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LR vēstniecība atklāta Austrālijā
Vēstniecības zālē ceremonija no rīta
Austrālijas galvaspilsētā Kanberā Latvijas
vēstniecībā uz vēstniecības oficiālo atklāšanas
ceremoniju
trešdien,
3. augustā, viesus sagaidīja Kanberas latviešu skolas bērnu goda sardze tautas

tērpos.
Atklāšanu ievadīja Ieva Apine,
padomniece, pārstāvniecības vadītāja
vietniece, dodot pirmo vārdu Ngunnawal aborigēnu cilts vecākam Varenam Deilijam (Warren Daley) laipni
ielūgt viesus savā zemē.
Latvijas Ārlietu ministrs Ed-

gars Rinkēvičs un Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams
abi pieminēja šī brīža svarīgo nozīmi abu valstu kopīgi attīstītām
attiecībām, abas būdamas valstis,
kurās ir demokrātija, kuras uzTurpinājums 10. lpp.

Kurzemes Brāļu kapi Lestenē
Iekļauti valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā
Paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas
Vēstnesis liecina, ka
Lestenes Brāļu kapu ansamblis iekļauts valsts
aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā.
Šis rīkojums, ko parakstīja Kultūras Ministrs Nauris Puntulis, un kas
stājās spēkā 2022. gada 26. jūlijā, ir
nopietns solis pareizā virzienā. Līdz
šim bija situācija, ka vācu un padomju
kapi Latvijā ir aizsargāti ar starptautiskiem līgumiem, kamēr Brāļu kapi
Rīgā aizsargāti ar īpašu likumu, bet
Kurzemes Brāļu kapiem Lestenē nebija līdzīgs statuss.
Priekšlikums par Lestenes Brāļu
kapu ansambļa iekļaušanu Pieminekļu
sarakstā saņemts no Tukuma novada

pašvaldības 2021. gada 5. oktobrī. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izvērtēja un izskatīja priekšlikumu un pieņēma lēmumu, ka Lestenes Brāļu kapu
ansamblis veido kompleksu nekustamu
kultūras pieminekli kopā ar Lestenes luterāņu baznīcu un bijušo kroga ēku.
Pēc rīkojuma, kopā ar vēsturisko
Lestenes baznīcu, kas ir izcils arhitektūras un baroka laika dekoratīvās
mākslas piemineklis, aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā tagad
iekļauti Brāļu kapi, memoriālais ansamblis, kapu teritorija un topošais
muzejs Lestenes memoriāls.
Teritorijā pie kapiem tiek izveidots
skaists parks, kur būs pieminētas kara
laikā zaudētās saimniecības Lestenes
apkārtnē. Bet blakus kapiem, bijušajā kroga ēkā (tagad īpašums Rūķīši)

pakāpeniski tiek veidots muzejs, kas
saistīts ar Lestenes Brāļu kapos apbedītajiem karavīriem un kauju vietām
Lestenes apkārtnē.
Muzeja ēkas Daugavas Vanagu
Centrālā valde uzdāvināja Tukuma novada pašvaldībai pirms diviem gadiem.
Latviešu karavīru piemiņas biedrība
Lestene un Pašvaldība, kopīgiem spēkiem, šajās ēkās izveidos ekspozīciju,
ar nosaukumu Lestenes memoriāls.
Turpinājums 15. lpp.
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3x3 Adelaidē
Augusts klāt, tas nozīmē, ka līdz nākošajam
3x3 ir palikuši tikai 5
mēneši un, kā zināms,
tie paies ātri. Mums ir
liels prieks jums pavēstīt, ka 3x3 viesi no
Latvijas jau ir sarunāti un nu gatavo
danču vakaru, muzicēšanas/folkloras
ievirzi par jūru gan ar lieliem, gan ar
maziem. Ceram arī uz referātu par to,
kā viņiem gājis ekspedīcijā Sibīrijā un
vai Sibīrijas latviešiem arī ir dzintars?
Viesi ir ļoti muzikāli un Latvijā ļoti atpazīstami un dara daudz, lai jaunā paaudze dzird senču dziesmas un iemīl
tās mūsdienīgā skanējumā.
Varbūt jau nojaušat, ka runa iet par
folkloristi, lībiešu mūziķi, folkloras
kopas Skandinieki vadītāju Julgī Stalti
un postfolkloras grupas Rikši solistu un
skolotāju Ēriku Zepu. Abi ļoti muzikāli un radoši; skatoties uz viņiem koncertos, var redzēt, ka enerģija šķīst uz
visām pusēm un aplipina ar prieku un
entuziasmu visus klātesošos. Bet nu –
par katru no viņiem mazliet vairāk.
Julgī STALTE – varenās Staltu
dzimtas un Latvijas senākās folkloras
kopas Skandinieki turpinātāja. Skanīgi dzied, spēlē vijoli, kokli, bungas,
dūdas un daudzus citus instrumentus,
kā arī runā daudzās valodās, kā piemēram, latviešu, lietuviešu, igauņu un
līvu. Līvu, Latvijas pamattautas, mēli,
dziesmas un stāstus Julgī savieno kopā
ar neskaitāmās ekspedīcijās un folkloras kustībā gūto pieredzi un mīļi dalās ar citiem. Viņa ir arī mūzikas un
folkloras pedagoģe, kā arī darbojusies
grupās Tuļļi Lum, Kalā Jeng, Tai tai un
daudzos citos projektos.
Ēriks ZEPS – Latgales puisis,
kas savu Latgales latviešu sakāmo un
dziedamo izskandina ne tikai Latvijas
Radio raidījumā Kolnasāta un vairākās skolās kā mūzikas skolotājs, bet
arī enerģiskajā postfolkloras grupā
RIKŠI. Ēriks dzied, spēlē akordeonu
un dažus citus instrumentus, kā arī
rada mūzikas kompozīcijas un tautasdziesmu aranžijas. Piedalījies daudzos
Latvijas projektos gan kā vadītājs, gan

FOTO Anrijs Požarskis

Viesi jau gatavojas!

Julgī Stalte un Ēriks Zeps.
kā mūziķis, dziedājis solo Dziesmu
svētkos, devies dažādās ekspedīcijās
un izstudējis etnomuzikoloģiju.
Abi etnomūziķi tā kārtīgāk iepazinās 2015. gada 3x3 nometnē Priekuļos.
Visu nedēļu kopīgi burvīgi muzicēja
un šķīrās līdz nākamajam gadam. Tā
kādu laiku viņi tikai pa 3x3 nometnēm muzicēja, tāpēc deva savai apvienībai nosaukumu tkp – tā kā pērn.
2018. gadā pēc Latviešu Valodas aģentūras aicinājuma devās pusmēnesi ilgā
braucienā pie Sibīrijas latviešiem Augšbebru ciemā. Pēc gada šāds brauciens
atkārtojās, un arī viņu sadarbība kļuva
biežāka. Šobrīd Ēriks un Julgī cītīgi
muzicē un rada jaunas dziesmas kopā
ar domubiedriem grupā tkp, spēlē dažādos koncertos un festivālos un vada
tradicionālās kultūras meistarklases.
Jau divus gadus ar Latviešu Valodas
aģentūras atbalstu reizi mēnesī rīko
interaktīvas nodarbības (ballītes) diasporas un Latvijas skolotājiem un visiem interesentiem – Zumēšanas, kuras dalībnieki jau pamazām izauguši
par vienu kopīgu, draudzīgu kopu.
Arī bērnu ½x½ izbaudīs viesu
klātbūtni un varēs iet rotaļās kopā ar
Ēriku un Julgī.
Tiekamies 3x3 Adelaidē 2023. gadā

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
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no 2.-7. janvārim Adare (Victor Harbor). Ja radas jautājumi, droši raksties
Mārītei Rumpei (m.rumpe@gmail.
com) vai Dacei Freijai (dace123@me.
com).
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Laikrakstam „Latvietis“
Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855
Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219
SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au
www.laikraksts.com
Editor: Ilze Nagela
Associate Editor: Dr. Gunars Nagels
Abonēšanas cena drukātam
laikrakstam: $55 par 10 numuriem,
$105 par 20 numuriem vai $260 par
52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.
Sludinājumu cena: $7 par 1 cm
telpu vienā slejā vienā numurā.
Content and design:
© Sterling Star 2022.
All rights reserved.
Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija
patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Trešdien, 2022. gada 10. augustā

Redakcijā

Sveicināti, lasītāji!
Latviju pāršalc vējš,
kurš aizpūš visādus
pieminekļus. Lai gan
likums Par padomju un
nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu
Latvijas Republikas teritorijā samērā
precīzi apraksta, uz kuriem no pieminekļiem tas attiecas, un kas ar tiem ir
darāms, tomēr ir izplatījušās dažādas
versijas, kurās ir šis vai tas piefantazēts.
Pirmkārt, likums noteikti neattiecas uz visiem padomju laika pieminekļiem, tikai uz tiem pieminekļiem
vai objektiem, kuri slavina PSRS vai
nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar
to saistītu notikumu vai personu; slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju;
vai ietver padomju varas vai nacisma
simbolus. Tātad, visas runas par padomju laiku ēku un tiltu nojaukšanu ir
tīrā demagoģija.
Daudzus interesē pieminekļu liktenis pēc demontēšanas, jo tomēr okupācijas varas slavinošam piemineklim
varētu būt mākslinieciska vērtībā, vai
varbūt vērtībā kā vēstures falsifikācijas pierādījums.
Te arī varam būt mierīgi, jo likums
nosaka: „Demontēto objektu oriģinālās
detaļas vai fragmentus, kam ir mākslinieciska vērtība, arhitektoniska kvalitāte vai kultūrvēsturiska vai izglītojoša
nozīme, iekļauj Latvijas Okupācijas
muzeja krājumā.“ Par pašu vērtēšanas
procesu likumā rakstīts: „Lēmumu par
demontēto objektu oriģinālo detaļu vai
fragmentu iekļaušanu muzeja krājumā
pieņem muzeja direktors, pamatojoties
uz muzeja krājuma komisijas atzinumu
un konsultējoties ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.“
Likumā nav rakstīts ne „drīkst iekļaut“, ne „izlasi iekļauj“, bet skaidri
un gaiši: „iekļauj“. Nav izvēles.
Likuma anotācija arī šo apstiprina,
skaidri deklarējot: „Demontēto objektu oriģinālās detaļas vai fragmentus
ar atzītu māksliniecisko vērtību vai
izglītojošu nozīmi nodod glabāšanai
Latvijas Okupācijas muzeja krājumā,
konsultējoties ar Nacionālo kultūras
mantojuma pārvaldi un Latvijas Okupācijas muzeju.“
Lai atbalstītu Okupācijas muzeju
šajā atbildīgajā darbā, likums nosaka,
ka valsts finansē uzdoto uzdevumu izpildi, tātad nevar rasties papildus slogs
uz muzeja ziedotāju pleciem.
Ja muzeja krājuma komisija nepieņem kādu detaļu vai fragmentu savā
krājumā, tad tas pats par sevi nozīmē,
ka muzejs ir to detaļu vai fragmentu
novērtējis kā bez mākslinieciskas vēr-
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Latvijas Medicīnas Fonds
Sniedzis 103 000 USD atbalstu Ukrainas bēgļiem
“Jūsu
nesavtīgais
atbalsts dod spēku nesabrukt zem traģisko notikumu sloga, ļauj redzēt
to, ka pasaulē cilvēcība
vēl pastāv, ka kara šausmas nebūs mūžīgas” –
šie ir vārdi, ko LMF valde saņēma no
Ukrainas ārstes, kas strādā tagad Latvijā.
Kopš pirmajiem kara mēnešiem,
kad Latvijā ieradās Ukraiņu bēgļi, Latvijas Medicīnas fonds viņu atbalstam
ir jau izmaksājos 103 000 USD. Fonds
savu atbalstu sniedza tiem, kas par
savu darbavietu Latvijā izvēlējās veselības aprūpes lauku. Un Latvijas ārstniecības iestādēs savu profesionalitāti
tagad var apliecināt daudzi Ukrainas
ārsti. Arī Rīgas 2. slimnīcā nu strādā
trīs kolēģi no Ukrainas – traumatologs
ortopēds Arturs Riabets, anesteziologs reanimatologs Oleksijs Dubinins
un traumatologs ortopēds Oleksandrs
Švidkijs. Oleksandrs ir simtais no 103,
kam Latvijas Medicīnas fonds sniedzis
atbalstu – 1000 USD. Simboliski, ka
LMF dibinātājs prof. Bertrams Zariņš
arī ir traumatologs ortopēds un savulaik daudz darījis, lai savas ASV iegūtās prasmes nodotu Latvijas kolēģiem.
Tāpēc šoreiz lūdzām Rīgas 2. slimnīcas valdes priekšsēdētāja Sandra Petroņa redzējumu par šo mums visiem
tik nepieņemamo, bet tik reālo situāciju – kara bēgļi no Ukrainas Latvijas
ārstniecības iestādēs, un ukraiņu ārsta Oleksandra Švidkija iespaidus par
savu jauno darba un dzīves vietu.
Rīgas 2. slimnīcas valdes
priekšsēdētājs, traumatologs
ortopēds Sandris Petronis:
Jaunie kolēģi, ierodoties Latvijā,
meklēja publiski pieejamo informāciju
internetā par vietējām traumatoloģijas
ortopēdijas specializācijas slimnīcām.
Pēc savas iniciatīvas viņi sazinājās ar
Rīgas 2. slimnīcu un ieradās uz pārrunām. Viņiem visiem ir Latvijas Ārstu biedrības izsniegts sertifikāts, kas
apliecina profesionalitāti un tiesības
strādāt Latvijā.

