monu-
mentālās glez-
niecības nodaļā 
1995. gadā. Visu 
m ā k s l i n i e k a 
daiļradi apvie-
no mērķtiecī-
ga interese par 
mākslas, misti-
cisma un ezotē-
rikas praksēm – 
par visu to, kas 
skaidro cilvēka 
dzīves brīnumu 
un pieskaras tā 
n o s l ē p u m a m . 

Miķelis Fišers ieguvis Purvīša balvu 
2015. gadā par personālizstādi Netais-
nība Paula Stradiņa medicīnas vēs-
tures muzejā Rīgā; veidojis Latvijas 
paviljonu Kas slikts var notikt 57. Ve-
nēcijas mākslas biennālē 2017. gadā.

Dundagas pils lietišķās mākslas 
kolektīva izstāde Spilveni kā mākoņi 
ir iekārtota kā atvērta telpa, kas visu 
izstādes norises laiku mainīsies, klāt 
nākot jauniem darbiem. Viens izstādes 
akcents ir spilveni – tie, kas parastie, 
zem galvas liekamie un izmēros ne-
cilie – adatu spilventiņi. Taču izstādē 
skatītāju sagaidīs arī visa kolektīva 
kopdarbs – tamborētu ziedu vainags, 
kurā ikkatra kolektīva dalībniece ir 
ierakstījusies kā unikāls ziedu kom-
plekts. Tāpēc pēdējais uzskatāms arī 
par kolektīva pašportretu.

Dundagas pils lietišķās mākslas 
kolektīvs ir dibināts 2020. gadā. Šo-
brīd tajā darbojas četrpadsmit dalīb-
nieces, daļa ar ievērojamu individu-
ālu pieredzi aušanā, adīšanā un citos 

Izstādes Dundagas pilī
Tekstilmāksla, gleznu cikls un lietišķā māksla

Fragments no Ievas Krūmiņas 2016. gada darba „Vēlmju 
lauks“. Autortehika, polietilēna atkritumi, akrils.
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Miķelis Fišers. Debesis pār Palanku 6 dienas III. 
2012. Audekls, eļļa.
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Dundagas pils lietišķās mākslas kolektīva vai-
nags. 2022.
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Pirms nepilniem diviem gadiem 
Rīgā atklātā tēlnieka Aigara Bikšes 
skulptūra Mediķi pasaulei veikusi tālu 
ceļu pāri Eirāzijai un uzstādīta Indijas 
pilsētā Bareli pie Deepmala medicīnas 
koledžas.

Sešus metrus augsto skulptūru 
31. martā atklāja Latvijas vēstnieks 
Indijā Artis Bērtulis un tās autors – 
tēlnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas 
profesors Aigars Bikše. Viņš savu 
mākslas darbu indiešiem uzdāvinājis, 
un turpmāk tas atradīsies mācību ies-
tādes pagalmā.

Aigars Bikše par savu darbu stās-
ta: „Šī skulptūra ir vēstījums nāka-
majām paaudzēm par laiku un izai-
cinājumiem, ko mēs pieredzējām. Tā 
atgādinās par mediķu svarīgo lomu 
sabiedrībā.“ Atklāšanas ceremonijā 
Artis Bērtulis min: „Mediķu darbs 
vienmēr būs apbrīnojams un godi-
nāms, to mēs pieredzējām pandēmi-
jas laikā, un to mēs redzam šodien 
Ukrainā, kur mediķi kara apstākļos 
glābj ievainotos un riskē ar savām 
dzīvībām.“

Medicīnas institūts nepilna miljo-
na cilvēku apdzīvotā Indijas ziemeļu 
pilsēta Barelī, kas atrodas ceļā starp 
Ņūdeli un Nepālu, nav izvēlēts nejauši. 
Tajā drīzumā tiks atvērta īpaša biodro-
šības laboratorija, kurā tiks meklēti ri-

sinājumi Covid-19 līdzīgu 
globālu pandēmiju iegrožo-
šanai.

Deepmala slimnīcas 
pārstāvis – ārsts Somesh 
Mehrotra, kurš iniciēja 
skulptūras pārvietošanu, 
komentē: „Studenti šeit, 
Deepmalā, sajutīs degsmi, 
ar kādu mediķi ir strādā-
juši šajos nemierīgajos lai-
kos, un latviešu mākslinie-
ka jūtīgumu, ka viņš darbu 
ir radījis tik augstsirdīgi. 
Bikšes mākslas darba pār-
vietošana no vienas pasau-
les daļas uz citu ir dzīvs 
piemērs tam, ka cerībai un 
mīlestībai nav robežu.“

Skulptūra Mediķi pa-
saulei 2020. gada jūnijā 
bija viena no pirmajām 
šāda veida sabiedrības pateicībām 
Eiropā pēc Covid-19 pandēmijas, 
kas izmainīja dzīvi vismaz pusei cil-
vēces. Tā ir sabiedrības iniciatīva, 
kuras realizēšanā pēc tēlnieka aici-
nājuma iesaistījās gandrīz divdesmit 
uzņēmumi, dāvinot materiālus, dar-
barīkus, piešķirot māksliniekam palī-
gus, telpas, vedot materiālus un pašu 
skulptūru, kā arī uzstādot to. Skulp-
tūra apzināti radīta iespaidīgā izmē-

rā, lai parādītu, ka cilvēki veselības 
problēmu gadījumā ir kā bērni – at-
karīgi no mediķu rūpēm, gādības un 
zināšanām.

info@bikse.lv

rokdarbos. Kolektīva interešu centrā 
ir Ziemeļkurzemes tautas lietišķās 
mākslas mantojums, fokusējoties uz 
Dundagas un lībiešu krasta tradīciju 
unikalitāti. Īpaša loma rokdarbu klāstā 
piešķirta aušanas tradīcijām.

Dundagas pils ir vecākā un lie-
lākā Ziemeļkurzemes pils, kas cieši 
saistīta ar baltvācu kultūras manto-
jumu. Tā celta līdzās Vanemas kuršu 
pilskalnam un kopš 1237. gada tika 

pierakstīta Rīgas bīskapijai, vēlāk – 
Rīgas domkapitulam un vairāk kā 200 
gadus (līdz 1920. gada agrārreformai) 
tā piederēja muižnieku Ostenzakenu 
dzimtai, kas no šejienes pārvaldīja kā 
Ziemeļkurzemi, tā – Dienvidkurzemi. 
Pateicoties Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda finansējumam 2021. gadā 
noslēdzās vērienīgi pils atjaunošanas 
darbi – tika atjaunota daļa pirmā un 
otrā stāva telpu.

Izstādes organizē Talsu novada 
pašvaldības iestāde Dundagas Kul-
tūras pils, kas darbojas vēsturiskajā 

Dundagas pilī. Izstāžu kuratore ir 
mākslas zinātniece Ieva Kalniņa.

Dundagas pils un izstāžu apskate 
iespējama pavadoņa vai pils gida klāt-
būtnē, tāpēc apmeklējumam jāpiesa-
kās pa tālruni +371 29444395.

Pils darba laiks tūrisma sezo-
nā – no 15. maija līdz 15. oktobrim – 
darba dienās: plkst. 8.30 – 12.00 un 
12.30 – 17.00; sestdienās un svētdie-
nās: plkst. 11.00 – 17.00. Ieeja ar pils 
apskates biļetēm.

Ieva Kalniņa,
Ieva.Kalnina.art@gmail.com

Izstādes Dundagas pilī
Turpinājums no 8. lpp.

