
Kādēļ gan šodien, 
16. martā, Leģiona at-
ceres dienā, tikties un 
par ko gan runāt? Pašu 
leģionāru taču ir palicis 
maz, un aktualitātes ir ci-

tas, piemēram, Krievijas izraisītais karš 
Ukrainā. Bet tieši tāpēc, ka ir noteik-
tas līdzības un zīmīgas atšķirības starp 
Leģiona cīņām toreiz un Ukrainas aiz-
stāvēšanās karu tagad, ir jēga tikties un 
pārrunāt notikušo un notiekošo.

Līdzīgais ir tas, ka toreiz mēs, lat-
vieši, jā, spiestā kārtā vācu formās, 
bet ar Latviju sirdī, cīnījāmies pret to 
pašu naidnieku, pret ko šodien varonī-
gi cīnās ukraiņi. Atšķirīgais ir tas, ka 
toreiz cīņa bija totāli bezcerīga, toties 

šodien – ļoti cerīga, uzvara šķiet vairs 
nav tālu. Varbūt, ka ukraiņu plānotais 
pavasara pretuzbrukums var iezvanīt 
Ukrainas atbrīvošanu, ja ne pat Krie-
vijas sagrāvi jau šogad.

Toreiz, tagad un vienmēr bija, ir un 
būs svarīga orientieru drošība. Kas ir 
mūsu pamatvērtības, to izcelsme un nā-
kotnes vektors? Pēc svētbrīža dosimies 
pie Brīvības pieminekļa. Mūsu kustī-
ba būs mūsu pamatvērtību simboliska 
izteiksme. Mēs saņemam Rietumu ci-
vilizācijas pamatvērtību, proti, Dieva 
svētību Viņa Sv. Rakstu vārdos. Mēs 
apliecinām tās savā pateicībā par Dieva 
mums dotajiem tautas varoņiem, – lat-
viešu leģionāriem, noliekot ziedus pie 
Brīvības pieminekļa, kas pats ir mūsu 
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Iznīdēt ļaunumu un atbrīvot ieslodzītos!
16.03.2023. gada 16. martā Sv. Jāņa baznīcā
Grāmatu atverot, (Jēzum) gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: „Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis .. paslu-
dināt atsvabināšanu cietumniekiem un .. satriektos palaist vaļā.“ (Lk 4, 16-18)
Es redzēju zvēru .. [to] iemeta dzīvus degošā sēra un uguns jūrā. (Atkl 19, 19-20)

valsts civilizāciju izvēles zīme. Tas ir 
vērsts ar seju pret rietumiem, ar mu-
guru pret austrumiem. Piemineklis ar 
savu novietojumu vien vēsta – mēs pie-
deram Rietumu civilizācijai. Uz aus-
trumiem – uz Krieviju – ir vērstas tās 
pieminekļa figūras, kas attēlo pakļau-
tību un verdzību. Vienīgais labais no 
austrumiem ir saule un tai, kā zināms, 

 
Turpinājums 12. lpp.

Kā stāstīt Latvijas valstiskuma vēsturi?
Konference Rīgas pilī
Valsts prezidenta Egila Levita runa Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienai veltītajā konferencē „No pretoša-
nās līdz brīvībai: kā stāstīt Latvijas valstiskuma vēsturi?“

Godātie konferences 
dalībnieki!

Dāmas un kungi!

I
17. marts ir iezīmēts 

kalendārā kā Nacionā-
lās pretošanās kustības piemiņas die-
na. Es būtu gandarīts, ja ik gadu šai 

dienā mēs varētu pārskatīt, kas jauns 
nacionālās pretošanās tēmā gada laikā 
ir izpētīts, izzināts. Izvērtēt, kā augusi 
sabiedrības izpratne. Cik labi mums 
izdevies iekļaut Latvijas XX gadsimta 
nacionālās pretošanās stāstu Eiropas 
kopējā vēsturiskajā atmiņā? Un pie 
viena pārbaudīt, cik daudz ir audzis 
valsts finansējums vēstures pētniecī-

bai, atmiņas 
institūcijām 
un vēstures 
komunikāci-
jai.