FOTO Rīgas 2. slimnīca

Mēs kā slimnīca esam ieguvuši
papildus speciālistus, līdz ar to esam
pieejamāki un varam labāk veikt savus
tiešos pienākumus un funkcijas, proti,
sniegt veselības aprūpes pakalpojumus traumatoloģijā un ortopēdijā.
Mēs kā darba devēji esam priecīgi palīdzēt ukraiņu kolēģiem ar darba
iespējām savā nozarē un specialitātē.
Darbs slimnīcā jaunajiem speciālistiem no Ukrainas sniedz iespēju turpināt profesionālo pilnveidi specialitātē,
apgūt jaunas prasmes un pieredzi, operējot un strādājot ar jaunām tehnoloģijām u.c.
Karš nevar izraisīt patīkamas emocijas nevienā saprātīgā būtnē. Kara
darbība rada fiziskas un morālas ciešanas, un man kā ārstam ir grūti noskatīties uz cilvēku ciešanām neatkarīgi no
viņu piederības. Tāpēc arī ļoti pozitīvi
vērtēju LMF darbību, jo jebkura veida
un apmēra finansiālais atbalsts palīdz
Ukrainas kolēģiem integrēties mūsu
sabiedrībā un turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Pie mums strādājošie ārsti uztur savas ģimenes, viņi ir vienīgie pelnītāji,
līdz ar to vēl jo vairāk ir nepieciešams
finansiālais atspaids.
Traumatologs ortopēds Oleksandrs
Švidkijs:
Ukrainā biju 1. kategorijas ārsts
un mana darba pieredze ir jau 13 gadi.
2009. gadā beidzu Harkivas Nacionālās medicīnas universitātes Medicīnas
fakultāti, specializējos traumatoloģijā
ortopēdijā, arī sporta traumu jomā.
Esmu šeit, jo man ir ģimene un
bērni un arī sievasmāte ir tagad ar
mums Latvijā. Mums paveicās – visi
esam dzīvi, bet mani draugi vairs nav.
Tāpēc arī braucām prom no Ukrainas.
Latviju izvēlējāmies, jo te mums bija
paziņa, pie kuras arī sākumā dzīvojām. Vispār man ir ļoti attāli radi Latvijā, bet līdz šim neesmu par to daudz
domājis. Varbūt tagad būs iespēja sameklēt savas radu saites. Latvijā man
viss patīk, un, protams, ir daudz vieglāk, ka varu izmantot krievu valodu
saziņai, kaut gan šobrīd
jau mācos latviešu valodu.
Bērni rudenī ies latviešu
skolā. Par Latviju varu teikt
tikai to labāko – man patīk
daba, patīk, kā cilvēki izturas viens pret otru, kāda ir
pieklājība, kas valda uz autoceļiem starp vadītājiem.
Nu ir, protams, izņēmumi,
bet Ukrainā tas bija savādāk – tur, kas pirmais, tam
taisnība.
Rīgas 2. slimnīcā strāDr. Oleksandrs Švidkijs un Rīgas 2. slimnīcas
Turpinājums 11. lpp. valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis.
Turpinājums 4. lpp.
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Laila Grosa

Iepazīšanās ar Kultūras Dienu sociālo mēdiju vadītāju

FOTO no Lailas Grosas personīgā arhīva

Sociālie mēdiji ir kļuvuši par svarīgu
daļu no pasākumu organizēšanas. Tādēļ
šajās – Austrālijas Latviešu 59. Kultūras
dienās rīcības komandā ir piesaistīta sociālo mēdiju vadītāja Laila Grosa, kas
palīdzēs izplatīt ziņas par visiem Melburnas Kultūras dienu pasākumiem.
Laila Grosa ir dzimusi Melburnā un aktīvi piedalījusies
Melburnas latviešu sabiedrībā; mācījusi Melburnas latviešu
Daugavas skolā, dziedājusi Melburnas latviešu jauktajā korī
Daina un dejojusi Melburnas tautas deju kopā Ritenītis. Viņa ir
bijusi aktīva dalībniece vairākās Kultūras dienās un Jaunatnes
dienās, kā arī ir bijusi iesaistīta rīcības komitejās – Austrālijas
Latviešu 56. Kultūras dienās un 36. Jaunatnes dienās.
Laila pašlaik dzīvo Rīgā kopā ar savu draugu Ivaru, bet
viņa turpina uzturēt ciešus kontaktus ar ģimeni, draugiem
un sabiedrību Austrālijā. Laila ikdienā vada savu biznesu
Laila Gross Designs, kur viņa nodarbojas ar grafisko dizainu, sociālo tīklu menedžmentu un strādā ar klientiem gan
Austrālijā, gan Latvijā.
Susan un Pēteris Dārziņi, Laila Grosa.
AL 59. KD rīcības komitejas priekšsēži
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Iepazīšanās ar Sjū Mičelu
Lai palīdzētu nodrošināt, ka
Austrālijas
Latviešu 59. Kultūras
dienu dažnedažādie pasākumi notiek kā iecerēti, rīcības komitejā ir klāt
nākusi Sjū Mičela (Susann Mitchell).
Sjū galvenais pienākums komitejā būs
vispārēja projektu vadīšana.
Sjū Mičelai ir vācu un skotu izcelsme, bet latvieši ir pazīstami visu mūžu.
Ar entuziasmu vairāk iegrimusi Latvijas
kultūrā, kad 2002. gadā pievienojās korim Daina un satikusi savu partneri Ivaru
Neiburgu. Papildus deju mīlestība nozīmēja, ka pievienošanās tautas deju kopai
Piektais Ritenis bija obligāta. Sjū piedalījās savās pirmajās AL Kultūras sienās
2008. gadā un kopš tā laika ir vairākkārt
uzstājusies tautas deju priekšnesumos.
Sjū arī apsver iespēju gatavot pīrāgus par
vienu no labākajiem veidiem, kā atmest
stresu, un jau daudzus gadus ir bijusi

Latvijas Medicīnas Fonds
Turpinājums no 3. lpp.

dāju vienu mēnesi un esmu kā starp
savējiem, esmu pieņemts šajā kolektīvā, un tā ir lieliska sajūta. Man ir izcili speciālisti traumatologi ortopēdi
apkārt, kas ļauj man strādāt un palīdz,
kad to vajag. Ne jau visu šeit dara, kā
Ukrainā esmu pieradis, bet te ir izcilas
iespējas man pilnveidot savu profesionālo varēšanu. Ar apbrīnu skatos, cik
ātri un profesionāli Rīgas 2. slimnīcā
veic ceļu endoprotezēšanas operācijas.

nama dāma Melburnas latviešu namā.
Ziemā vairākkārt bijusi Latvijā, lai baudītu sniegu, karstu šokolādi un viņas iecienītākos veikalus, bet līdz šim Sjū vēl nav
apmeklējusi Dziesmu svētkus Latvijā.
Sjū mīl valodas un ir vācu, franču
un angļu valodas skolotāja. Viņai arī
patīk apgūt citas valodas un vairākus
gadus mācījusies latviešu valodu pie
Latviešu vidusskolas nenogurstošā
Kārļa Brēmaņa. Pēc daudziem gadiem
klasē un vadot valodu ekskursijas ārzemēs, Sjū uz laiku atrāvās no skolotājas
darba, lai studētu projektu vadību; viņa
ir organizējusi vairākus festivālus.
Dalīšanās kultūrā, izmantojot valodu, baudot ēdienu, dziedāšanu un dejas, ir
ideālākais veids kā tuvināt pasauli. Sjū ir
sajūsmā būt Austrālijas Latviešu 59. Kultūras dienu rīcības komandā un gatavoties
uz svētkiem 2023. gada beigās Melburnā.
Susan un Pēteris Dārziņi, Sjū Mičela (Susann Mitchell).
AL59. KD rīcības komitejas priekšsēži
Laikrakstam „Latvietis“
Ukrainā tās būtu vismaz 3 stundas,
te – pusotra un ar izcilu precizitāti un
ļoti labu rezultātu. Man ir lieliski kolēģi Dr. Petronis, Dr. Keselis, Dr. Zellāns, ar kuriem kopā strādāju un arī no
kuriem es daudz mācos. Par Latvijas
Medicīnas Fonda sniegto atbalstu man
atgādināja mani Ukrainas kolēģi, kas
arī strādā 2. slimnīcā. Tāpēc sameklēju pieteikuma lapu, ko iedeva Latvijas
Ārstu biedrībā, un nu jau ar sapratni,
ka tas ir kas man svarīgs, veidlapu aizpildīju.
Sirsnīgs paldies fondam par šo at-