Latvijā radītā mediķes skulptūra uzstādīta Indijā
Aigara Bikšes „Mediķi pasaulei“

Rožu ziedlapiņu kaisīšanas rituāls skulptūras at-
klāšanas brīdī.
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Grupa Hospitāļa dakteru atklāšanā 
pie skulptūras.
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Aigara Bikšes skulptūra „Mediķi pasaulei“ oriģinālā novietojumā pie Latvijas 
Nacionālā Mākslas muzeja Rīgā 2020. gada jūlijā.
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Pavasaris pēc Covid-19 pandēmijas 
ir pavēris iespējas atkal satikties klā-
tienē, rīkot kopīgus pasākumus un pul-
cināt ļaudis uz kultūras pasākumiem. 
Sarosījušies gan kori, gan deju kopas 
un, protams, arī amatierteātri. Pasau-
les brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
2021. gadā atbalstītais projekts Starp 
divām salām ar skatu uz Latviju, kas 
paredzēja vairāku Lielbritānijas un 
Īrijas latviešu teātru sadarbību, nu jau 
bez palīdzības no ārpuses turpinās arī 
šogad.

„Tas, ka abu salu teātri uzsāka sa-
darbību, noteikti ir Pasaules Latviešu 
Amatieru Teātru savienības (PLATS) 
nopelns,“ norāda Birmingemas Mazā 
teātra režisors Ingmārs Čaklais. Tie-
ši tur, PLATS rīkotajos pasākumos, 
meistarklasēs, salidojumos un citos 
kopdarbos diasporas teātriem bija 
un ir iespēja gan kopā mācīties, gan 
kopā ģenerēt idejas un plānot nākotni. 
Tieši ar PLATS starpniecību uzsāk-
tas arī vairāku citu diasporas teātru 
sadarbības, piemēram Birmingemas 
Mazā teātra dalība Sidnejas teātra 
izrādē Austrālijas Latviešu 58. Kul-
tūras dienās. Austrāliju te pieminu 
ne bez iemesla, no saviem pieredzes 
bagātajiem trimdas teātra kolēģiem, 
jaunās diasporas teātri daudz mācās 
un ar aizrautību klausās viņu stāstos 
par latviešu teātra tradīciju uzturēša-
nu mītnes zemēs.

Jaunās diasporas latviešu māks-
linieciskajām kopām Īrijā un arī lie-
lākoties Lielbritānijā nav patstāvīgas 
vietas, kur mēģināt un trenēties ak-
tiermeistarībā, nemaz nerunājot par 
pieejamu skatuvi. Izrādes parasti top 
vai nu īrētās telpās, vai arī kādā lielā-
kā dzīvojamā istabā, bet saulainā laikā 
pat piemājas dārzā. „Šajā ziņā mēs ar 
baltu skaudību klausāmies to teātru 
stāstus, kuri diasporā darbojas jau 
septiņdesmit un vairāk gadu. Kuriem 
ir ne tikai pašiem savas skatuves un 
teātra zāles, bet daudzu gadu laikā iz-
veidotas gan tērpu, gan rekvizītu, gan 
dekorāciju noliktavas,“ atzīmē režiso-
re Sandra Bondarevska no Īrijas.

Atgriežoties pie kopprojekta Starp 
divām salām ar skatu uz Latviju, no-
teikti jāatzīmē kopīgais izrāžu vakars, 
kas 7. maijā notika Dublinā. Birmin-
gemas Mazais teātris uz Zaļo salu bija 
atvedis latviešu dramaturga Hermaņa 
Paukša lugas Čir, Čir! iestudējumu, 
bet Īrija no savas puses skatītājiem pie-
dāvāja kora LA’IR izveidoto mūziklu 
Miglā iesprostotie, kas 2021. gada no-
galē tapa ar Latvijas Ārlietu ministrijas 
un Latvijas vēstniecības Īrijā atbalstu.

„Abas izrādes žanriski ir ļoti at-
šķirīgas. Ja birmingemiešu izrāde bija 
komēdija, kas robežojās ar farsu, tad 
Īrijā tapusī noteikti ir liriska drāma,“ 
par abu izrāžu salikumu Dublinā vien-

pratīgi ir abi režisori. Atšķirīgs ir arī 
abu teātra kopu izpildījums. Ja vienā 
uz skatuves darbojas aktieri, tad otrā 
tie ir jauktā kora dziedātāji, no kuriem 
vienam otram šajā izrādē loma ir jā-
spēlē pirmoreiz dzīvē.

Runājot par pašam izrādēm:
Hermaņa Paukša luga 

Čir, Čir! Latvijā ir viens 
no visvairāk iestudētajiem 
autora darbiem. Izrādes 
režisors Ingmārs Čaklais 
deju un kustību sagata-
vošanai bija pieaicinājis 
arī horeogrāfu, Latvijas 
Mūzikas akadēmijas ab-
solventu Kirilu Burlovu, 
kurš strādā Londonā un 
piedalās profesionālu ope-
ras, baleta un teātra izrāžu 
veidošanā. Sadarbībā ar 
Īriju tapis izrādes sceno-
grāfiskais noformējums un 
tērpi. Tos veidojusi māks-
liniece Santa Siliņa, kas 
vienlaikus ir arī Īrijas lat-
viešu amatierteātra Sliedes 
māksliniece.

Īrijā tapušās muzikālās 
izrādes veidotāji savukārt 
visi ir paši Īrijas latvieši. 
Libretu un režiju ir saga-
tavojusi Sandra Bonda-
revska no teātra Sliedes, 
mūziku komponējuši kora 
LA’IR muzikālie pedagogi 
un diriģenti Rasa 
Stonkus un Signis 
Jaunzems, bet iz-
rādes horeogrāfiju 
ir iestudējuši deju 
kopas Karbunkulis 
dejotāji un kopas 
Dzirnaviņas va-
dītāji Digna Miš-
čenko un Roberts 
Eglītis.

Projekta Starp 
divām salām ar 
skatu uz Latviju 
iecere paredz, ka 

abu salu teātru kopas sadarbosies arī 
turpmāk.

Vita Žagare
Laikrakstam „Latvietis“

Foto: Skarleta Feierabends un 
Digna Miščenko

Diasporas amatierteātru sadarbība
Bez palīdzības no ārpuses turpinās arī šogad

Hermaņa Paukša luga „Čir, Čir!“

Mūzikls „Miglā iesprostotie“.
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Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baz-
nīca pasaulē Baznīcas Virsvaldes ple-
nārsēdi atklāja 2022. gada 28. aprīlī ar 
svinīgu Sv. Vakarēdiena dievkalpoju-
mu Vašingtonas DC draudzes dievna-
mā. Sēdes, lekcijas un pārrunas notika 
konferenču zālē lejas stāvā, maltītes un 
saviesīgie vakari lielajā zālē.

Ar saviem sveicieniem piedalījās 
arī PBLA priekšsēdis Pēteris Blum-
bergs (28. aprīlī) un Latvijas Repub-
likas vēstnieks ASV Māris Selga 
(29. aprīlī).

Sēdē piedalījās 22 dalībnieki klā-
tienē un septiņi attālināti caur Zoom. 
Visi LELB Pasaulē apgabali bija pār-
stāvēti.