Bet šo-
brīd vēlos 

 
Turpinājums 10. lpp.
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Lielā Talka saņem 10 000 eiro ziedojumu!
Aicinājums ikvienam kļūt par atbalstītāju
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Kopš 2021. gada Lielās Talkas 
mājas lapā www.talkas.lv ikvienam 
ir iespēja kļūt par Talkas atbalstītāju 
ziedojot Lielai Talkai. Katrs,  kurš 
vēlas iesaistīties Lielās Talkas kustī-
bā to var darīt pašu spēkiem, talkojot 
vai ziedojot, lai katru pavasari mēs 
kopā varētu sakopt savu valsti un pa-
darīt to skaistāku, tīrāku un zaļāku. 
Šogad Lielā Talka ir saņēmusi 10 000 
eiro lielu ziedojumu no mūsu pašu 
Latvijas vietējā kapitāla uzņēmuma 
SIA Pro Vape, kas ir beztabakas iz-
strādājumu tirgotājs, kurš lielu izma-
nību pievērš arī sabiedrības izglītoša-
nai par apkārtējo vidi.

Tāpat, atsaucoties Zviedrijas Ka-
ralistes vēstniecības aicinājumam, šo-
gad Lielās Talkas ziedotāju vidū ir arī 
Zviedrijas-Latvijas uzņēmumi – juri-
diskā firma Glimstedt un mežsaimnie-
cības uzņēmums SCA.

Visi kustības saņemtie ziedojumi 
palīdzēs nodrošināt talkas norisi, kā 
arī plašāk popularizēt Lielo Talku, 
tās idejas un mērķus Latvijā un ār-
pus tās, izglītot sabiedrību par vides 
jautājumiem. Ik gadu Latvija pieda-
lās Pasaules talkā (World Cleanup 
Day), kad citām valstīm parādam, 
ko esam paveikuši, lai Latvija ar-
vien lielākiem soļiem tuvotos mūsu 
kopīgajam mērķim – kļūt par zaļāko 
un tīrāko valsti pasaulē. Pateicoties 
saziedotajiem līdzekļiem, mums būs 
iespēja sastādīt vairāk koku Pasaules 
talkas ietvaros akcijā Laimes koki, 
sakopt piejūras teritorijas un Latvi-
jas mežus, veikt labiekārtošanas dar-
bus pilsētās un ciemos un veikt citas 
noderīgas lietas.

Edžus Picka, SIA Pro Vape val-
des loceklis, ķīmijas maģistrs: „Pē-
dējos gados elektronisko cigarešu 
lietotāju skaits ir ievērojami palie-
linājies un paredzams, ka pieprasī-

jums pēc mazāk kaitīgām smēķēšanas 
alternatīvām arī turpinās pieaugt. 
Tāpēc jāmainās arī pašai nozarei. 
Beztabakas izstrādājumu ražotājiem 
un tirgotājiem ir jāuzņemas lielāka 
atbildība gan par patērētājiem un to 
izglītošanu, gan par apkārtējo vidi. 
Pro Vape kā tirgus līdera mērķis ir, 
lai mūsu klients ir tikai un vienīgi 
pieaudzis un labi informēts cilvēks – 
tāds, kurš ir gatavs mainīt savu smē-
ķēšanas ieradumu, izvēloties mazāk 
kaitīgo alternatīvu. Gribas domāt, 
ka mūsu klients izdara apzinīgas un 
atbildīgas izvēles arī citās jomās, to-
starp, attieksmē pret apkārtējo vidi 
un dabu.

Tā rīkojamies arī mēs. Pro Vape 
jau šodien īsteno projektus, kas mazi-
na uzņēmuma produktu atstāto ekolo-
ģiskās pēdas nospiedumu. Jau pašlaik 
mūsu ražoto produktu tirdzniecības 
vietās ir uzstādīti izlietoto produktu 
konteineri, kur pircēji var atstāt iz-
lietotās elektroniskās cigaretes. Mūsu 
plānos ir kļūt par līderi ne tikai ražo-
šanā un tirdzniecībā, bet arī ieviest 
inovatīvus risinājumus smēķēšanas 
ierīču savākšanā un pārstrādē. Atbil-
dīgi izturoties pret apkārtējo vidi, Pro 
Vape atbalsta Lielās talkas kustību, 
aktīvi iesaistās un aicina ikvienu tajā 
piedalīties!“