FOTO Pēteris Dārziņš

Austrālijas Latviešu 59. Kultūras dienu rīcības komitejas projektu vadītāja

balstu, ko man un citiem kolēģiem no
Ukrainas sniedz LMF. Man ir vēlējums, lai cilvēki, kas dara tik labu un
svarīgu darbu – atbalsta citus, var to
turpināt. Lai fonds plaukst, bet lai karš
beidzas.
Latvijas Medicīnas fonds (LMF) ir
ASV dibināta bezpeļņas organizācija
un jau kopš 1990. gada sniedz atbalstu Latvijas veselības aprūpei. Fonda
darbību var atbalstīt, ziedojot www.
latvianmedicalfoundation.org
Kamena Kaidaka
LMF un LĀZA administratore Latvijā
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Latvijas ārlietu ministrijas delegācija Adelaidē

Tikšanās „Tālavas“ lielajā zālē.
Bērziņa palīdzību, telpa bija izgreznota ar Latvijas ģerboni, Latvijas un
Austrālijas valsts karogiem un septiņiem lieliem plakātiem par Adelaides
Latviešu skolas 70 gadu vēsturi. Sarīkojumu apmeklēja apmēram 70 cilvēku. Pēc ministra uzrunas un publikas
jautājumiem nodziedāja Nevis slinkojot un pūstot, kam sekoja tosts Latvijai, un saviesīgs vakars, kura laikā
katrs varēja turpināt privātas sarunas
ar viesiem.
Savā uzrunā ministrs pieskārās
daudz aktuāliem jautājumiem, bet
īpaši tam, kā karš Ukrainā ietekmē
Latviju, kura ir sniegusi ukraiņiem
gan militāru un finansiālu palīdzību,
gan uzņemot ap 40 000 bēgļu. Kad
karš reiz beigsies, Latvija ir gatava
palīdzēt Ukrainai atjaunot izpostīto
infrastruktūru.
Karš ir mainījis Latvijas valsts
aizsardzības stratēģiju. Patreiz Latvijā
atrodas daudz vairāk NATO vienības,
un tiek izveidoti jauni poligoni. Apspriež, kā palielināt bruņotos spēkus,
ieskaitot obligāto karaklausību. Novērojot kara darbības gaitas Ukrainā,
Latvija arī mācās, kā labāk savu zemi
aizsargāt.
Karš Ukrainā ir ietekmējis NATO
un ES ieņemt stingrāku attieksmi pret
Krieviju. Latvija stingri atbalsta Somijas un Zviedrijas lūgumus iestāties

FOTO Pēteris Strazds

Virpuļu vēja ātrumā,
Austrālijas un Jaunzēlandes vizītes ietvaros,
Latvijas Ārlietu ministrijas delegācija 5. augustā ieradās Adelaidē.
Nelaimīgā
sakritībā
Adelaides lidlaukā tajā dienā patiešām
gadījās virpulim līdzīgi vēja un miglas laika apstākļi, kuri lika lidmašīnai vispirms novirzīties uz Mildūras
lidlauku, lai uzņemtu degvielu, pirms
atgriešanās Adelaidē. Līdz ar to norunātā satikšanās ar Dienvidaustrālijas
premjerministru Pēteri Melanauskas
mazliet nokavējās, kā arī tikšanās ar
tautiešiem Tālavas lielajā zālē.
Delegācijas sastāvā bija ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu diasporas
jautājumos vēstniece Elita Gavele,
Ārlietu ministrijas biroja vadītāja vietniece Anda Krūmiņa un ministrijas
Āzijas un Okeānijas valšu nodaļas padomniece Krista Raupa. Ārlietu ministriju pārstāvjiem pievienojās Austrālijas un Jaunzēlandes ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Marģers Krama kungs un vēstniecības vadītāja
vietniece Ieva Apine.
Ārlietu ministrijas delegācija viesojās Austrālijā no 3. līdz 8. augustam.
3. augustā Kanberā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs oficiāli
atklāja Latvijas vēstniecību Austrālijā.
Delegācija apciemo Adelaidi, Melburnu un Sidneju pirms došanos uz Jaunzēlandi.
Adelaidē ministrs apciemoja Daugavas Vanagu namu un tikās ar priekšsēdi Dr. Ilgu Vēveri, kā arī iegriezās
Adelaides Latviešu biedrības namā aplūkot latviešu muzeju. Viņus pavadīja
LAAJ priekšsēde Skaidrīte Agoulēviča.
Tikšanās sarīkojumu vadīja Adelaides Latviešu biedrības priekšsēde Ilze Radziņa. Ar Latviešu nama
kooperatīva valdes priekšsēža Anda

FOTO Pēteris Strazds

Atbildēja uz adelaidiešu jautājumiem un noturēja dialogu

Latvijas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs uzrunā adelaidiešus.

FOTO Pēteris Strazds

NATO, jo tas stiprinās Latvijas iespēju
sevi aizsargāt, jo tad Baltijas jūra kļūs
par NATO jūru.
Lielākā kara un sankciju ietekme pašreiz uz Latviju ir enerģētikas
jomā. Īpaši cenas ceļas. Vairāk gāzi
nespēj importēt, pat ja gribētu, jo
nav kapacitātes Latvijā, kur iesūkt
gāzi. Ir tikai viens termināls. Ministrs uzsvēra, ka enerģētikas sadārdzinājums un tās iespaids uz ES
lielvalstīm būs lielākais izaicinājums
turpmākai ES vienotībai pret Krievijas agresiju Ukrainā. Sliktākais,
kas var notikt, ir, ja Rietumi beidz
atbalstīt Ukrainu.
Ministrs jau savas uzrunas sākumā teica, ka nevēlas runāt uz publiku,
bet atbildēt uz jautājumiem un noturēt
dialogu. Tā iemesla dēļ šī tikšanās bija
ļoti pozitīva un produktīva. Viņš runāja atklāti un neizvairījās no neviena
jautājuma, kā dažreiz politiķi mēdz
darīt. Adelaides latviešu vārdā varu
pateikties ministram un viņa delegācijai, novēlēt labas sekmes nākamās
vēlēšanās un mudināt uz drīzu atkal
redzēšanos.
No kreisās: Vēstnieks Marģers Krams, vēstniece Elita Gavele, Adelaides LatvieAstra Kronīte
šu biedrības priekšsēde Ilze Radziņa, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, LAAJ
Laikrakstam „Latvietis“
priekšsēde Skaidrīte Agulēviča, vēstniecības vadītāja vietniece Ieva Apine.
2022. gada 7. augustā

Laikraksts „Latvietis“

Trešdien, 2022. gada 10. augustā

FOTO Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kaneleja

6. lpp.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits uzrunā Latvijas goda konsulus Rīgas pilī.

LR goda konsulu desmitā sanāksme Rīgā
Latvijas goda konsulu desmitā sanāksme
norisinājās no šī gada
11. līdz 13. jūlijam
Rīgā, Tukumā un Sabilē. Sanāksmē piedalījās vairāk kā 70 goda
konsuli no 37 pasaules
valstīm. No Austrālijas bija ieradušies
Dr. Valdis Tomanis un Jānis Roberts
Dēliņš. Goda konsulu sanāksmei vajadzēja notikt jau 2020. gadā, bet Covid-19 pandēmijas dēļ tā tika atcelta.
LR Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs un ministrijas Valsts
protokolsizstrādāja sanāksmes programmu. Sanāksmi vadīja Andris Pelšs,
savukārt visas trīs sanāksmes dienas
goda konsulus pavadīja un sanāksmes
sekmīgu norisi nodrošināja Valsts protokola vadītāja Elita Kuzma, viņas
vietniece Inese Liepiņa un Valsts Protokola trešais sekretārs Jānis Vaivars.
Sanāksmes pirmajā dienā, 11. jūlijā, goda konsulus uzrunāja Latvijas
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Pelšs, aizsardzības ministrs
Artis Pabriks un NATO Stratēģiskās
komunikācijas izcilības centra direktors
Jānis Sārts. Uzrunu galvenais akcents
bija jautājums par Latvijas drošību un
karu Ukrainā. Sekoja pieņemšana un
pusdienas LR Saeimas namā, kur goda

FOTO Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Pilna programma trīs dienās

Jānis Roberts Dēliņš uzdod jautājumu Valsts prezidentam pieņemšanā Rīgas pilī.

FOTO no Jāņa Dēliņa personīgā arhīva

konsulus uzrunāja Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere Le Galla. Latvieši Austrālijā Beitneri Le Gallas
kundzi atcerēsies saistībā ar viņas piedalīšanos Latvijas Valsts svētku atzīmēšanas svētkos Austrālijas lielākajos centros
2019. gadā. Pēc pusdienām goda konsulus uzrunāja pārstāvji no Finanšu izlūkošanas dienesta (FID), Latvijas bankas,
kā arī Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta vadītāja Agnese Saliņa.
11. jūlija vakarā Rīgas pilī goda
konsulus uzņēma Valsts prezidents
Egils Levits un Andra Levita kundze
un notikapieņemšanakonsuliem par
godu.
12. jūlijā goda konsuli kopā ar
dzīvesbiedriem apmeklēja jaunuzbūvēto Mežaparka
Lielo estrādi, kur
2023. gadā notiks
Dziesmu svētku
noslēguma koncerts. Jaunajā estrādē ir iespēja
uzstāties 12 874
koristiem,
pieejamas vairāk kā
30 000 skatītāju
sēdvietas. Zem estrādes izbūvētajā
Kokaru zālē goda
Latvijas goda konsuli Jānis Roberts Dēliņš (no kreisās) un konsulus priecēja
Valdis Tomanis ar Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu tautas deju ansamvēstnieci diasporas jautājumos Elitu Gaveli.
bļa Zelta sietiņš

priekšnesumi. Ansamblis ar lieliem
panākumiem uzstājies vairākos starptautiskos folkloras festivālos.
Tālāk sekoja prezentācijas, ko sniedza Investīciju un tūrisma aģentūras Live
Riga direktors Fredis Bikovs, Live Riga
Tūrisma aģentūras vadītāja Ieva Lasmane un Attīstības aģentūras (LIAA)
vadītāja vietniece Laura Očagova.
Pēcpusdienā goda konsuli apmeklēja izcilā latviešu ainavista Vilhelma
Purvīša (1872.-1945.) gleznu izstādi
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
Dienas noslēgumā notika tikšanās
un pārrunas ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāvjiem sakarā ar
gaidāmajām 14. Saeimas vēlēšanām
šī gada 1. oktobrī. Austrālijā Latvijas
pilsoņi varēs piedalīties vēlēšanu iecirkņos, kas tiks izveidoti lielākajās pilsētās: Adelaidē, Brisbanē, Melburnā,
Pertā un Sidnejā.
13. jūlijā goda konsuli ar dzīvesbiedriem devās ar vilcienu no Rīgas
Centrālās stacijas uz Tukumu. Delegācijai bija rezervēts vilciena pirmais
vagons. Braucējus uzrunāja Latvijas
satiksmes ministrs Tālis Linkaits un
Pasažieru vilciens JSC valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.
Tukumā, Šlokenbekas muižā goda
konsuli tikās ar Tukuma domes valdes
priekšsēdētāju Gundaru Važu. Sekoja
Turpinājums 7. lpp.
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Ints Teterovskis stāsta par jauno Dziesmu svētku estrādi.

Lai skan!