Plenārsēdes dalībnieki un daži 
viesi pavadīja sestdienu izbraukumā 
Vašingtonā DC un apkārtnē, kur ap-
meklēja Balto namu, Kongresa bib-
liotēku, George Washington’s Church 
vai Kristus baznīcu un Vašingtonas 
Nacionālo katedrāli, kuŗā arī noturēja 
mazu svētbrīdi.

Darbība turpinājās līdz svētdienai, 
1. maijam, kad noslēdza ar svinīgu 
dievkalpojumu, kurā amatā ieveda 
jaunos Virsvaldes locekļus.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas pasaulē Virsvaldes 

plenārsēdes, kas norisinājās no 
2022. gada 28. aprīļa līdz 1. maijam 

Rokvilā, ASV.
VĒSTĪJUMS

1. Mēs asi nosodām Krievijas Fe-
derācijas uzbrukumu Ukrainai, tās 
karaspēka veikto civiliedzīvotāju un 
apdzīvotu vietu iznīcināšanu, neiedo-
mājamo vardarbību un nežēlību pret 
upuriem.

2. Pateicībā par līdz šim tik dāsno 
atbalstu, Virsvalde aicina draudzes ne-
atslābt lūgšanās par Ukrainu, tās tau-
tu, zemi un karavīriem, kā arī turpināt 
palīdzēt gan bēgļiem, gan visiem tiem, 

kas cieš no šī kara.
3. Apzinoties mūsu draudžu un 

Baznīcas darba nozīmi gan garīgās 
aprūpes nodrošināšanā, gan latvis-
kā mantojuma saglabāšanā, aicinām 
visās draudzēs šī gada 18. septembrī 
noturēt Kopbaznīcas dievkalpojumu, 
kura kolekti aicinām ziedot Misijas 
fondam, lai veicinātu šī svētīgā Dieva 
darba attīstību un izaugsmi.

4. Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē 
starp citiem jautājumiem tika pārru-
nātas apgabalu raizes, atsākot darbu 
pēc kovida pandēmijas, kā arī iespējas 
mainīties un pielāgoties šī laika izaici-
nājumiem.

5. Šajā Baznīcas Virsvaldes ple-
nārsēdē tika ievēlēts Baznīcas Vir-
svaldes prezidijs šādā sastāvā: prezi-
dente – LELBP arhibīskape Lauma 
Zušēvica, prezidentes garīgā vietnie-
ce – LELBA pārvaldes priekšniece 
prāveste Anita Vārsberga-Pāža, 
prezidentes laju vietniece – LELBA 
Rietumu apgabala pārstāve Virsvaldē 
Tamāra Rūse, LELBA priekšnieces 
laju vietniece Sandra Kalve, Eiropas 
pārstāve – Latvijas apgabala prāveste 
Ieva Puriņa, Austrālijas pārstāvis – 
Austrālijas laju pārstāvis Virsvaldē 
Miķelis Strīķis, kasieris – LELBA 
Vidienes apgabala laju pārstāvis Baz-

nīcas Virsvaldē Uģis Grīnbergs, sek-
retāre – Latvijas Evaņģēliski Luteris-
kās Baznīcas Lielbritānijā pārvaldes 
sekretāre un laju pārstāve Baznīcas 
Virsvaldē Una Torstere. Baznīcas 
Virsvalde izsaka pateicību līdzšinē-
jiem prezidija pārstāvjiem Pēterim 
Vīgantam, Baibai Rodiņai un Tālim 
Rēdmanim par viņu kalpošanu!

6. Lai veicinātu ciešāku sadrau-
dzību mūsu Baznīcas draudžu starpā, 
Virsvalde aicina veidot māsu draudžu 
attiecības ar jaunākajām draudzēm un 
kopām, īpaši Latvijā un Īrijā.

7. Baznīcas Virsvalde pateicas sa-
biedriskām un valsts organizācijām 
par līdzšinējo ļoti veiksmīgo un abpu-
sēji atbalstošo sadarbību. Mēs arvien 
jūs paturam savās lūgšanās, lai mums 
visiem kopā arī turpmāk sadarbojoties 
izdodas pietuvināt mieru un mūsu tu-
vāko labklājību un drošību.

8. Baznīcas Virsvalde pateicas 
mūsu draudzēm par lielo darbu Dieva 
draudzes kuplināšanā, par jūsu lūg-
šanām un atbalstu mūsu kopīgajiem 
projektiem un aicinām arī turpmāk 
būt dāsniem gan ar lūgšanām, gan dar-
biem un finansēm.
Silvija Kļaviņa-Bāršnija (Barshney),

preses sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“

LELBP virsvaldes plenārsēde
Vēstījums

LELBPasaulē Virsvaldes plenārsēdes dalībnieki. No kreisās: Vilnis Ore, Zviedrijas apgabala prāv. Zilgme Eglīte, Uģis 
Grīnbergs, māc. Dr. Linards Rozentāls, LELBP Virsvaldes sekretāre Una Torstere, Latvijas apgabala prāv. Ieva Puriņa, 
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Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga sveic plenārsēdes dalībniekus.
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1945. gada 24. aprīlī
Krievi Brandenburgā! Stāvu pla-

šajā laboratorijā ar neskaitāmiem de-
monstrējumu galdiem, kuru melni 
emaljētās virsmas laistās pavasara 
saules miljardu staros. Klusums kā 
baznīcā. Vēl dažas dienas atpakaļ še 
strādāja 80 laboranti, bet šodien viņi, 
aplikuši Volkssturm lentas, klausa pa-
vēlei. Pieeju savam darba galdam, kas 
pārkrauts pedantiskā kārtībā vārajam 
glāzēm un mēram stobriem. „Kā ēr-
ģeļu stabules“, – nodomāju. Tur ir 
vairāku cilvēku gadiem veiktā darba – 
mākslīgās vilnas un nailona šķiedru 
gala pārbaudes. „Kāds varens darbs 
padarīts,“ kliegtu laikraksti, un biržās 
katastrofāli kristu vilnas cenas, bet ta-
gad ir visapkārt klusums.

Pa atrautajiem logiem dzirdu deto-
nācijas Brandenburgā un cīruļu dzies-
mas tīrelī. Pienāk bargais laboratorijas 
vadītājs ar kastē saliktiem platīna tīģe-
ļiem un bļodiņām. „Tā, šodien varēsiet 
darbu atstāt un doties uz rietumiem. 
Domāju, ka tas ir neprāts, jo angļi tā 
kā tā jūs visus izdos krieviem. Es gai-
du krievus mierīgi. Esmu darījis savu 
darbu. Redziet še ir 16 kg platīna trau-
ku ar norēķinu grāmatu. Viss saskan.“ 
Nesaku ne vārda. Vai še nozīme at-
gādināt viņa pazemojošo izturēšanos 
pret poļu inženieri-ķīmiķi, franču far-
maceitu vai krievu vītamīnologu. Zinu 
tikai to, ka atvados uz nekad nere-
dzēšanos. Salieku logaritmu lineālus, 
skalpeļus, pincetes, karotes un dažādu 
krāsu zīmuļus uz jaunāko mēģinājumu 
protokolu burtnīcas un pa iebonierēto 
līnoleumu dodos pārģērbties.

20 m no rūpnīcas atrodas baltiešu 
un tautas vāciešu barakas. Neizprota-
ma apātija visu sejās. Vai vairs nozīmes 
kur bēgt? Jau no rīta krievi ieņēmuši 
20 km attālo Brandenburgu, tā apzīmo-
godama visu likteni. Sieva sēd istabā ar 
meitiņu klēpī un gaida, ka varbūt tomēr 
ieradīsies māsa no Brandenburgas.