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas 
vadītāja: „Es personīgi un visa Lie-
lās Talkas kustība, esam ārkārtīgi 
pateicīgi par jebkuru atbalstu, īpaši 
ziedojumiem – gan lieliem, gan ma-
ziem. Iepriecina tas, ka mūsu pašu 
Latvijas uzņēmums SIA Pro Vape 
nolēma atbalstīt Lielo Talku. Es sa-
protu, daudzi redz tikai ciparus, 
mēs, Lielās Talkas organizatori, aiz 
šiem skaitļiem redzam iespējas – uz-
runāt,  izglītot, audzināt un informēt 
cilvēkus par vidi kurā dzīvojam. 
Katrs no mums var sniegt savu arta-
vu, lai Latvija būtu tīrāka un skaistā-
ka. Nav jāgaida, lai kāds to izdarītu 
mūsu vietā. Tāpat es te redzu iestā-
dītus kokus, sakoptus mežus, un kas 
vissvarīgākais, arvien gudrāku un 

izglītotāku sabiedrību. Gribu cerēt, 
ka Latvijā atkal atdzims labs mece-
nātisms, par ko būtu priecīgas visas 
Latvijas nevalstiskās organizācijas. 
Ziedojot ļoti konkrētiem mērķiem, 
uzņēmējiem ir iespēja piedalīties un 
pozitīvi ietekmēt procesus mums ap-
kārt.“

Šogad necerēti ātri sākusies tal-
ku pieteikšana – gan no pašvaldību 
puses, gan iedzīvotājiem. Tāpēc aici-
nu visus talkotājus pieteikt savas tal-
kas Lielās Talkas mājas lapas sadaļā 
Kartes:
• Publiskās talkas jāpiesaka sadaļā 

Lielās Talkas karte’23;
• Individuālās talkas – SOLO talkas 

karte’23.
Ziedojumus Lielajai Talkai iespē-

jams veikt tās mājaslapā www.talkas.
lv. To ir iespējams atstāt gan atklāti, 
gan anonīmi, kā arī ziedojumus var 
veikt gan privātpersonas, gan juridis-
kas personas. Visi ziedotāji, kuri izvē-
lējušies veikt ziedojumu atklāti, tiks 
atspoguļoti Lielās Talkas mājaslapā. 
Būsim pateicīgi par ikvienu līdzdalī-
bu, lai sasniegtu lielo mērķi!

Jana Kralliša,
Lielās Talkas

sabiedrisko attiecību konsultante
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Koncerts „Es pārnākšu“
Pieminēta 1949. gada deportācija un 
Komunistiskā genocīda upuri
„Es pārkāpšu pār visiem asiem žogiem, 
Es pārnākšu, vienalga, kad tas būs.“

Margarita Stradiņa
Balss, kokle un ģitāra – ar tik 

vienkāršu un vienlaikus emocionā-
li uzrunājošu kopskaņu 25. martā 
plkst. 17.00 Rīgas Kultūras un tautas 
mākslas centrā Mazā ģilde tiks pie-
minēta 1949. gada deportācija un Ko-
munistiskā genocīda upuri. Koncertā 
Es pārnākšu muzicēs Anta Eņģele un 
Laima Jansone, radot īpašu atmosfēru 
un apliecinot mīlestību pret dzimteni.

Koncertā Laima Jansone atskaņos 
vairākus instrumentālos solo skaņdar-
bus uz dažādām koklēm – gan savas 
oriģinālkompozīcijas, kurās tradicionā-
lās kokles skaņas apvienotas ar mūsdie-
nīgām improvizācijām, gan latviešu tra-
dicionālās mūzikas skaņdarbus. „Mums 
ir jābūt drosmīgiem. Mums reizēm ir 
jāieskatās tajās smagākajās vēstures 
lapaspusēs. Mans subjektīvais vēlējums 
būtu mums visiem kopā šo dienu apzi-
nāties kā spēku, nevis kā smagas atmi-
ņas. To smagumu mazliet pārvērst un 
izvērst citādāk,“ atzīst Laima Jansone 
par gaidāmās piemiņas dienas koncertu.