Ints Teterovskis Sidnejā

Jaunā Dziesmu svētku estrāde.

latviešu koristi, bet arī dziedātāji no
River City Voices, kas AL58. KD palīdzēja nodziedāt Ē. Ešenvalda koncerta
programmu. Tie tagad arī gatavojas
piedalīties nākamos Dziesmu un deju
svētkos Rīgā. Patiešām prieks, ka ne
tikai latvieši ciena Latvijas kora mūziku, bet arī cittautieši un grib to apgūt!
Ints bija piekritis mums rādīt un stāstīt par nākamajiem Dziesmu svētkiem
un par jauno estrādi. Viņš bija sajūsmā
par estrādes skaņu un par to, ka tur varēs

FOTO no Inta Teterovska personīgā arhīva

Kā pavadīt interesantu ziemas vakaru?
Vajag tak izkustēties, jo
kopš Kovids bija ierobežojis mūsu kustību pēdējos gadus, prasās kaut
ko darīt, ne tikai tupēt
Zoomā (lai gan tas jau arī noder)!
14. jūlijā sanāca koristi un citi ieinteresētie tikties ar Dziesmu un deju
svētku virsdiriģentu Intu Teterovski.
Prieks bija arī ka, nebija tikai Sidnejas

noturēt akustiskus koncertus. Tik pat
priecīgs bija par to, ka estrādes jaunajās telpās bija arī iedalīta telpa Dziesmu
Svētku biedrībai, kurai viņš ir priekšsēdis. Kad fotogrāfijas bija apskatītas, tad
palika arī mazliet laika jautājumiem, bet
tikai mazliet, jo pēc kafijas pauzes bija
jāķeras pie kora dziesmu mācīšanas.
Mums Sidnejā koristiem ļoti palīdz
tas, ka tik izcils diriģents kā Ints ir priecīgs
ar mums strādāt. Pēdējie 2 gadi ir bijuši
grūti visiem koriem – mēģinājumu klātienē trūkums, un vēl tagad cilvēki iztrūkst,
jo saslimst ar Kovid. Priecājamies, ka Ints
varēja palīdzēt gatavoties ne tikai Dziesmu svētkiem, bet arī mūsu lielajam SLB
jubilejas koncertam. Viņš spēj paskaidrot
tā, ka katrs saprot, par ko viņš/viņa dzied,
saprot elpošanu, svarīgus akcentus un kāpēc ir jāskatās uz diriģentu ne galvu nodūrušam nošu grāmatā! Un ko tad darīja tie,
kas nedzied korī, bet bija atnākuši uzzināt
vairāt par jauno estrādi? Nu, protams,
dziedāja līdzi, jo Ints spēj iedvesmot, mācīt un pacilāt visu spējas dziedāt.
Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Dienas noslēgumā LR Ārlietu mi- un novērtēja LR Ārlietu ministrijas iznistrijas valsts sekretārs Andris Pelšs strādāto goda konsulu desmitās sanāksKalnmuižas muižā, Kandavas pagas- mes programmu un tās sekmīgo norisi.
SIA Skonto Plan Ltd fabrikas apskate. tā, goda konsuliem un viņu dzīvesJānis Roberts Dēliņš,
Uzņēmums ražo un būvē fasādes biedriem rīkoja vakariņas.
LR goda konsuls Melburnā
kā daudzdzīvokļu mājām, tā arī koLR goda konsuli ļoti atzinīgi izteicās
Laikrakstam „Latvietis“
merciālām augstceltnēm, un šim uzņēmumam ir klienti 7 valstīs.
Notika arī Tukuma pilsētas apskate un svinīga vainagu nolikšanas
ceremonija pie Latvijas pirmā ārlietu
ministra Zigfrīda Annas Meierovica
pieminekļa.
Vēlā pēcpusdienā goda konsuli devās uz jaunrenovēto Sabiles mākslas,
kultūras un tūrisma centru, kur klausītājus priecēja Rīgas Doma kora skolas
jaunās absolventes, dziedātājas Estere Katrīna Pogiņa un Anna Luize
Razdovska. Viesiem bija iespēja arī
degustēt Sabiles sidru, kā arī Abavas
Latvijas goda konsuli ar dzīves biedriem vilcienā uz Tukumu 13. jūlijā.
un Drubazas vīnus.

LR goda konsulu desmitā ...

FOTO no Jāņa Dēliņa personīgā arhīva
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Māra Branča skatījums

Irena un Viļus Šļužeļi. „Madonna“.

šamota skulptūrām pilsētas kultūras
dzīvē ir ierādāma tāda pati vieta kā
smilšu un ledus skulptūru festivāliem. Atšķirībā no tiem, kuru tēli tiek
veidoti nepastāvīgos materiālos, tādēļ
skulptūras ilgāk par festivālu laiku
nepastāv, atstājot vien skaistas atmiņas un foto uzņēmumus, no šamota
simpozijiem paliek darbi, kuri iekrāso pilsētas vidi.
To apliecina šamota skulptūru
parks Pasta salā, kurā sakoncentrēti tajos radītie tēli. Tiesa, ir gan daži
izņēmumi – Ilzes Emses-Grīnbergas
Čiekurs rotā LLU Meža fakultātes
parku, bet Pētera Martinsona Sapņu
vārnu patvērums glabājas Jelgavas
mākslas skolā.
Kaut arī šamota skulptūru parku
Pasta salā jaunākais veikums vairs
nepapildinās šo krāšņo kolekciju, jau
atrasta jauna vieta – parks pie Valdekas pils jau gaida jaunos iemītniekus.
Arī tur šamota tēlus izceļ īpašs apgaismojums, lai visu gadu tos var apskatīt
jebkurā diennakts laikā.
Jelgavas šamota skulptūru simpozijs ir paplašinājis savu starptautisko
areālu. Ja līdz šim skulptūru veidošanā iekļāvās arī mākslinieki no Lietuvas un Igaunijas, jaunākajā simpozijā
piedalījās keramiķe no Gruzijas Nato
Eristavi, kura ir pasaulē atzīta māksliniece.
Kā apliecina iepriekšēji simpoziji un kā to apstiprina arīdzan šīgada
veikums, nekad nerodas līdzīgi darbi,

Nato Eristavi. „Totēms“.

FOTO Māris Brancis
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„Tobrīd [kad tiku
uzaicināta vadīt šīgada simpoziju] jebkura
doma par radošo izpausmju plānošanu pamatīgi
iestrēga totālā bezjēgā
kontekstā ar Ukrainā
notiekošajām kara šausmām – nieka
800 kilometru attālumā no Latvijas.
Arī šobrīd nekas daudz nav mainījies,
jo kaimiņos dominē antihumāna visatļautība un iznīcība. [Simpozija tēma]
Zīmes un nozīmes būs tikai tāds mēģinājums turpināt saglabāt cilvēcību
ar dažādu kultūru pārstāvju domām,
tradīciju un prasmju vizualizāciju šamotā“, tā laikraksta Jelgavas Vēstnesis korespondentei Līgai Klismetai teica jaunākā Jelgavas šamota simpozija
mākslinieciskā vadītāja keramiķe Ilze
Emse-Grīnberga.
Intervijas laikā darbi tikai tapa,
žuva un gaidīja īsāko nakti – 22. jūniju –, kad pusnaktī, ugunij uzkvēlojot
un svinot savus spēka svētkus, vēra
vaļā īpašos mundieros ietērptos darbus un kad skatītāji varēja redzēt, kā
tās iekvēlojas, kad, iespaidu pastiprinot, tikai tiem tika sviestas virsū zāģu
skaidas. Vienmēr iespaids ir satriecošs, sirdi skarošs.
Pirmais šamota simpozijs notika
2013. gadā, kad tajā piedalījās gan
Jelgavas mākslinieki, gan pasaules
keramikas guru latvietis Pēteris Martinsons. Viņš kopā ar jelgavnieku
Aleksandru Djačenko pierādīja, ja

Ilze Ems-Grīnberga. „Bēdz, trusīt!“.

FOTO Māris Brancis

Zīmes šamota valodā

lai arī tēma ir viena. To nosaka katra autora personība, dzīves pieredze,
kultūras bagāža, profesionālisms un
ambīcijas. Ilze Emse-Grīnberga izveidojusi ļoti tēlniecisku darbu Bēdz, trusīt!, atsaucot atmiņā latviski tulkoto
Džona Apdaika (John Updike) romānu
par cilvēka dzīves trauslumu. Otrs jelgavnieks Jānis Leimanis radījis ar Senās Grieķijas keramikas saistītu darbu
Uguns burvība. Vienlaikus liekas, ka
senās vāzes formu veido rupju drāšu
siets, kas netieši var runāt par varas
spēku un vājumu.
Leišu mākslinieku pāris Irēna un
Viļus Šļužeļi, domājot par mūsdienu
notikumiem Ukrainā, radījuši simbolisku tēlu – Dievmāti ar mazo Jēzus
bērniņu darbā Madonna. Iebrucējiem
nav nekādas žēlastības pret dzīvību,
pret bērnu un māti. To apliecina daudzās bērnu nāves, slimnīcu un dzemdību namu un arī skolu sagraušana.
Visas reiz bijušo komunistu sludinātās humānās vērtības sen jau aizmirstas.
Gruzīnu māksliniece Nato Eristavi izveidojusi Totēmu. Viena no šī
vārda nozīmēm vēsta, ka totēms ir
cilts ģerbonis ar totēma attēlu. Keramiķe tēlo ugunskuru, no kura paceļas
tornis, kura logā vīrieši dejo lezginku vai kādu citu deju – īsto vārdu tai
nezinu –, kas tēlo tautas vienotību un
spēku, gatavību aizstāvēt brīvību un
tautu.
Mēs katrs atstājam aiz sevis zīmes,
kam ir īpaša nozīme gan katra cilvēka,
gan tautas un pat civilizācijas pastāvēšanā. Tā mēs sevi aizstāvam, par sevi
pastāvam un pasaulei pavēstām savas
vērtības.
Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Izstāde Cēsīs

„Ojārs un Silvija – abstraktais ekspresionisms Čikāgā“
un sociālās pārmaiņas, kā,
piemēram, feminisms, apstrīdēja agrākos priekšstatus par mākslas jēgu.
Izstāde sniedz ieskatu
īpašā mākslas un cilvēku kustībā. Ojāra agrīnie linogriezumi atsaucas
uz iepriekšējām Eiropas
mākslas tradīcijām, savukārt, kopš pagājušā gadsimta
piecdesmitajiem
gadiem Amerikā tapušie
mākslas darbi strauji virzījās uz pilnīgu abstrakciju.
Silvijas ilustrācijas darbi atsaucas uz latviešu folkloru, taču viņas lielformāta gleznas ir dziļi sakņotas
abstrakcijas tradīcijās. Gan
amerikāņu, gan latviešu Ojāra Šteinera glezna.
publika šajos darbos atpazīs pazīstamus elementus.
Pasaules latviešu mākslas centrs
Kā norāda PLMC izstāžu kuratore izveidots un darbojas Cēsīs ar mērķi
Lelde Kalmīte: „Šī izstāde parāda, kā veicināt mākslas vērtību saglabāšanu,
divi mākslinieki, brālis un māsa, ap- ko radījuši Otrā pasaules kara rezulskāva avangardu savās jaunajās mājās tātā ārpus Latvijas devušies latviešu
svešajā krastā, ienesa un savienoja Ei- mākslinieki un ārzemēs dzīvojošā jauropas mākslas tradīcijas jaunā, strauji nā mākslinieku paaudze.
attīstošā vidē.“
Karlis Kanderovskis