Šī dzīvnieciskā padevība mani 
sanikno. Iznesu sētā bērnu sporta ra-
tiņus, un tur ielieku maisu ar 2 g.v. bēr-
nam nepieciešamām mantām. Mugur-
somā iepakoju Raiņa Uguns un Nakts 
ar Skalbes pasakām, kurām blakus 
pielieku konservu kārbās sasmalci-
nātus rudzu graudus. Vefa 3 lampiņu 
radio atdāvinu Itālijas francūzietei, bet 
drēbes Polijas ukrainim ar 5 bērniem. 
Tad paņemu meitu, piesienu bērnu ra-
tiņiem un saku sievai: „Iesim!“

Krodzinieks, pirmā karā ievainots 
virsnieks, ar vecā tipa bruņu cepuri, 
kurai virsū vizuļo šķēpa gals, bargā 
prūša balsī vecajai klasei māca ierindu 
un šaušanu ar tanku dūrēm. Veikalos 
izsniedz vāciešiem kilogramiem gaļu, 
miltus, cukuru. Iereibuši vīrieši, kuru 
krūtis grezno partijas nozīme, pēdējā 

brīdī cenšas izlīdzināt savus sliktos 
darbus un mīlīgā balsī runā ar poļu, 
ukraiņu un itāļu strādniekiem. Sāk 
tumst. Stacijā vēl stāv viens vilciena 
sastāvs. Vērodami braucām garām, 
kad vaļējā platformā kāds vācietis ie-
saucās: „Nolādēts, ir taču kāds, kas 
tomēr bēg no krieva. Ej, dodiet šurp to 
karieti. Še vietas diezgan.“

1945. gada 25. aprīlī
Vilciens vairāk stāv kā brauc. Pāri 

pusnaktij, bet slavenā aceņu pilsēta 
Rathenova (Rathenow) vēl nav sasnieg-
ta – tā tad nobraukts stundā 1 kilometrs.

Top gaišāks. Vēroju pārējos brau-
cējus. Tur sēd ievainotie un tādi, kuri 
varbūt ir paši paātrinājuši bēgšanu uz 
rietumiem, bet katram blakus pa drau-
dzenei, kuras džentelmeņi aprūpē ar 
cigaretēm un stipriem dzērieniem.

4os rītā iebraucam Rathenovas 
piestātnē. Tālumā dzirdams metālisks 
troksnis, kas kļūst stiprāks un stiprāks. 
Pēkšņi ar pirmo granātas sprādzienu 
atskan nepārtraukta sirēnu kaukšanu. 
Tanku trauksme! Krievu tanki pilsētā!

Dažādu sprādzienu troksnis jau tra-
ko pa visu pilsētu. Pa retam pat mana 
frontes nepieradusī auss saklausa dob-
jas detonācijas un gaisa saviļņojumus. 
„Atkal viena tanku dūre likta īstā vie-
tā,“ nosauca vācu kareivis ar sabindētu 
galvu. Bet tas ir tikai starpteiciens da-
žādiem atmiņu stāstiem par cigaretēm. 
Tur ir jaukas atmiņas par Čehoslovāki-
ju, Franciju un nobeidzās ar atkāpšanās 
kaujām Krievijā, kur, atstājot pilsētas, 
feldžandarmi izdalījuši 1 pac. cigaretes 
un tad lielajām noliktavām pielaiduši 
uguni. To visu dzirdēju kaut kur tālu, 
kā dzird operējamais ārsta balsi pirms 
iemigšanas operācijas zālē.

Desmitiem vilcienu sastāvu bez lo-
komotīvēm stāvēja sliežu ceļos. Miglas 
kamoli dejodami pacēlās pāra metrus 
virs zaļajām, nekrāsotajām munīcijas 
kastēm, atvērdami priekškaru, kur 
redzams Tīģera tipa tanks. Izgrozījis 
snuķi dažādos virzienos, izpūta dūmu 
un uguns strūklu. Karsta vēsma skāra 
mūsu vaigus, bet sprādzienu troksnis 
nedzirdējās. Vācu karavīri lādēdamies 
līda nost no platformas. Atkal Hitlera 
jaunatne rīkojas. Vaņkam pietiek atlaist 
pāra granātas, un ies gaisā munīcijas 
vilciens ar visu pilsētu. Atstāju ratiņus 
augšā, bet pats ar bērnu neziņā mēģinu 
rast drošāku patvērumu. Bet kur?

Arī ievainotie negribēdami rāp-
jas zemā. Pēkšņi iznirst vāca virsleit-
nants. „Visiem, kustēties spējīgiem 
vīriešiem salasīties pie lokomotīves,“ 
nosauca stingra un neuztraukta balss. 
Tā nomierina. Atstāju mazo sievai, bet 
pats dodos uz vilciena galu. Ievainotie 
ar savīstītām galvām, kājām un rokām 
uzpilda ar spaiņiem lokomotīvei ūde-
ni, bet veselie beram ogles. Atskan pa 

asprātībai no draudzenēm vagonos. 
Apkopjam otra vilciena vilcēju, kur 
guļ smagi ievainotie. Tas izbrauc pir-
mais. Sāk kustēties mūsu vilciens.

Tikai tagad atkal sadzirdu sirēnu 
kaukšanu, kas skanējušas visu laiku. 
Pārbraucam pāri auto ceļam, pa kuru 
pilsētā ieskrēja krieva tanki. Tālumā 
redzas kolona, kas strauji tuvojas, to-
mēr mūsu bānītis uzdod tvaiku un aiz-
lokās aiz pirmā līkuma. Pat uz visma-
zākajiem lauku ceļiem Volksturmieši 
kā skudras tanku aizsprostu režģos 
ceļ apaļos baļķus. Arī še gaida krievu. 
Labi, ka vilciens brauc. Kāds dur ar 
pirkstu debesīs un kliedz: „Ivan, ivan.” 
Vilciens samazina ātrumu un, brem-
zēm čīkstot, apstājās. Abās pusēs aug-
stu pār mūsu galvām ir uzbērums. Dažs 
mēģina rāpties augšā un paslēpties, bet 
mēs ar pārējiem ievainotiem bezcerībā 
sēdam un skatāmies, kā mazie punkti 
pieņem lidmašīnas izskatu un aug lielā-
ki un lielāki. Pirmā lidmašīna, izšāvusī 
pāra reizes, pieklājīgā augstumā atva-
dās, bet otrā, nonākusi dažus metrus 
virs mums, izlej veselu maisu prokla-
māciju. Tās uzaicināja padoties krie-
vam. Dažās, žurnālviedīgās redzams 
vācu ģenerāļu grupu fotogrāfijas ar vi-
siem dzels krustiem kaklos un pie krū-
tīm. Kara vīri smej: „Ģenerāļus mēs re-
dzam še pat un mēs braucam padoties 
pie amerikāņiem, kas vismaz no gaisa 
meta naudu un pārtikas kartītes.“

Lokomotīve pāra reizes nosvilpjas, 
aicinādama visus bēgļus atpakaļ. Drīz 
braucām tālāk, līdz priekšā ieraugam 
smagi ievainoto sastāvu. Tas arī nav 
cietis no uzlidojuma, bet priekšā tikko 

Gluži bez varonības (1)
Aleksandra Arvīda Zariņa kara laika atmiņas

 
Turpinājums 13. lpp.