Duetā ar dziesminieci Antu Eņģe-
li tiks izpildītas Valda Atāla, Imanta 
Kalniņa un citu komponistu dziesmas 

jaunās aranžijās. Tiks atskaņotas arī 
latviešu tautas dziesmas, kuras varēs 
dziedāt visi kopā un vienoti dziesmās 
sajust savstarpējo saikni.

Ieeja koncertā bez maksas. Kon-
certu ar Rīgas domes atbalstu organizē 
RKTMC Mazā ģilde.

Elīna Čipāne,
RKTMC „Mazā Ģilde“ projektu vadītāja

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Mums jālieto mūsu 

valoda pareizi! Šādi vai 
līdzīgi uzsaukumi sa-
mērā regulāri parādās 
sociālos medijos, daž-
reiz norādot uz konkrē-

tām kļūdām, kuras pierādot tā lietotāja 
neizglītotību/stulbumu vai vienkārši 
valodas sajūtas trūkumu.

Bieži ir atsauces uz „gramatikas 
likumiem“, kuri nosakot „pareizo“ va-
lodu. Kaut arī Valsts valodas likums 
nosaka, ka „latviešu literārās valodas 
normas apstiprina Ministru kabinets“, 
tas nav noticis, izņemot dažos šauros 
laukos, kā, piemēram, personvārdu 
rakstības un lietošanas noteikumi.

Valsts līmeņa valodas plānošana ir 
ļoti atšķirīga dažādās valstīs. Tā sastāv 
no trim virzieniem: statusa plānošana 
(vai ir valsts valoda; kāda valoda ir ar 
likumu jālieto dažādās vietās un reizēs; 
obligāta valodas prasme dažādiem ama-
tiem, utt.), korpusa plānošana (termino-
loģijas noteikšana; pareizrakstība; stan-
darta gramatikas noteikšana, utt.) un 
apguves plānošana (skolās lietotā valo-
da; mācības valodas nepratējiem, utt.).

Te jāatceras, ka gramatika kā tāda 
ir novērojoša zinātne. Valodnieki klau-
sās, kā cilvēki runā, un tad cenšas at-
rast kādu sistēmu tai visā juceklī. Tiek 
definēti lietvārdi, darbības vārdi, locī-
jumi, deklinācijas, utt. Latviešu gra-
matikas pētniecības pamatlicēji ir da-
rījuši patiešām brīnumainu darbu. Bet 
tā kā cilvēki ir cilvēki, mēs nerunāsim 
visi precīzi tāpat. Katrs ir ģimenē ie-
mācījies runāt; tas tad tiek saskaņots 
ar kaimiņiem un draugiem, ar skolas 
biedriem, ar darba kolēģiem un šajās 
dienās vēl ar masu medijiem.

Valodnieks var atpazīt valodas pa-
matprincipus, kā arī veidus kā dažādi 
dialekti atšķiras no pamatvalodas. Un 
pati „pamatvaloda“ nav nekāds svēts jē-
dziens – Latvijā tā izveidojās uz Jelgavā 
lietotās valodas bāzes, jo tur bija pirmās 
tipogrāfijas, ar kuru palīdzību tieši šis 
variants izplatījās. Anglijā „pamatva-
loda“ ir vairāk vai mazāk variants, ko 
runā karaliskā ģimene. Jo, kā zināms, 
„pamatvaloda“ drīkst būt tikai tāda, ko 
lieto cilvēki ar pietiekami augstu statusu.

Mums ir vajadzīga standartizēta 
literārā valoda, lai labāk nodrošinātu 
savstarpējo komunikāciju, bet tas ne-
var noliegt dažādu citu runas veidu au-
tentiskumu. „Nepareizā valoda“ varē-
tu būt mērāma tikai pret kādu patvaļīgi 
noteiktu normu.