FOTO PLMC

Sestdien, 16. jūlijā, Cēsīs, Pasaules latviešu mākslas centra (PLMC)
galerijā, L. Skolas ielā 6, tika atklāta Silvijas un Ojāra Šteineru izstāde
Ojārs un Silvija – abstraktais ekspresionisms Čikāgā.
Brālis un māsa, Ojārs un Silvija
Šteineri, dzimuši Alūksnē, kā II Pasaules kara bēgļi nonāca Vācijā. Viņu
radošais darbs pagāja Čikāgā, ASV,
kur mākslas dzīve pēckara gados piedzīvoja spēcīgas pārmaiņas.
Ojārs un Silvija Šteineri piederēja pie tā dēvētās Čikāgas mākslinieku
grupas, tie bija latviešu mākslinieki,
no kuriem vairāki studēja Mākslas
institūta skolā Art Institute of Chicago (SAIC), viņu vidū Vitauts Sīmanis,
Edvīns Strautmanis, Benno Tālivaldis, Reinis Eikens, Viestarts Aistars,
Maigonis Barens, Ēriks Dukāts, Ģirts
Puriņš un citi.
PLMC direktors Kārlis Kanderovskis uzsver, ka abiem jaunajiem
latviešu imigrantu māksliniekiem šis
noteikti bija aizraujošs laiks. Viņiem
bija jāpielāgojas jaunajai mākslas
pasaulei, jaunām ietekmēm globālā
kontekstā. Populārā kultūra, komerciālisms, internacionālisms, sirreālisms

„KAUPĒN, MANS MĪĻAIS“
Brīvdabas nakts izrāde Siguldā
Piektdien, 12. augustā, leģendārās
rokoperas KAUPĒN, MANS MĪĻAIS
koncertiestudējums piedzīvos brīvdabas nakts izrādi Siguldas pilsdrupu
estrādē. Vērienīgajā Jāņa Lūsēna un
Māras Zālītes darba uzvedumā uz
vienas skatuves satiksies izcili solisti,
aktieri, kopā ar jaunajiem talantiem no
Rīgas Doma kora skolas mūziklu nodaļas un orķestri komponista Jāņa Lūsēna
vadībā, dejās un mūzikā apvienojot vairāk nekā 35 skatuves dalībniekus.
Koncertuzvedums KAUPĒN, MANS
MĪĻAIS ziemas un pavasara sezonā jau
piedzīvojis lielu skatītāju atsaucību, kas
ir kā apliecinājums nemainīgajai šī darba aktualitātei. Organizatori atgādina,
ka šī ir vienīgā brīvdabas izrāde šim
koncertuzvedumam.
Zigfrīds Muktupāvels, kurš iestudējumā atveido Dzejnieka lomu,
atzīmē: „Šis lieliskais Jāņa Lūsēna un
Māras Zālītes kopdarbs man ir īpašs,
un arī Sigulda man ir īpaša vieta. Tur
esmu izaudzis, joprojām dzīvoju un
pazīstu vai katru šīs skaistās pilsētas
vietiņu. Priecājos, ka tieši Siguldā
notiks Kaupēna vienīgā vasaras izrāde, tādēļ aicinu būt kopā ar mums un
izbaudīt šo iespaidīgo uzvedumu. No
sirds iesaku!“
Kaupēna lomā iejūtas Latvijas
Nacionālā teātra aktieris Raimonds

Celms, Dzejnieks ir nemainīgi lieliskais Zigfrīds Muktupāvels, bet
Kaupēna mīļoto meiteni Valliju atveido
Madara Gaile. Koncertuzvedumā piedalās arī Anmary, Zigurds Neimanis,
Annija Putniņa, Inese Pabērza, Mārtiņš Kagainis, Elizabete Zagorska,
Toms Kalderauskis, Edvards Grieze, Emīls Gilučs, Artūrs Biķernieks,
savukārt lielu pienesumu dod Rīgas
Doma kora skolas Mūziklu nodaļas
audzēkņu un absolventu iesaiste. Viņu
dziedātās kora un vokālās partijas, kā
arī horeogrāfiskais izpildījums rada
īpaši dinamisku un jaunības piesātinā-

tu enerģētiku. Izrādē piedalās orķestris
Jāņa Lūsēna vadībā.
Koncertuzveduma režisore Paula
Plavniece, scenogrāfs Uģis Bērziņš,
kostīmu māksliniece Elīna Milta
Niedrāja, horeogrāfe Egija Abaroviča, gaismu mākslinieks Jānis Sniķers, vokālā pedagoģe Annija Putniņa. Koncertuzvedumu veidojusi
Producentu grupa 7.
Biļetes uz vasaras nakts izrādi Siguldā, Biļešu Paradīzē kasēs. Izrādes
sākums plkst. 22.00.
Maija Tālberga,
Producentu grupa 7
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Viesi noklausās uzrunas Austrālijas Nacionālā galerijā. Vijolniece Sofija Kirsanova uzstājās lielā pieņemšanā.
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tur globālo tiesiskumu un atbalsta
starptautisko sadarbību. Mēs varētu
sagaidīt arvien tuvākas attiecības
ir sadarbībā ar Eiropu, ir Austrālijas reģionā, ņemot vēra Krievijas
nelegālo un necilvēcisko uzbrukumu Ukrainai un apdraudējumu ne
tikvien Baltijas valstīm, bet visai
pasaulei. Austrālijas Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieka p.i.
(Acting Deputy Secretary) Endrjū
Golenovskis (Andrew Golenowski), atkārtoja līdzīgus uzskatus,
nododams apsveikumus no Austrālijas Ārlietu ministres Penijas Vongas (Penny Wong).
Svinīgās atklāšanas simboliskais
brīdis notika ar aborigēnu pārstāvja,
Latvijas Ārlietu ministra, Latvijas
vēstnieka un Austrālijas Ārlietu ministrijas pārstāvju izstieptās lentes kopēju pārgriešanu.
Sekoja apbalvojumu un ziedu pasniegšana Igaunijas vēstniecei Kersti
Eesmaa un Kanberas Latviešu biedrības priekšsēdim Jurim Jakovicam,
kā arī vēstniecības darbinieku un
augsto viesu sastāšanās pie karogiem
kopējai fotogrāfijai, ieskaitot Elitu
Gaveli, Latvijas ārlietu ministrijas
speciālo uzdevumu vēstnieci diasporas jautājumos.
Nobeidzot vēstniecības atklāšanu,
netrūka ne uzkodu, ne dzērienu.

Pieņemšana Austrālijas
Nacionālajā galerijā

Lielā pieņemšana notika Gandela zālē ap pusdienas laiku, kur simts
dažādu valsts diplomātu un lūgtu
viesu sanāca kopā noklausīties runas un apsveikumus. Kā iepriekš,
runātāji bija no Latvijas Ārlietu
ministrijas, no vēstniecības un no
Austrālijas Ārlietu ministrijas. Svinīgā gaisotnē runāja par kopējām
interesēm pasaules fonā. Bija tosti
Austrālijas karalienei Elizabetei
un Latvijas republikas prezidentam
Egilam Levitam.
Sekoja muzikāls priekšnesums.
Spēlēja Eiropā, Austrālijā un Izraēlā
labi pazīstamā koncertu vijolniece
Sofija Kirsanova ar trīs dažādiem
latviešu komponistu skaņdarbiem,
izceļot tautas dziesmas. Augstvērtīgais sniegums izraisīja ilgus aplausus.
Starp daudzajiem vēstniekiem un
vēstniecēm bija Elita Gavele, Latvijas
Diasporas vēstniece, un viegli atpazīstamā Igaunijas vēstniece Kersti Eesmaa, kā arī lietuviešu vēstnieks Darius Degutis. Austrālijas latviešu viesu
sastāvā bija trīs goda konsuli – Juris
Meija no Brisbēnas, Mārtiņš Tuktēns no Sidnejas un Jānis Purvinskis
no Pertas. Piedalījās arī LAAJ prezidija priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča no
Adelaides un LAAJ vicepriekšsēži Jānis Čečiņš no Sidnejas, Anita Ander-

sone no Melburnas un Juris Jakovics
no Kanberas.
Lielais diplomātu un citu viesu
pulks pakavējās svinīgā pasākumā
ar interesantu uzkodu dažādību un
šampāniešu glāzēm, savstarpējās
pārrunās.

Pārrunas vēstniecībā ar Elitu
Gaveli, Diasporas vēstnieci

Vēlā pēcpusdienā vietējo latviešu
saimes darbinieki sanāca vēstniecībā
uz pārrunām ar Elitu Gaveli, Ārlietu
ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieci diasporas jautājumos.
Diasporas vēstniece atklāja pārrunas pie kopēja galda, pastāstot
mazliet par sevi un par saviem dažādu valstu diplomātiskiem nozīmējumiem. Vēstniece visus klātesošos
iesaistīja atvērtā sarunā par pieredzi
latviešu sabiedrībā un būtiskiem jautājumiem garā laika plūsmā, sev pierakstīdama piezīmes.
Sarunas bija atklātas un saistošas,
kā vietējiem, tā vēstniecei. Skaidri
sapratām, ka mūsu apstākļi tiek iegaumēti un ka Latvijā par tiem tiks
pārdomāts, plašākā jomā diskutēts un
attiecīgi iekļauts Latvijas diasporas
politikā. Vērtīga tikšanās.
Vēlu vakarā visi šķīrās, kad vēstniecei bija neatliekami jādodas prom
uz nākamo tikšanos.
JJ
5.08.2022
Laikrakstam „Latvietis“

FOTO Juris Jakovics

LR vēstniecība atklāta ...

Pārrunas vēstniecībā. No kreisās: Anita Andersone, Iveta Leitase, Miķelis Neimanis, Māris Neimanis, Egons Eversons,
Vineta Freimane, LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieci diasporas jautājumos Elita Gavele, Juris Jakovics,
Dace de Dekker, Margita Jakovica, Lilija Kambela (Campbell).
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Mēneša priekšmets – Jūlijs

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Knaģis – Ja priekšmeti varētu runāt!