Aleksandrs Zariņš 1957. gadā.
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uzspridzināts tilts. Pa dažām uzmes-
tam laipām pāri virzās ievainotie. Ar 
sievu, nesdami ratiņus un bērnu, pār-
ejam arī mēs. Tā lēni jāiet pa dzelz-
ceļa stīgu. Ratiņi zvalstās un lēkā pa 
gulšņiem, draudēdami salūzt. Izņemu 
no ratiņiem maišeli ar liekām segām, 
apģērba gabaliem un gādīgi nolieku 
sliežu malā. Pēc noietiem 200 met-
riem atskatos – kāds vācietis no netā-
lās sādžas rikšus vien stumj ķeru. Tad 
uzskrien uz uzbēruma, paķer maišeli, 
iemet stumjamā un pazūd. Tikai brū-
nās samta bikses novizuļo saulē.

Mēģinu nest meitiņu un sieva velk 
ratiņus, bet lēkājot pa gulšņiem ratiņi 
draud salūzt. Nogriezāmies pa pirmo 
taciņu uz sādžu. Drīz esam uz galvenā 
ceļa, pa kuru atkāpjas armija. Kravas 
un vieglie auto, trosa pajūgi, lielas vācu 
ores un karavīri ar ieročiem, nemanot 
mūs ierauj savā straumē. Ellišķīgajā 
troksnī un murskulī apdulluši, turamies 
līdzi kara veltnim, bet drīz sievas galvu 
redzu līgojamies pāris desmit metrus 
atstatu. Vērojot sievu, tikko paspēju 
atraut bērnu ar ratiņiem no tanka kā-
purķēdēm. Pūlos izkļūt ceļa malā, kas 
man izdodas tikai ceļa krustojumā, kur 
atkāpjošo masu mēģina sakārtot kara 
policisti, novirzot tankus, artilēriju pa 
labāko ceļu, vieglās mašīnas un kājnie-
kus pa lielceļu. Krustojuma tuvumā ap-
metusies grupa karavīru. Viens piesē-
dies 4 stobru pretaviācijas ložmetējam 
un pa laiku uzlaiž gaisā pāra šāvienu 
kārtas. Pārējie, izlaidušies siltajā vasa-
ras saulē, smēķē un ēd biskvītus.

„Mamma, mamma,“ ieraudzījusi 
biskvītus, prasa meitiņa. Arī es atce-
ros, ka pēdējo reizi ēdām vakar pus-
dienā, un paņemam katrs pa sakaltētas 
maizes gabaliņam.

Apskatam karti un nolemjam, ka 
jāvirzās vairāk uz rietumiem, lai āt-
rāk sasniegtu Elbu, kur atradās angļu 
armija. Nogriežamies pa mazu lauku 
ceļu, kas tomēr labi uzturēts, kā visi 
Vācijas ceļi. Krustojam šā rīta nelai-
mīgo dzelzceļa līniju un apmetamies 
mazas piestātnes kravas laukumā, kas 
pievests baļķiem. Apsēžamies uz balti 
taisnajiem bērzu stumbriem un ietu-
ram rītišķi, rūpīgi paslēpdami pēdējo 
maizes riciņu mazajam.

Klusums. Bērzu gali saulē sulo un 
izgaro ieskābuša kvasa dvingu, kas 
pievelk krāsainas, raibas mārītes un 
citus kukaiņus. Krautuvē mētājās tan-
ku dūres, brūnu cepures un asiņaini 
apsēji. Sajūtu nejauka, it kā katru brīdi 
ceļa līkumā parādīsies krievu tanki. 
Uzsēdinām meitiņu ratiņiem un sākam 
neziņas pilno ceļu, lai tikai būtu tālāk 
no briesmām.

Apmācas, un sāk smidzināt. Ar 
krēslu sasniedzam vienu no daudza-
jām Vācijas Neustates pilsētiņām. 
Iedzīvotāji izbrīnā raugās mūsu ce-
ļojumā, bet kad līdz ar māju jumtiem 
nodārd vācu iznīcinātāju motori, ie-

Gluži bez varonības
Turpinājums no 12. lpp.
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las paliek tukšas. Dārzos zied firziķi 
un ķirši. Tā ir romantiska kā daudzas 
vācu pilsētiņas ar dārziem, dīķiem un 
soliņiem, kur apsēsties.

Apskatot karti, redzam, ka esam 
par daudz noliekušies uz vakariem 
un nemierīgi turpinām ceļu. Zinātāji 
parāda kājceliņu gar kanāla malu, pa 
kuru sasniegt Berlīnes – Hamburgas 
šoseju. Tumsā tikai kanāla ūdens atspī-
dums rāda mums ejamo ceļu, un, kad 
iets un iets, arī mums vairs nav spēka. 
Pie kāda soliņa abi apsēžamies. Gar 
acīm nozib 35 km noietais ceļš, vēl pa-
viz kanāla ūdens, un mēs aizmiegam.

1945. gada 26. aprīlī
Pēkšņi pamostos un miega pilna-

jām acīm redzu tuvojamies neredzēti 
lielu tanku. Trīs gaišas spuldzes, kas 
atrodas milzeņa priekšā, biezajā mig-
lā ir kā saules ar staru vaiņagu. Esam 
uzmodināta visa ģimene, un apsveru 
slēpšanās iespējas, kad sadzirdu sievas 
balsi: „Ej nu ej, mazuli, ko raudi, tas 
jau ir čuku-čuku.” Tagad arī es ieklau-
sos vilciena klabēšanā. Tas ir degvielu 
preces vilcējs, bet daudzajiem, kādi ne-
ziņā klīst pa frontes aizmuguri, turpi-
na līdz tiek ieķeselēti un saspridzināti.

Gulēt nevaram un lēnam turpinām 
pārtraukto ceļu, baidīdamies apmaldī-
ties miglā un ieslīdēt kanālā. Seja un 
drēbes apklājās sīkām rasas lodītēm, 
kas pamazam savelkas kopā un noslīd, 
veidodamas it kā upītes.

Negarais miegs, tomēr atdevis spē-
ku. Kad lecošā saule izdedzina miglas 
mānus, esam atkal uz šosejas. Tā ir 
klusa. Retumis pabrauc garam kravas 
auto vai bēgļu ore. Atpogāju abu mēte-
ļu un uzvalku pogas, ko steigā savilku 
izbēgdams, jo metas karsts.

Ejam klusēdami un priecājamies, 
ka mazais guļ, jo neesam vēl izgudro-
juši, ko ēdīsim. Apsveram cīņu ar kilo-
metriem. Mazliet atpūsties norunājam 
pēc ikkatriem 5 km, bet pusdienu atpū-
tu ņemt tikai tad, kad 15 km aiz mugu-
ras; dienā jānoiet ne mazāk par 30 km.

Virzāmies pa uzbērumu, kam abās 
malās atrodas pļavas, ar ziedošām pu-
renēm leknākās vietās. Kāda bēgļu ģi-
mene apmetusies sausākā vietā, bet zir-
gi plūc purenes. Māte, vīstīdama mazo 
pelēkā villainē, mudina lielāko zēnu: 
„Jānīt, padzen nu zirgus atpakaļ.“

Piebraucam ar saviem ratiņiem un 

sveicinām.
„Ak, latvieši! Nu lūdzam, lūdzam, 

piesēžiet,” saka saimniece, it kā aici-
not pāri savas mājas slieksnim sve-
šiniekus, kas stāv pagalmā. Tiekam 
mieloti. Redzēdama, ka mūsu meitiņa 
ar tādu skubu apēd maizes riecienu ar 
gaļas ņuku, savīsta dažas maizes ce-
ļam. To viņa dara kā atvainodamās pa 
nevarēšanu mūs uzņemt savos ratos, jo 
tur jau kopā sēd 7 galvas. Pagaidām, 
līdz pie ratu dīsteles iejūdz abus zir-
gus un ore aizdārd, tad rosāmies paši. 
Paēduši kļūstam cerīgāki. Minam, kas 
bija aizbraucēja? Pēc viesmīlības un 
devīgās rokas – vidzemniece, pēc izrī-
košanās un bajāriskuma – zemgaliete.