Šīs pārdomas izraisīja sociālos 
medijos ļoti emocionāli rakstītais par 
nominatīva lietošanu ar vajadzības iz-
teiksmi. „jādod gods (nevis GODU) 
dzimtenei“. Seko apvainojumi: „Un, 
pie velna, tiem latviešiem/mums, latvie-
šiem valodas izjūtas vairs it nemaz nav? 
... Tu, latvieti, vairs šito nejūti?? Kā ne-

AL59.KD
notiek Melburnā,

šogad
no 26. līdz 31. decembrim

māki atšķirt vajdzību no iespējas?“
Latviešu valodas dižgars Jānis En-

dzelīns 1901. gadā par vajadzības iz-
teiksmi (debitīvu) rakstīja: „loģiskais 
subjekts stāv datīvā, objekts, it sevišķi 
rakstu valodā, nōminatīvā, retāki aku-
zātīvā: man (ir) jāēd sausa maize jeb 
arī: sausu maizi.“* Endzelīns rakstā 
secina, ka „dēbitīvs radies latviešu va-
lodai tikai vēlākos laikos.“ Katrā ziņā, 
viņš, kā valodas novērotājs, pieļauj 
abas formas – akuzatīvu un nomina-
tīvu. Mūsu standartizētā valoda ir vie-
nojusies uz nominatīvu kā „pareizo“.

Līdzīgi ir daudzos citos gadījumos, 
kad dialektu vai citu iemeslu dēļ var lie-

tot kaut ko, kas atšķiras no standartizē-
tās literārās valodas. Šajos gadījumos 
drīkst, protams, norādīt uz nesakritību 
ar normām, bet ne tādā pārmetošā toni.

Vēl jāatceras, ka valoda visu laiku 
attīstās un mainās. Par šo var pārlie-
cināties paša Jāņa Endzelīna rakstos, 
kuros viņš sīki analizē daudzas mai-
ņas vēl agrākajos gados.

Kopsim valodu, bet nebūsim dog-
matiski.
Valodniecības maģistrs Gunārs Nāgels

* Rakstu krājums, Rīgas Latviešu 
biedrības Zinību komisijas izdots. XIII 
sējums. 1901.

Mums vēl ir vieta Jūsu paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $27.
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2021. gadā tika aizsākts projekts, 
kura mērķis ir atjaunot vēsturiskās, 
VEF ražotās Liepājas Lutera baznīcas 
HAMMOND elektriskās ērģeles, lai 
tās atkal skanētu dievkalpojumos un 
koncertos. Koncertos HAMMOND at-
balstam Rīgā un Liepājā klausītāji līdz 
šim saziedojuši 912 eiro. Restaurācijai 
vēl nepieciešami ap 7900 eiro.

Par Hammond vēsturi
Elektronisko ērģeļu izgudrotājs 

Lorenss Hamonds (Laurens Ham-
mond, 1895-1973) bija amerikāņu in-
ženieris un uzņēmējs. Jau 17 gadu ve-
cumā viņš ieguva pirmo patentu paša 
radītam barometram, bet 1920. gadā 
izgudroja jauna veida pulksteni, kas 
strādāja bez skaņas un vēlāk ļāva Ha-

mondam izveidot arī savu pulksteņu 
ražošanas uzņēmumu Čikāgā. Hamon-
da izgudrojumu sarakstā ir arī sinhro-
nais dzinējs, žiroskops, dažādi kaujas 
ieroči un elektriskais bridža galds. 
Bet sensacionālās elektriskās ērģeles 
meistars patentēja 1934. gadā, un vie-
ni no pirmajiem viņa izgudrojumu no-
vērtēja konveijera tēvs Henrijs Fords 
un komponists Džordžs Gēršvins.

Jau pēc trim gadiem par HAM-
MOND ērģelēm uzzināja arī Latvijā – 
1937. gadā šādas elektriskās ērģeles 
sāka ražot Valsts Elektrotehniskā fab-
rika (VEF), izmantojot pašmāju kok-
sni apdarei un unikālu mākslinieka 
konstruktora Ādolfa Irbītes dizainu. 
Irbītem piemita savs dizaina stils, kas 
apvienoja vienkāršību, funkcionalitāti 

un perfektu skaistuma izjūtu. To no-
vērtēja ikviens viņa radītā radioaparā-
ta lietotājs un arī profesionāļi – Irbītes 
izstrādātais VEF radioaparātu veidols 
Grand Prix un zelta medaļas saņēma 
arī Vispasaules izstādēs Parīzē un Bri-
selē. VEF ražotās ērģeles valstī kļuva 
ļoti pieprasītas.