Knaģis

FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“

FOTO Ēriks Sieriņš

Fricis Emsiņš dzīvoja Pārdaugavā kopā ar sievu Kati, meitu Zelmu,
znotu Arvedu Veidemani un mazmeitiņu Viju. Fricis bija darbīgs saimniecībā – sēja bērzu žagaru slotas, greba
karotes, knaģus un citus saimniecībā
noderīgus priekšmetus.
1944. gadā meita Zelma ar ģimeni
devās bēgļu gaitās, kamēr vecāki Fricis

un Kate palika Pārdaugavā.
Vecāki no Latvijas uz viņu
pagaidu mājām mazā vācu
pavalstī Tiringenē pa dzelzceļu aizsūtīja dažas vajadzīgās lietas, ieliktas koka
kastē – VEF radioaparātu,
vatētus deķus, darba rīkus
un virtuves piederumus, arī
Friča grebtos knaģus.
Knaģis, kuru grebis Fricis Emsiņš 20. gadsimta
Gadiem ejot, knaģi tur- 40. gados Pārdaugavā un nosūtījis meitas ģimepināja kalpot ģimenei veļas nei bēgļu gaitās Vācijā. Dāvinājusi Friča mazžāvēšanai gan stindzino- meita Vija Sieriņa (dz. Veidemanis).
šā aukstumā, gan putekļu
pilnos pagalmos daudzās
bēgļu nometnēs Vācijā. Kad Veide- varbūt arī no pārstrādāšanās, jo darba,
maņu ģimene 1951. gadā pārcēlās uz karājoties pie rotējošajiem veļas karuAustrāliju, Friča grebtie knaģi izceļoja seļiem, bija daudz un tas bija atbildīgs.
līdzi, un turpināja kalpot karstajā saulē
Pēc gandrīz 70 gadiem knaģis atimigrācijas nometnē Bonegilā un citur. kal nonāca savā dzimtenē – Rīgā, LatVija Sieriņa (dz. Veidemanis), vijā, kur šodien turpina savu dzīvi mudāvinot knaģi muzejam Latvieši pa- zeja Latvieši pasaulē krājumā.
saulē, uzrakstīja un nodeva no knaģa
Vijas Sieriņas uzrakstītais Kāda
skatpunkta rakstītu „dzīvesstāstu“. Ne- knaģa stāsts pilnā versijā izlasāms
liels fragments: Gadu gaitā mani darba muzeja Latvieši pasaulē bloga ierakbiedri viens pēc otra pazuda vai saplī- stā, sk.: https://www.lapamuzejs.lv/
sa. Vai nu no tā, ka meitenes viņus kaut kada-knaga-stasts/
kur bija aizmetušas un aizmirsušas, vai
Danute Grīnfelde
vienkārši no vecuma, jo pa to laiku jau
muzejs un pētniecības centrs
bija atnācis jaunais gadu simtenis, jeb
„Latvieši pasaulē“

FOTO no Sieriņu ģimenes personīgā arhīva

Daudzi priekšmeti muzeja Latvieši
pasaulē krājumā pēc pirmā acu skata neliekas īpaši vai interesanti. Liela
daļa no tiem ir veci sadzīves priekšmeti, nereti saplīsuši, nokalpojuši, pagalam necili. Varētu šķist, ka tie kādas
nejaušības dēļ ir saglabājušies cilvēku
mājās, daudzus gadus nelietoti.
Taču pēc priekšmeta vēstures izpētīšanas, kuras pamatā lielākoties ir
saruna ar to īpašnieku, šīs lietas iegūst
jaunu nozīmi. Izrādās, ka īpašnieks šo
mantu glabājis daudzus gadus, jo tā
līdzās ir bijusi kādā dzīves vai vēstures periodā vai atgādina kādu svarīgu
vietu, cilvēku, notikumu. Priekšmeta
stāsts ir viens no veidiem, kā labāk saprast un atklāt tā īpašnieka pieredzi un
dalību Latvijas izceļošanas vēsturē.

Knaģa darbavieta – veļas karuselis Vijas Sieriņas Vija Sieriņa ar vecmammu Karlīni Veidemani un tēvu Arvedi pie
dārzā, kur viņa ir dzīvojusi kopš 1976. gada.
viņu mājas parādes durvīm Gaidu ielā Pārdaugavā ap 1935. gadu.

šas nozīmes.
ir bez mākslinieciskām, kultūrvēstuPiemēram, Okupācijas muzeja lē- riskām vai izglītojošām vērtībām.
mums nepieņemt nekā no pieminekļa
Tātad varam būt pilnīgi droši, ka
tības, bez arhitektoniskas kvalitātes Uzvaras parkā Pārdaugavā nozīmē to, vērtības netiks iznīcinātas.
un bez kultūrvēsturiskas vai izglītojo- ka viss piemineklis un visas tās daļas
GN
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Slaucēju darba atvieglināšana
Izgudrotājs – Ļaudonā dzimušais Kārlis Leja
Sviests bija svarīga
eksportprece starpkaru
Latvijai. Lielbritānijas
tirgū tam nācās konkurēt ar no Austrālijas
un Jaunzēlandes ievesto. Transporta ceļš
no Dienvidu puslodes
krietni garāks, taču tur piensaimniecībai salīdzinoši labāki dabas apstākļi. Zīmīgi, ka šajās zemēs, tāpat ASV,
Dānijā, Zviedrijā jau tolaik bieži izmantoja mašīnslaukšanu, tā samazinot
roku darbu. Piemēram, Jaunzēlandē
pagājušā gadsimta divdesmito gadu
vidū katrā trešajā saimniecībā bija
slaucamā mašīna. Latvijā ap to laiku
pašu pirmo Alfa Laval par gandrīz pusotru tūkstoti latu iegādājās Saeimas
deputāts, Latvijas Piensaimniecības
centrālsavienības vadošs darbinieks
Jūlijs Ērglis savā saimniecībā Meirānu Ozoliņos. Tā darbināma ar petrolejas motoru. Latvijas zemniekiem šāds
jaunievedums likās dārgs un neierasts.
Nākošajā desmitgadē importa slaukšanas iekārta parādījās Benjamiņiem
piederošajos Valdeķos un Sīpeles Lejas Strazdos.
Deviņdesmit gadus atpakaļ Patentu valdei pirmos pieteikumus ar
roku darbināmai slaukšanas mašīnai
iesniedza Ļaudonā dzimušais Kārlis
Leja (1894-1940). Vēl agrāk tādus vai
citādus priekšlaikus devuši arī Augusts Barans, Kristaps Doniņš un
Voldemārs Rībels, taču vienīgi ļaudonieša konstrukcija nonāca līdz rūpnieciskai ražošanai.
Kārļa Lejas tēvs bija būvamatnieks, Kārlim bija vecāka māsa Mari-

Izgudrojuma pieteikums.
Valsts vēstures arhīvs).

ja un divus gadus jaunāks
brālis Jānis. To zinām kā
agronomu Jāni Leju-Lejiņu (1897-1982), Talsu un
Valmieras apriņķu lauku
pašvaldību vadītāju, ceturtās Saeimas deputātu,
1972. gadā Zviedrijā izdotās grāmatas Mana dzimtene autoru. Atsevišķos
dokumentos arī vecākiem
Latvijas Republikā uzvārds
norādīts Lejiņš.
Pēc traumas pusaudža
gados Kārlis Leja zaudēja
redzi, tāpēc mācījās Strazdumuižas vājredzīgo skolā
Juglā. Pēc tam viņš apguva masiera amatu, dzīvoja
un strādāja Valmierā. Jau
no bērnības lauku zēnam
bijusi interese par tehniku, tā saglabājās arī pēc
nelaimes gadījuma. Divi
citi viņa pieteikumi Patentu valdē saistīti ar paša
nodarbošanos – Pamirušu un noliesējušu locekļu
atjaunošanas aparāts (iesniegts 1927.g.) un Masāžas aparāts ar viens otram
pretimkustošiem virsmu
komplektiem
(1930.g.).
1930. gadā Kārlim Lejam Kārlis Leja ar aparātu „GOSMA“ Autors neziizdeva aizsardzības aplie- nāms. Madonas muzeja krājums.
cību sakarā ar veļas mazgājamās mašīnas patenta
pieteikumu.
speciāls patstāvīgs domāšanas vir1930. gadā Valmierā iespiesta ziens. Izgudrotāji ir kļuvuši par tāK. Lejas brošūra Garīgais sports. Au- diem tikai vingrinādamies. Ikkatrs,
tors norādīja, ka atmiņa, prāta spējas kam ir drosme un patika izprast un
cilvēkam jāattīsta, jātrenē līdzīgi, kā izdomāt mašīnu vai aparātu princisportists trenē sevi fiziskiem sasniegu- pus un konstrukcijas, var kļūt par
miem. Tur ir arī ieteikumi, kā ķerties izgudrotāju. Vingrinājumus iesāk ar
pie izgudrošanas:
Turpinājums 13. lpp.
„Izgudrošana nav nekas cits, kā

(Latvijas Zīmējums Patentu valdē iesniegtajai pirmajai slaukšanas mašīnai (Latvijas
Valsts vēstures arhīvs.
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13. lpp.

Slaucēju darba atvieglināšana
Turpinājums no 12. lpp.

mašīnām vai aparātiem, kādi jau ir
un kuri sportistam pa daļai pazīstami, pārējās vēl nepazīstamās daļas
jācenšas izdomāt.“
Kārlis Leja līdzīgi kā ievestajām
iekārtām paredzēja uz govs tesmeņa
četriem pupiem uzlikt četrus stobriņus, kuru iekšpuse ir gumijas caurulīte, kas apņem pupu. Stobriņa apvalks gatavots no metāla, starp to un
gumijas daļu ir telpa, kurā gumijas
caurulīte var izplesties un sakļauties.
Sākuma variantā Leja šajā starptelpā
domāja pulsējoši ievadīt ūdeni, lai tas
vienā brīdī vairāk uzspiestu uz gumijas caurulīti, otrā mirklī to atlaistu. Caurulītes sapārotas, kad vienā
spiediens pieaug, otrā tas samazinās.
Līdzīgi darbojas arī slaucēja rokas,
saspiežot un atlaižot pupu.. Pupu apņemošā caurulīte savukārt ar turpinājuma vadu pievienota slēgtam piena
traukam, kurā ar citu sūknīti atpumpē nedaudz gaisu, samazinot spiedienu un sekmējot piena atsūkšanu no
pupa. Pie noslēgtā piena trauka vajadzēja pierīkot rokturi, kuru uz leju
un augšu cilājot darbinātu šos sūkņus.
Gala variantā izgudrotājs atteicās no
ūdens sūknēšanas stobriņos, tur tika
ievadīts gaiss ar tādu pat pulsējošu
spiedienu. Sūkņa rokturis vairs nebija jākustina vertikāli, bet puslokā
turp-atpakaļ. Pamudinājumu atvieglot lopkopja darbu devušas masiera
pacientes, kas žēlojušās par slaukšanā sapūlētām rokām. Aprakstos norādīts, ka darbošanos ar slaukšanas mašīnu var apgūt arī pusaudži. Stundā
iespējams izslaukt līdz 70 l piena.
Pirmais patents Lejam izdots
1934. gada 28. februārī, pēdējais –
nākošā gada 4. augustā. Pavisam

Kārlis Leja (no labās) kopā ar vecākiem, māsu, brāli un brāļasievu, 1927. gads.
Autors nezināms. Madonas muzeja krājums.

saistībā ar slaukšanas mašīnām vai
to izmainītām daļām Leja saņēma 9
patentus Taču vēl 1939. gada 19. maijā izgudrotājam izdeva aizsardzības
apliecību par uzlabojumiem konstrukcijā. Tur vairs patents nesekoja,
iespējams, patraucēja arī politiskās
izmaiņas valstī.
1934. gadā Lejas konstruēto aparātu gatavoja Šleija mašīnu fabrikā un
pirmo variantu pārdeva par 80 latiem.
Dažas mašīnas iepirka arī zviedru
firma Olsgord, kas saziņā ar Leju
sprieda par tādu ražošanu savā zemē,
liekas gan, ka tas nenotika. Konstruktors turpināja darbu pie uzlabojumiem. Paraugus izstrādāja fabrikā
Vairogs, bet to izmaksa bija augsta un
līdzinājās ārzemēs ražotajām iekārtām. Pagājušā gadsimta trīsdesmito
gadu beigās pilnveidotās slaukšanas
mašīnas GOSMA ražoja Liepājas rūpnīcā Tosmare, to cena bija 150 lati.
1936. gada rudenī Zemkopības ministrijas pakļautībā izveidoja Lauksaimniecības un zvejniecības mašīnu
un rīku kontroles komisiju. Pārbaudes
paredzēja veikt Priekuļu lauksaimniecības mašīnu izmēģināšanas stacijā un arī citās iestādēs. 1940. gada
pavasarī komisijas lēmums bija:
„Atzīt par lietojamu K. Lejas govju
slaucamo mašīnu „Gosma“. Turpmākā ražošanā jāpanāk izturīgāks
spiediena regulētāja pievienojums
soliņam, slaucenes novietošanas
augstums jāpalielina un jāvienkāršo
tās novietošanas galda malas, rokas
kloķa rādiusa garums jāizvēlas tāds,
lai nenogurdinātu slaucēju, slaucenes vāka noblīvēšanas mehānisms jāsaista ar atvāžamu vāku, jāsamazina
mašīnas svars un jāpiegriež vērība
tās nostrādājumam un krāsojumam.
Katrai mašīnai līdzi jādod lietošanas
pamācība.“
Viena no K. Lejas sarakstītajām broNav viegli stādīties priekšā izgudšūrām.
rotāja darbu, zinot, ka viņš neredzīgs.