Tanku trauksmes austrumos ne-
dzirdam, bet lielgabalu dunoņa rietu-
mos ir mūzika.

Pēcpusdienā piedzīvojam pirmo 
amerikāņu tāllidotāju uzlidojumu. Ne-
esam paspējuši ne aiz koka aizslēpties, 
kad, baltās piecstūru zvaigznes pa-
zibsnīdami, par mūsu galvām nodārd 
neaprakstāms motoru troksnis.

Mūsu labā oma pārvēršas nervo-
zās, saraustītās domas. Izplānotā die-
nas norma sen noieta: satumst, uzlec 
mēness, bet mēs bēgam. Ejot caur 
Vusterhauzenas pilsētu, visapkārt ir 
absolūts klusums un atstātība – nevie-
na cilvēka, uguns, ne trokšņa. Senlai-
cīgā rātsnama rotājumi un jumta tor-
nīši līgst zilganajā gaismā kā pasakā. 
„Tas ir nebūtības klusums pirms nā-
ves,“ iečukst kāds ausī, un mūsu bēg-
šana pāriet paniskā skriešanā.

Sen pilsēta aiz muguras, kad 
priekšā dzirdam pazīstamo troksni – 
rīb rati, žvadz tanku ķēdes un šķind 
saskaroties ieroči. Pienākam pie lie-
lās Berlīnes – Hamburgas šosejas un 
pārliecināmies, vai tiešam še plūst tas 
pats veltenis, no kura dienu atpakaļ iz-
rāvāmies. Kādēļ mums bēgt no likteņa 
biedriem? Vai mēs nebēgam visi no 
vienas sērgas? Tā domāju, un drošības 
sajūtas pārņemts apsedzu savus mīļos 
un arī pats alkšņu pudurītī izstiepjos 
atpūtināt kājas. Vēl iemigdams dzirdu 
motora murdēšanu gaisos un pavēli, 
kas iet no vīru uz vīru, sākumā tuvo-
damās un augdama, tad attālinādamas 
un izgaisdama: Stāt! Nesmēķēt!

Aleksandrs Zariņš

Turpmāk vēl
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Karš Ukrainā tur-
pinās jau trīs mēnešus. 
Neticēju, ka būs tik ilgi. 
Pārlieku baisi tur viss 
notiek. Bet eksperti pa-
reģo pat gadus. Neiedo-
mājami. Esmu zaudējusi 

interesi gandrīz par visu, kas nesaistās 
ar Ukrainu. Sekoju norisēm kara lau-
kā, lasu par Ukrainas vēsturi, iedzi-
ļinos bagātajā šīs valsts kultūrā. Ar 
neizsakāmu baudu vēroju ekrānā uk-
raiņu tautas tērpu parādi – tā ir neizs-
tāstāmi krāšņa un daudzveidīga.

Mēs te, Ikšķilē, turpinām darināt 
maskēšanās tīklus Ukrainas armijai. 
Mūsu pilsētiņā tīkli top vairākās vietās. 
Abas ar meitu esam pieslējušās Sinti-
jas Pujātes komandai. Viņa pēc izglītī-
bas ir pedagoģe, šobrīd dzīvo pa mājām 
ar mazu bērnu. Viņa stāsta, ka, kaut 
ko darot, lietas labāk, jūtas mierīgāk, 
citādi domas pa galvu trako. Ik nedē-
ļu Sintija padod ziņu, kad varētu notikt 
kārtējā tīkla darināšana. Piesakāmies 
tajā vai citā viņas piedāvātajā dienā, 
kad varam arī mēs, iepriekš sagatavo-
jam audumu strēmeles, un viss notiek. 
Lai izgatavotu 5 x 6 m lielu maskēšanās 
tīklu, vismaz 4 vai 5 sievietēm jāstrā-
dā 4 – 5 stundas. Kārtīgs darbs. Man 
šopavasar pirmās tulznas uz rokām 
sastrādātas nevis ar lāpstu vai kapli, 
bet gan ar šķērēm, griežot strēmeles 
maskēšanās tīkliem. Sintijas komandā 
ir dāmas arī no Ķeguma, Lielvārdes un 
Ogres, kā nu kuro reizi sabrauc. Un tad 
jau sarunas gandrīz tikai par Ukrainu.

Meita cenšas ziņas neskatīties. Vi-
ņai daudz jāstrādā. Vakaros grib kādu 
filmu, bet es ar grūtībām uz ko tādu sa-
ņemos. Viss liekas sadomāts un nesva-
rīgs. Mēģinu saprast, kas ar mani notiek, 
un varbūt drusku mierina tas, ka ne ti-
kai ar mani. Kopš 24. februāra es jūtos 
smagi slims, – raksta Rīgā dzīvojošais 
kultūras vēsturnieks un rakstnieks Ki-
rils Kobrins (Rīgas Laiks, maijs, 2022, 
Epikrīze, 18. lpp.). Jā, laikam tas ir 
pareizais apzīmējums. Es arī jūtos sli-
ma. Smadzenes kļuvušas par sietu, kas 

izlaiž cauri visu citu, atstāj tikai karu 
un Ukrainu. Ņemu pretī tikai tās ziņas, 
kas dod cerību uz Ukrainas uzvaru, 
priecājos par Krievijas neveiksmēm, 
izsāpu postu, ko karš nes ukraiņiem. 
Kijivā dzīvojošais krievu filozofs Ana-
tolijs Ahutins: „...Ar intelektu kaut kas 
ir jādara, lai varētu saprast šo draus-
mīgo notikumu, kas ir bezjēdzīgs, proti, 
nesaprotams. Pirmais, kas atklājas, ir 
tas, ka ir bezjēdzīgs. Kāpēc? Kas par 
lietu? Kāpēc vajadzēja izšaut uz Odesu 
septiņas raķetes? Arī mūsu prezidents 
pastāvīgi saka: kāpēc viņi to dara? Kā-
pēc? Kāpēc vajadzēja Bučā sarīkot šo 
masu noziegumu? Šie notikumi, nozie-
gumi pārkāpj saprotamo kara robežu, 
normu. Karš jau vispār ir noziegums. 
Bet šādas norises karš ir īpašs nozie-
gums. Un vislielākais noziegums, – ja 
tu nezini, kāpēc, ja ļaunums notiek ļau-
numa pēc, saproti? To vienmēr atrai-
dījusi mūsu klasiskā filozofija. Neviens 
nenodara ļaunumu paša ļaunuma pēc. 
Nē, izrādās, ka nodara gan. Un atkal, ir 
jāizprot, no kurienes tas uzradies.“ (Rī-
gas Laiks, maijs, 2022, Karš un atklās-
me, 39.lpp.) Ahutins domā, ka to radījis 
krievu nepilnvērtības komplekss. Man 
šķiet, ka arī skaudība un nenovīdība. 
Bet tas jau viss der kopā. Tomēr šāda 
rakšanās man nepalīdz atbrīvoties no 
slimības. Jāmeklē vēl un ne tikai filo-
zofijā.