Aktuālā situācija
Fakts, ka arī mūsu valstī reiz ražots 

šis kulta instruments, izraisījis lielu 
rezonansi un interesi Latvijas mūziķu 
aprindās. Diemžēl liela daļa no auten-
tiskajām VEF ražotajām HAMMOND 
ērģelēm gājusi bojā. Līdz mūsdienām 
saglabājušies trīs VEFā ražotie instru-

S a ņ e m t a s 
labas ziņas no 
Latvijas Repub-
likas vēstniecī-
bas Austrālijas 
Savienībā. Ār-

lietu ministrijas izvērtēšanas komisija 
nolēmusi atbalstīt, pilnībā vai daļēji, 
četrus no projektiem, kurus Kultūras 
dienu rīcības komiteja iesniegusi. It 
sevišķi liels prieks ir par atbalstu, kas 
sniegts Austrālijas Latviešu 59. Kultū-
ras dienu iepriekšējo Kultūras Dienu 
simbolu izstādei. Šo projektu vadīs 
Maija Drēziņa.

Maija Drēziņa ir Austrālijas latvie-
te, dzimusi un augusi Jura un Lindas 
ģimenē, kura ir piedalījusies Austrāli-
jas latviešu sabiedrībā visu savu dzī-
vi. Viņa sekmīgi absolvēja Melburnas 
latviešu Daugavas skolu, Melburnas 
Latviešu vidusskolu un Annas Zieda-
res Vasaras Vidusskolu.

Maija ir piedalījusies Austrālijas 
latviešu sabiedrībā, dejojot tautas deju 
ansamblī Ritenītis pēdējos septiņus 
gadus, kā arī uzstājoties vairākos mu-
zikālos priekšnesumos un pasākumos. 

Maija darboju-
sies Latviešu 
Jaunatnes apvie-
nības Austrālijā, 
Jaunatnes Dienu 
rīcības komitejā. 
Ar lielu enerģiju 
un prieku Maija 
spēlē saksafonu, 
un sekmīgi sarīkoja un novadīja Dan-
ču vakaru, kas notika Melburnas Jau-
natnes dienu ietvaros.

Maija nesen pabeidza Mākslas ba-
kalaura grādu ar papildus pētniecības 
gadu, iegūstot īpaši augstu vērtējumu 
savai tēzei. Maija arī bija sekretāre 
un redaktore Melburnas Universitā-
tes studentu žurnālam, kas dod stu-
dentiem iespēju dalīties ar saviem 
darbiem un ar panākumiem; viņa pat 
izstrādāja žurnālam jaunu logo. Katru 
gadu žurnālam īpašs izdevums tā gada 
labākajiem darbiem, un šogad šo sēju-
mu izveidoja Maija.

Pabalsts, kas sniegts diasporas at-
balstam no Latvijas Ārlietu ministrijas, 
ļaus Maijai strādāt pie iepriekšējo 58 AL 
Kultūras Dienu simbolu un ar Kultūras 

dienām saistīto priekšmetu un fotogrā-
fiju utt. sakopošanas un izpētīšanas. 
Izpētot šo vielu, viņas interese ir izdi-
bināt un aprakstīt tēmas, kas ir bijušas 
sabiedrībai svarīgas agrākos posmos. 
Kultūras dienu simbolu izstādi atklās 
26. decembrī, un to varēs skatīt AL59.
Kultūras dienu garumā. Ir paredzēts arī 
ilgstošs vielas sakopojums, kas nodro-
šinātu kultūrvērtības saglabāšanu.