Galvenais palīgs bija dzīvesbiedre
Emīlija Kārkliņa-Leja (1900-1980);
viņa pēc vīra stāstītā gatavojusi zīmējumus, lasījusi tam priekšā tehniskus
rakstus. Par tehnisku paraugu gatavošanu runāts ar amatniekiem. Patentu
valdē līdz ar pieteikuma veidlapu bija
jāiesniedz aparāta rasējums un garāks
apraksts.
Trīsdesmito gadu vidū Leju ģimene pārcēlās uz Rīgu, tad neilgi
dzīvoja pie Kārļa vecākiem Ļaudonā, bet pēc tam īrēja mājiņu no Oskara Vildes Jēkabpilī, Brīvības ielā, tur
dzimusi otrā Leju meita. Arī Jēkabpilī K. Leja bija masieris, tāpat joprojām domāja par tehniskām lietām.
Viņš, piemēram, ieteica ierīci zirgu
nakts barošanai noteiktā laikā. Tam
izmantojams modinātājpulkstenis,
kuram zvana vietā iepriekš iestādītā
brīdī ap asīti sāk tīties aukla, kura atbrīvo barības kastes vāku virs zirga
siles
1930. gada janvāra beigās netālu
no Valmieras atklāja Mūrmuižas Tautas universitāti. Tās galvenie lektori
bija Zenta Mauriņa par literatūras
un ētikas tēmām un Kārlis Leja – par
garīgo spēju attīstīšanu. Bez minētās
brošūras Garīgais sports togad izdota
arī Prāta un gribas attīstīšanas instrukcijas. Kad lektors lauku sievām
ieteicis pēc iespējas vairāk lasīt, tās
žēlojušās par laiku, ko prasot govju
slaukšana. Tas bijis vēl viens pamudinājums domāt par šā darba atvieglināšanu. Par garīgo spēju izkopšanu
Leja uzstājies arī radiofonā, tika aicināts kā runātājs arī citās auditorijās.
1926. gadā Valmierā izdota arī viņa
sarakstītā Kas ir hipnotisms un kā
hipnotizē.
Pēckara gados Lejas brošūras iekļautas no bibliotēkām izņemamo sarakstā.
Indulis Zvirgzdiņš
Laikrakstam „Latvietis“
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HELMUTS VABULIS
Dzimis 1926. g. 28. janvārī, Latvijā.
Miris 2022. gada 1. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā.
Viņu mīļā piemiņā paturēs
Daugavas Vanagu Centrālā valde

Mierā tavas čaklās rokas
Klusē tava mīļā sirds

Atvadu vārdi ziedotājam Visvaldim Sniedzem
26.02.1925. – 06.07.2022.

Visvaldis Sniedze
26.02.1925- 06.07.2022.
Kad jūlijs dzer liepziedu dziru,
Es dadžlapas ausī čukstu:
Cik mana dzimtene skaista!
(Ārija Elksne)
Šajā skaistajā ziedēšanas laikā,
kad pļavas ir ziedu pārbagātas un vecās liepu alejās zum neskaitāmi bišu
bari, 97 gadu vecumā šīs zemes gaitām ardievas teicis Austrālijā dzīvojošais ziedotājs Visvaldis Sniedze
(26.02.1925 – 06.07.2022.). Lai arī
šķiet, ka šajā laikā pasaulei jau tāpat
pieder tik daudz, ka ne izskaitīt, ne izjust, vēl viens skaisti nodzīvots mūžs
iegulst mūžības lappusēs.
Visvaldis dzimis 1925. gadā Rīgā.
1944. gadā beidzis V. Olava komercskolu un pēcāk iesaukts leģionā. Karam
beidzoties, Visvaldis nokļuva Dānijā,
tālāk Beļģijā, līdz pamatīgāka vieta

tika atrasta Vācijā, kur Baltijas Universitātē uzsāktas mežkopības studijas, tomēr šeit nevaram likt punktu
Visvalža trimdas ceļam, jo 1949. gadā
viņš dodas uz Austrāliju, attālinoties
no Dzimtenes vēl vairāk.
Svešajā zemē viņš sastop Māru
Bendrupi, Jelgavas Skolotāju institūta absolventi, un dzimst mīlestība – tiek dibināta ģimene, ko vēlāk
kuplina divas meitas: Māra un Līga.
Apzinoties izglītības nozīmi, Visvaldis atsāk komerczinību studijas un,
mācoties vakara nodaļā un strādājot
par grāmatvedi un auditoru privātos
uzņēmumos, iegūst diplomu Melburnas Karaliskajā tehnoloģiju institūtā.
Māra tajā pašā laikā audzina meitas,
vienlaikus darbojoties latviešu sestdienas skolās un bērnu vasaras nometnēs.
Kad meitas paaugušās un sāk skolas gaitas, Māra strādā lielā tirdzniecības uzņēmuma birojā un kopā ar
Visvaldi sāk aktīvu sabiedrisko darbību – vāc līdzekļus Latviešu ciema
būvei. Vēlāk tiek veikts brīvprātīgais
darbs Ciema uzturēšanā. Visvaldis sākumā ir šā Ciema biedrības auditors,
vēlāk grāmatvedis – līdz pat viņa uzņemšanai biedrības valdē, kur viņam
daudzus gadus uzticēts valdes priekšsēža amats. Mūža nogalē Visvaldis
un Māra arī paši apmetās šajā ciemā,
izbaudot sava darba augļus, priecājoties par mazbērniem un vēlāk arī par
mazmazbērniem.
Tomēr šī iniciatīva, veidojot Latviešu ciemu, nav vienīgais solis, kas
sperts, palīdzot saviem tautiešiem. Tā
2011. gadā Vītolu fondā tika dibināta stipendija talantīgiem jauniešiem.

Kopā saziedotā summa šo gadu laikā
pārsniedz 150 000 eiro, un līdz šodienai tā ļāvusi jau divdesmit stipendiātiem iegūt augstāko izglītību. Labā
straume gan vēl turpināsies, jo atstātais ziedojums ļaus arī turpmāk izmaksāt stipendijas, mudinot jauniešus
atcerēties šos cēlos cilvēkus, kas savā
dzīvē sakrāto lēma ziedot augstākam
mērķim – mērķim, kas sasaista mūsu
sirdis ar neredzamām saitēm, – ticībai
labākajai nākotnei!
2016. gadā mūža mierā aizgāja
Māra, tagad, pēc sešiem gadiem, arī
Visvaldis ir kopā ar viņu tajā saulē.
Tā bijusi bagāta un mīlestības piepildīta dzīve, un ne mūža gadi, bet tikai
tajos paveiktos var būt par atsvaru labestībai, kas gūta, saņemta un tālāk
dota. Šodien tu, Visvaldi, esi mājās.
Pie Latvijas zemes, pie kokiem, pie
bagātā vasaras galda, kur tev vēlēta
goda vieta, jo cilvēks, kas tik daudz
devis Tēvzemes labā, vienmēr būs
dārgs viesis mūsu tautas domās un
sirdīs, ko pieminēt ar visskaistākajām atmiņām. Un tagad katru vasaru,
liepziedu puteņos stāvot, mēs godināsim to dvēseli, kas tikpat skaisti ir dāvājusi mums savu mīlestību kā mīļā
Latvijas vasara.
Ar pateicību pieminam Visvalža
veikumu Latvijas labā un izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
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Kurzemes Brāļu kapi Lestenē
Turpinājums no 1. lpp.

Muzeja ekspozīcija Stāsts par karošanu, satikšanos un gaidīšanu veidos emocionāli uzrunājošu piemiņas
vietu Kurzemes kaujās kritušajiem
latviešu karavīriem, kuri karoja abās
no karojošajām pusēm.
Sešas Kurzemes lielkaujas notika
no 1944. gada oktobra līdz 1945. gada
aprīlim, Otrā pasaules kara beigu posmā, kad vācu karaspēks bija bloķēts
Kurzemē. Tās ir vislielākās un visasiņainākās kaujas Latvijas vēsturē. Padomju pusē vien, karoja starp 600 000
un 1 000 000 vīru. Sarkanā armija
zaudēja apmēram 400 000 karavīru,
no kuriem 100 000 krituši vai bez
vēsts pazuduši. Vācijas armija zaudēja
ap 150 000 karavīru (40 000 krituši vai
bez vēsts pazuduši). Par spīti zaudējumiem, kauju rezultātā fronte nebija izkustējusies vairāk par 25 km.
Kurzemes lielkaujās abās pusēs
piedalījušies latviešu karavīri, jo Nacistiskā Vācija un Padomju Savienība, abas, pārkāpjot 1907. gada Hāgas
starptautisko konvenciju, nelikumīgi
mobilizēja latviešu zēnus un vīrus. Tre-
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15. lpp.

šajā lielkaujā, pie
Džūkstes un Lestenes, 19. divīzijas
un 130. latviešu
strēlnieku korpusa
latviešu karavīri
karoja brālis pret
brāli, ar smagiem
upuriem abās karojošajās pusēs.
Pēc
kapitulācijas 8. maijā,
padomju gūstā saņemti ap 185 000
karavīru. Daļa leģionāru gūstā ne- Lestenes baznīca un kapi.
padevās, bet kļuva
par nacionālajiem partizāniem, lai pre- izsaka sirsnīgu pateicību Kultūras
totos padomju okupācijas varai.
Ministrijai, Nacionālā kultūras manEkspozīcija darbosies kā jauniešu tojuma pārvaldei un Tukuma novada
izglītības centrs, lai palīdzētu tai iz- domei par šo izdarīto labo darbu!
prast savas tautas patieso vēsturi un
mudināt jauniešus iesaistīties valsts
aizsardzības spēkos.
Līdz ar to ir izveidojusies nozīmīga, kompleksa piemiņas vieta, kas atspoguļo Otrā pasaules kara notikumus Aivars Sinka,
Latvijas teritorijā un saglabā latviešu Daugavas Vanagu Centrālās valdes
vienību karavīru piemiņu.
priekšsēdis
Daugavas Vanagu organizācija 2022. gada 4. augustā

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
13. augusts
Elvīra, Velga, Rēzija
1909. ALT aktieris un režisors Pēteris
Gotards Elsiņš.
1962. riteņbraucējs Dainis Liepiņš.
1992. atjaunots Latgales atbrīvošanas
piemineklis Latgales Māra Rēzeknē.
Pieminekli atklāja 1939. gada 8. septembrī, nopostīja 1940. gada 5.-6. novembrī, atjaunoja 1943. gada 22. augustā, atkārtoti nopostīja 1950. gada jūnijā.