Tagad stress par Azovstaļ puišiem, 
kas paņemti gūstā. Starptautiskās or-
ganizācijas taču vēl aizvien domā, ka 
ar Putina Krieviju var kaut ko sarunāt. 
Es neticu, tāpēc gandrīz vai fizisks 
drebulis. Latvijas publiskā telpa ņe-
mas ap Pārdaugavas durkli un citiem 
palikušajiem padomju laika piemi-
nekļiem. Ko var ņemties?! Jānovāc! 
Tas politkorektums mūs padara par 
ķīseļiem. Vēl es apsveru, vai tad nevar 
atrast kādu juridisku pamatojumu, lai 
Latvijai nelojālos Putina dievinātājus 
varētu pavisam oficiāli aizraidīt uz 
Krieviju – matušku. Lai tur pielūdz 
savu elku. Meitas saka, kas ar tevi no-
tiek. Nezinu, bet patiešām tā domāju 

un neredzu tur nekā nosodāma.
Bagātīgi noziedējuši ķirši, pašreiz 

sārtā mākonī tinas ābeles. Čubinos pa 
dārzu ik dienas, bet tādu prieku, kā 
citus gadus, tas man nesagādā. Jau-
nākajā žurnāla Sestdiena numurā (20. 
– 26. Maijs, 2022) atrodu krievu māks-
linieka Daniila Vjatkina redzējumu: 
„…Mums visiem kara situācija ir ie-
tiekusies dzīves ikdienā – gan tiem, 
kas ir par, gan tiem, kas ir pret, gan 
tiem, kuriem ir kāds trešais viedoklis 
vai viedokļa vispār nav. Tas ir kļuvis 
par mūsu dzīves kontrapunktu. Taisām 
rīta vingrošanu, brokastojam, pusdie-
nojam, vakariņojam, strādājam, atpū-
šamies, ejam pa ielu, laižamies miegā, 
bet karš ir visur, pastāvīgi klātesošs 
visu laiku. Kaut kādā veidā tas ir 
pielipis pat tiem, kuri atsakās vispār 
pieņemt par to jelkādu informāciju.“ 
(21. – 22. lpp) Precīzāk nepateiksi. Da-
niils ir aizbēdzis no Sanktpēterburgas, 
mitinās pie draugiem Rīgā. Mācās lat-
viešu valodu. Pašreiz Latvijas Mākslas 
akadēmijā skatāma viņa grafikas iz-
stāde Nāve un citi mājdzīvnieki. Esot 
skarba, ar vājiem nerviem nevajadzētu 
apmeklēt. Raudzīšu aiziet.

Draugu kompānijā esam iecerējuši 
braucienu uz Liepāju. Lai vismaz kaut 
kā atslogotu smadzenes, izsistu sevi no 
ekrāniem, kas pilni ar Ukrainas kara 
šausmām. Nezinu, vai izdosies, bet 
mēģināt vajag, jo sevi kaut kā jānotur 
līdzsvarā. Būs SPA, pastaigas gar jūru, 
kāds labs restorāns un, protams, teātra 
izrāde. Šoreiz izvēlējāmies Vienaldzī-
bas gadsimtu. Tas ir mūsu pašu reži-
sora Dmitrija Petrenko iestudējums, 
izpelnījies Spēlmaņu nakts balvu. 
Dzirdēju atsauksmes, ka ļoti satrieco-
ša izrāde, paņem līdz sirds dziļumiem. 
Lai būtu. Mums tieši tas ir vajadzīgs.

Uzrakstiet. Piezvaniet. Balstīsim 
cits citu. Un lai bumbas nekad nekrīt 
no debesīm – ne Latvijā, ne kur citur!

Sirsnīgi –
jūsu Biruta,

Ikšķilē, 2022. gada 22. maijā
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Sveicināti, mīļie!

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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Atzīmējot virsdiriģenta un profeso-
ra Jāņa Dūmiņa simtgadi, Rīgas Lat-
viešu biedrības Zelta zālē 2022. gada 
27. maijā plkst. 19.00 izskanēs Katrī-
nas Krojas koncerts klavierēm.

2022. gada 30. martā simtgade 
apritēja vienam no nozīmīgākajiem 
latviešu kora kultūras veidotājiem, 
dziedātāju tūkstošu mīlestības apsta-
rotajam virsdiriģentam, profesoram 
Jānim Dūmiņam. Gan profesionālajā 
mūzikas mākslā, kā Valsts kora Aka-
dēmiskā profila arhitekts, gan ama-
tiermākslā, kā visilgāko virsdiriģenta 
līniju ievilkušais diriģents līdzšinējā 
Dziesmusvētku vēsturē, jubilārs at-
stājis dziļas un neizdzēšamas pēdas. 

Turklāt, kā Latvijā, tā pasaulē, mūzi-
ķa gaitās devušies vairāk nekā simts 
maestro kora diriģēšanas klases au-
dzēkņu – viņa vienreizējā radošā gara 
mantinieku.

Jānis Dūmiņš vienmēr uzsvēris 
savas dzimtas muzikalitāti kā sava 
spilgtā talanta avotu. Lūk, ko par mū-
ziku un muzicēšanu saka Jāņa Dūmi-
ņa mazmeita, pianiste Katrīna Kroja: 
„Mūzika ir gara izpausme un muzicē-
jot mēs šim garam tuvojamies. Manis 
izvēlētie skaņdarbi rāda, cik dažādos 
veidos mūzika mēdz runāt – priek-
pilna, idilismā aizmirsusies, dusmās 
satraukta, mūžības aizskarta. Ierobe-
žojumu mūzikai nav – ar visu mūžu 
nepietiek, lai šo valodu līdz galam 
iepazītu. Un tas ir tas, kas dod viņai 
dzīvību. Esmu pārliecināta, ka netve-
ramais gara spēks ir visuresošs, un, ka 
mans vectēvs caur savu darbošanos kā 
kordiriģents un pedagogs šo savu spē-
ku tikai palielināja. Bet viņš cēla ne 
tikai sevi, bet visus, kuri ar viņu sa-
stapās, viņa muzicēšanā ieklausījās un 
tajā piedalījās. Būt daļai no šāda stās-
ta man ir prieks un gods, jo es tieku 
aicināta mūzikai ļaut brīvi runāt caur 
mani. Varbūt šādā veidā es varu uztu-
rēt dialogu ar savu vectēvu, ar kuru 
man nepietika laika runāt par visu 
dzīvē svarīgo. Nekad man nav bijusi tā 
sajūta, ka viņš būtu pazudis pavisam, 
un vēl arvien man šķiet, ka viņš novēro 
manu spēli un attīstību pie instrumen-
ta. Kad es spēlēju, es runāju ar viņu, 
un vēlos tieši šajā koncertā izrādīt vi-
ņam cieņu un pateicību par to, kāds 
cilvēks un mūziķis viņš ir bijis un kā 
viņš turpina mūs ietekmēt arī šodien.“ 

Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs un 
tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.
lv (5 EUR un 3 EUR skolēniem, stu-
dentiem, pensionāriem). 25% no sarī-
kojuma ieņēmumiem Rīgas Latviešu 
biedrība ziedos Ukrainas cilvēku at-
balstam.

Koncerts tiks filmēts un fotogra-
fēts. Foto un video materiāli vēlāk var 
tikt izmantoti pasākuma publicitātei 
internetā (sociālajos tīklos, medijos). 

Dana Zālīte
Rīgas Latviešu biedrības
Publicitātes un reklāmas 

projektu vadītāja

„Jānim Dūmiņam 100“ 
Katrīnas Krojas koncerts klavierēm

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. maijs
Vilhelms, Vilis
1907. dzejniece Rūta Skujiņa (dz.
Emma Skujiņa, prec. Lāce).
1961. garīdznieks Māris Lukašēvics.
1980. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Jolanta Lārmane.

29. maijs
Maksis, Raivis, Raivo
1902. komponists Alfreds Feils; de-
portēts 1941.g., miris Sibīrijā 1942.g.

30. maijs
Lolita, Vitolds, Letīcija
1946. pirmās 3x3 nometnes Austrālijā 
rīkotājs Viesturs Karnups.
1957. māksliniece, grafiķe Ināra Gar-
klāva.

31. maijs
Alīda, Jūsma

1909. garīdznieks, prāv. Arnolds Gros-
bachs.
1956. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Andris Ziedars.
1957. latviešu mūziķis Uldis Marhi-
lēvičs.
2007. par Latvijas prezidentu ievēlēts 
Valdis Zatlers.

1. jūnijs
Biruta, Bernedīne, Mairita
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
1912. literāts Roberts Akmenis (īst.v. 
Roberts Akots).
1912. latgaliešu kultūras vēsturnieks, 
literatūras vēsturnieks, valodnieks, 
publicists Miķelis Bukšs.
1942. etnogrāfs un valodnieks Austris 
Grasis.

2. jūnijs
Emma, Lība

1887. bibliogrāfs, literatūras vēstur-
nieks, tulkotājs Kārlis Egle.
1933. mūziķis, komponists, sabied-
risks darbinieks Austrālijā Imants 
Līcis.
1947. latviešu ķīmiķis, viens no 
mildronāta izgudrotājiem, Latvijas 
Organiskās sintēzes institūta direk-
tors, Latvijas Zinātņu akadēmijas pre-
zidents Ivars Kalviņš.
1957. Latvijas sporta funkcionārs Al-
dons Vrubļevskis.
1982. latviešu vieglatlēts, olimpietis 
Jānis Karlivāns.

3. jūnijs
Ineta, Inta, Intra
1922. rakstnieks Laimonis Purs (īst.v. 
Laimonis Strazdiņš).
1952. Latvijas politiķis Dzintars 
Ābiķis.  ■

Jānis Dūmiņš.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 25. maijā.
€1 = 1,51260 AUD
€1 = 0,85295 GBP

€1 = 1,65390 NZD
€1 = 1,06560 USD

Adelaidē
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 lat-
vietim 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.
Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 11.00 Aiz-
vesto Piemiņas dienas dievkalpojums.

Brisbanē
Svētdien, 29. maijā,  plkst. 11.00 Lat-
viešu namā Brisbanes Latviešu biedrī-
bas pilnsapulce.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 12.00. Lat-
viešu namā Saule Limited ikgadējā 
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 
Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 14.00 Aiz-
vesto piemiņas atcere Poļu kluba tel-
pās, Turner, lietuviešu izkārtojumā. 
Runu sniegs angļu valodā. Ieeja pret 
ziedojumiem, visi Ukrainas atbalstam.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pirmdien, 13. jūnijā, plkst. 13.00 Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums Sv.Pē-

ter baznīcā, Reid. Kalpos māc Kolvins 
Makfersons.

Melburnā
Piektdien, 27. maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 28. maijā, plkst. 11.00 Dauga-
vas Vanadžu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 4. jūn., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē. Iepriekšējā pieteik-
šanās obligāta – 0416234758 K. Nemiro.
Svētdien, 5. jūnijā, plkst. 11.00 Māras 
Saulītes Kapsētas fonda pilnsapulce 
Latviešu ciema Sabiedriskajā namā.
Sestdien, 11. jūn., plkst. 16.00 Mēness 
staru stīgo koncerts Latviešu namā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 29. maijā, plkst. 11.00 
MLELD Ārkārtas pilnsapulce Sv. 
Krusta baznīcā.
Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 12.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas dievkalpojums. 
Kalpos māc. V. Andersons.

Pertā
Piektdien, 27. maijā un sestdien, 28. 
maijā, LR vēstniecības pārvietojamās 
pasu darbstacijas izbraukums. Pieteikties 
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.
Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 10.30 
ZOOM dievkalpojums. Aizvesto pie-
miņas diena.

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

Sidnejā
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 angļu valodā teiks Aus-
trālijas ukraiņu organizāciju priekš-
sēde Katerīna Argirū. Lietuviešu un 
igauņu vokālo ansambļu priekšnesu-
mi. Pēc sarīkojuma aicināti pakavēties 
pie uzkodām un atspirdzinājumiem.
Otrdien, 7. jūnijā, plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 10. jūnijā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.00 diev-

kalpojums.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
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 no-
tiks divas reizes mēnesī, un saskanīgi 
ar sabiedriskajām regulām. Lūgums 
sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, 
lai uzzinātu par nākamajiem dievkal-
pojumiem.

Zviedrijā
Svētdien, 29. maijā, plkst. 18.00 Skå 
Kyrka, Färingsö koncerts „Rotā“. Di-
riģente Mārīte Junita Apsīte no Lat-
vijas kopā ar studentiem no Kungliga 
Musikhögskolan sagatavojuši latviešu 
mūzikas programmu. Šis bijis intere-
sants projekts, jo ar latviešu mūziku un 
valodu iepazinušies studenti no Zvied-
rijas, Vācijas, Islandes un Norvēģijas. 
Programmā iekļautas gan latviešu tau-
tasdziesmu apdares, gan komponistu 
Ērika Ešenvalda, Jāņa Lūsēna, Jāņa 
Ozola, Lauras Jēkabsones, Raimonda 
Paula un Valda Zeltkalna oriģinālmū-
zika. Koncerta nosaukums „ROTĀ“ ir 
pavasara dziesmu refrēns, kas simboli-
zē dabas atmošanos. Visi mīļi gaidīti!

Latvijā
Ceturtdien, 26. maijā, plkst. 16.30 
seminārs Kokļu sarunas Rīgas Latviešu 
biedrībā. Kopā ar profesoru Valdi 
Muktupāvelu būs iespēja pārrunāt 
dižkokles lomu un spēles veidu, bet 
ar doktoranti Ievu Kalniņu apskatīt 
mūzikas instrumentu modernizāciju. 
Semināra otrajā daļā skolotāja Dina 
Liepa sniegs ieskatu jauno koklētāju 
audzināšanā, bet Zane Sniķere un Ansis 
Jansons dalīsies savā pieredzē veidojot 
jaunas koklētāju kopienas jau pieaugušo 
vidū. Dalība ir bez maksas, iepriekš 
piesakoties rakstot uz folklora@rlb.lv
Piektdien, 27. maijā, plkst. 19.00 
Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē, 
atzīmējot virsdiriģenta un profesora 
Jāņa Dūmiņa simto jubileju, izskanēs 
J. Dūmiņa mazmeitas Katrīnas Krojas 
koncerts klavierēm Jānim Dūmiņam 
100. 25% no sarīkojuma ieņēmumiem 
Rīgas Latviešu biedrība ziedos 
Ukrainas cilvēku atbalstam. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