Aglonas Dievmātes svētki
1887. profesionāls latviešu revolucionārs, PSRS politbiroja loceklis
Jānis Rudzutaks. Nošauts pie Maskavas 1938. gadā NKVD Latviešu
operācijā.
1936. sabiedriskā darbiniece Austrālijā Dace Dārziņa.
1937. satīriķis Andris Briedis.

1932. mākslas zinātniece Aija Nodieva.
1932. latviešu ārste un sabiedriska
darbiniece Klāra Kondrova.
1957. kultūras darbiniece Latvijā
Guna Bīriņa.

18. augusts
Liene, Liena, Helēna, Elena, Ellena
1917. latviešu skolas skolotāja Austrā16. augusts
lijā Helēna Nāgela.
Astra, Astrīda
sabiedriska darbiniece Ingrīda
1926. Sidnejas Latviešu Vīru kora di- 1934.
Meierovica.
binātājs Alberts Cinis.

14. augusts
Zelma, Zemgus, Virma
1942. literatūras kritiķe, literatūras zinātniece Anda Kubuliņa.
17. augusts
Vineta, Oļegs
15. augusts
1807. vācu tautības latviešu žurnālists,
Zenta, Dzelde, Zelda
literāts Rūdolfs Šulcs.

19. augusts
Melānija, Imanta
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālijā
Henrijs Pacers.
■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē

Ceturtdien, 11. aug., plkst. 10.30,
ALB namā esat aicināti uz Kino rītu,
bet filmas nosaukumu lūdzu noskaidrot tuvāk datumam LAIMAS birojā.
Pēc tam pasniegsim siltas pusdienas,
tāpēc lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā līdz 9.aug. Dalības maksa $10,
LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 11. aug., plkst. 10.00
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172

0820). Dalības maksa $10, LAIMAS
klientiem $5. Plkst. 12.00, ALB namā
pasniedzam siltas pusdienas. Cena
$10, LAIMAS klientiem $5. Lūdzu
pieteikties iepriekš.
Svētdien, 14. aug., plkst. 9.30. Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Trešdien, 17. aug., plkst. 10.30 izbrauksim no ALB nama uz pusdienām
The Vines Golf Club of Reynella. Pusdienu cena ar seniora karti, sākot ar
$16. Pieteikties LAIMAS birojā līdz
16. augustam. Maksa par autobusu $7,

LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 18. aug., plkst.10.00 spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS
klientiem $5. Plkst. 12.00, ALB namā
pasniedzam siltas pusdienas. Cena
$10, LAIMAS klientiem $5. Lūdzu
pieteikties iepriekš.
Sestdien, 20. aug., plkst.13.00 Daugavas Vanagu namā Kino Pēcpusdiena
Turpinājums 16. lpp.
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16. lpp.

Sarīkojumi

Turpinājums no 15. lpp.
Rundāles pils mēbeļu noslēpumi.
Svētdien, 21. aug., plkst. 9.30. Tālavas Mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Svētdien, 21. aug., plkst. 14.00, Tālavas Lielajā zālē Baltic Way Freedom
koncerts. Ieeja $10 skaidrā naudā. Piedalīsies mūsu triju tautību kori, skolas
bērni, koklētāji. Latviešu daļā ir iecerēts, ka Dziesmu laivas sniegumā piedalīsies izcilais Latvijas virsdiriģents
Ivars Cinkuss ar solo un Daugavas Vanagu vīru koris Daugava. Pēc koncerta uzkodas. Dzērienus varēs iegādāties
no bāra par mērenām cenām. Sekosim
Covid 19 valdības likumiem. Ja mainīsies likumi, tad koncerts būs atcelts.
Ceturtdien, 25. aug., plkst.10.00 spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS
klientiem $5. Plkst. 12.00, ALB namā
pasniedzam siltas pusdienas. Cena
$10, LAIMAS klientiem $5. Lūdzu
pieteikties iepriekš.
Ceturtdien, 25. aug., plkst. 11.00,
ALB namā atcerēsimies kā uzturēt
ugunsdrošību mājās. Visi laipni aicināti. Vēlāk pasniegsim siltas pusdienas, tāpēc lūdzu pieteikties LAIMAS
birojā līdz 23. augustam. Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Piektdien, 26. aug., plkst. 18.00 Viktorīna latviešu un angļu valodā Tālavas
mazajā zālē. Sarunājiet komandas ar
radiem, draugiem, kolēģiem, savām organizācijām... Ideāli no 2 - 8 komandā.
Sestdien, 27. aug., plkst. 11.00, ALB
namā Pavārmākas kursi. Ināra Putniņa demonstrēs latviskotu terrine
recepti. Visi laipni aicināti. Dalības
maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Svētdien, 28. aug., plkst. 9.30. Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Svētdien, 21. augustā, plkst. 11.00
dievkalpojums – 11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.

Brisbanē

Sestdien, 13. aug., plkst.12.00 Rummy/zolītes/latviešu Scrabble pēcpusdiena Latviešu namā. Maksa $10.
Svētdien, 28. aug., plkst. 13.00 Brisbane Latvian Association gadskārtējā
pilnsapulce Latviešu namā.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā

Trešdien, 2022. gada 10. augustā

Downer Community Centre. Ieeja vē- nioru saiets Latviešu namā.
lama par ziedojumiem. Groziņi vēla- Sestdien, 13. aug., plkst. 13.30 Sidmi.
nejas Latviešu biedrības gadskārtējā
pilnsapulce Latviešu namā.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Otrdien, 16. aug., plkst. 13.00 Zolīte
Latviešu namā.
Melburnā
Ceturtdien, 18. aug., plkst. 12.00 Ce3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi
turtdienas pusdienas Latviešu namā.
ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00. Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai,
zvanot 0425392988.
Sestdien, 13. aug., plkst. 16.00 Dzies- Sestdien, 27. aug., Sidnejas Latviešu
mota pēcpusdiena ar Ivaru Cinkusu biedrības 70 gadu jubilejas svinības
Latviešu namā. Līdzi ņemami savi Latviešu namā. Plkst. 15.00 koncerts;
atspirdzinājumi un lūdzam groziņu plkst. 18.00 balle.
kopgaldam.
Piektdien, 19. aug. Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
un sestdien, 20. au- Svētā Jāņa baznīcā
gustā Latviešu namā Māc. Kolvins Makfersons.
Latvijas vēstniecības Svētdien, 14. aug., plkst. 10.00 dievAustrālijā pārvietoja- kalpojums.
mās pasu darbstacijas Svētdien, 21. aug., plkst. 10.00 dievizbraukums. Informācija:
kalpojums.
https://www2.mfa.gov.lv/australija/
Svētdien, 28. aug., plkst. 10.00 dievaustralija-aktualitates/69188kalpojums.
melburna-bus-iespeja-noformetlatvijas-pasi-un-personas-apliecibu-2 Svētrunas noskatāmas YouTube gan latPieteikties līdz 15. aug., pierakstoties viešu, gan angļu valodā. Saites: http://
elektroniskajā pierakstu sistēmā:
www.sydneylatvianchurch.org.au
https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/
australija-izbraukums/index
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
Kā arī aizpildiet iesniegumu pielikumā draudze
un atsūtiet uz vēstniecības e-pasta adre- Māc. Raimonds Sokolovskis.
si: consulate.australia@mfa.gov.lv.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas
Svetdien, 21. aug., plkst. 10.00 Novu- notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.00
sa nodarbības DV mītnē.
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu namā.
Piektdien, 26. aug., plkst. 19.00 Kro- Lūgums sazināties ar mācītāju R. Sodziņa vakars DV mītnē.
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem
Sestdien,
27.
augustā,
plkst. dievkalpojumiem.
16.00, Latviešu nama Hugo Misiņa
zālē S!K!K!M! Literārā pēcpusdie- Zviedrijā
na – atklāts sarīkojums Prof. Andra 2. - 14. aug., otrd. - svētd., plkst.11.00 –
Dārziņa, altiste – Muzikāls stāstījums. 17.00 Vernisāža 2. aug. Laipni lūgti uz
mākslas izstādi Galleri Panncentralen
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Chamottevägen 5, Gustavsbergā!
Svētdien, 21. aug, plkst. 12.00 diev- https://www.lasmaneart.se/
kalpojums Sv. Krusta baznīcā; māc.
Raimonds Sokolovskis. Kanceles Latvijā
tēma: Baltijas ceļa, 23. augusta, atce- Ceturtdien, 11. aug., plkst. 17.00
res diena.
Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā.
Svētdien, 21. aug., plkst. 14.00 diev- Rinalda Maksimova trio koncerts. Iekalpojums Melburnas Latviešu ciemā; eja bez maksas.
māc. Raimonds Sokolovskis. Kanceles Piektdien, 12. aug., plkst. 22.00 kontēma: Baltijas ceļa, 23. augusta, atce- certuzveduma KAUPĒN, MANS
res diena.
MĪĻAIS vasaras brīvdabas nakts izSvētdien, 28. aug., plkst. 11.00 draudzes rāde Siguldas pilsdrupu estrādē. Jāņa
pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē.
Lūsēna un Māras Zālītes rokoperu uz
skatuves izdzīvo 35 mūzikas profesioPertā
nāļi.
Trešdien, 17. aug., plkst. 13.00 filmu Ceturtdien, 18. aug., plkst. 17.00
pēcpusdiena DV nodaļas klubā. Otrā Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā.
daļa no šī gada Skroderdienas Silma- Rinalda Maksimova trio koncerts. Iečos 150 gadu jubilejas izrādes. Visi eja bez maksas.
laipni aicināti un gaidīti.
Ceturtdien, 25. aug., plkst. 17.00
Svētdien, 21. aug., plkst. 13.00 Dauga- Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā.
vas Vanagu Pertas nodaļas Gadskārtē- Rinalda Maksimova trio koncerts. Iejais sarīkojums nodaļas klubā.
eja bez maksas.
■

Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms Māc. Gunis Balodis.
katras tikšanā.
Svētdien, 28. aug., plkst. 10.30 ZOOM
dievkalpojums.
Eiropas Centrālās bankas atsauces
Kanberā
kurss 10. augustā.
Svētdien, 14. aug., plkst. 14.00 Kan- Sidnejā
€1 = 1,46820 AUD €1 = 1,62110 NZD
beras Latviešu biedrības pilnsapulce Piektdien, 12. aug., plkst. 11.00 Se- €1 = 0,84608 GBP €1 = 1,02520 USD

Eiro kurss