Pēteris un Susan Dārziņi,
AL59.KD rīcības komitejas priekšsēži

Laikrakstam „Latvietis“

Pabalsts AL59. Kultūras dienām
No Latvijas Ārlietu ministrijas

Maija Drēziņa.
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Vēsturisko VEF ražoto HAMMOND ērģeļu atjaunošana
Aicinājums atbalstīt
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Hammond ērģeles Liepājas Lutera baznīcā.
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Pasaulē pazīstamais latviešu basbaritons, Latvijas Nacionā-
lās operas valdes priekšsēdētājs Egils Siliņš no 15. līdz 21. mar-
tam uzstājās Tokijas Jaunajā Nacionālajā teātrī (Japāna), kur 
piedalījās četrās Žaka Ofenbaha operas Hofmaņa stāsti izrādēs.

Egils Siliņš operas Hofmaņa stāsti iestudējumā inter-
pretēja četras lomas – Lindorfu, Kopeliusu, Dapertuto un 
Miraklu. Iestudējuma muzikālā vadība ir uzticēta Brēmenes 
Filharmonijas muzikālajam vadītājam Marko Letonjam, 
savukārt tā režisors, scenogrāfs un gaismu mākslinieks ir 
Filips Arlo. Iepriekšējo reizi Tokijas Jaunajā Nacionālajā 
teātrī Egils Siliņš viesojās 2014. gadā, kad dziedāja Amfor-
tasa lomu Riharda Vāgnera operā Parsifāls.

Egils Siliņš ir viens no izcilākajiem latviešu operdziedātā-
jiem. Viņa plašajā repertuārā ir vairāk nekā deviņdesmit lomu. 
Egils Siliņš bijis Frankfurtes un Bāzeles operu, kā arī Vīnes 
Valsts operas un Vīnes Tautas operas štata solists. Izcilā latviešu 
basbaritona balss skanējusi Ņujorkas Metropolitēna operā, Mi-
lānas Teatro alla Scala, Parīzes Bastīlijas operā, Londonas Ko-
ventgārdena operā, teātros un koncertzālēs Barselonā, Bilbao, 
Madridē, Seviljā, Berlīnē, Drēzdenē, Minhenē, Brēmenē, Ķel-
nē, Amsterdamā, Grācā, Parīzē, Strasbūrā, Ženēvā, Cīrihē, Bri-
selē, Luksemburgā, Hamburgā, Čikāgā, Tokijā, Seulā; festivālos 
Baireitā, Bregencā, Pekinā, Tegu, Verbjē, Oranžā un citviet.

Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un baleta

sabiedrisko attiecību vadītāja

Egils Siliņš Japānā
Dziedāja Tokijas Jaunajā Nacionālajā teātrī

Ierakstu kompānijā „SKANi“ klajā nāk
Jauniešu kora BALSIS ieskaņotais Raimonda Paula mūzikas albums „Dziesmas par Latvijas upēm“

Šis ir pirmais ierakstu kompānijas 
SKANi albums, kurā skan Raimonda 
Paula mūzika, un pirmais, kurā dzir-
dams Jauniešu koris BALSIS – viens 
no Latvijas izcilākajiem amatierko-
riem, diriģenta Inta Teterovska vadī-
bā. Albumā ieskaņots mazāk zināms 
R Paula a cappella kordziesmu cikls 
Dziesmas par Latvijas upēm ar Ineses 
Zanderes dzeju. Kā īpaša klātbūtne 
un papildinājums līdzās mūzikai albu-
ma pēdējā celiņā Upju lirika skan paša 
maestro klavierspēle un dzeja autores 
lasījumā.

R. Paula un I. Zanderes kordzies-
mu cikls Dziesmas par Latvijas upēm 
Jauniešu kora BALSIS izpildījumā 
skanējis koncertos jau agrāk, taču al-
bumā mūzika ieskaņota pirmoreiz. 
Kora mākslinieciskais vadītājs I. Tete-
rovskis par dziesmu cikla ieskaņojumu 
stāsta: „Šis ir ļoti gaidīts albums. Nu 
jau ir vairāki kora sastāvi, kas ir dzie-
dājuši ciklu. Nemitīga sastāva maiņa 
ir jauniešu koru specifika, bet tā rada 
arī jaunas muzikālās idejas. Un tas ir 
brīnišķīgi, ka katru reizi katra dzies-
ma atklājas no jauna – citā krāsā, citā 
sajūtā. Esmu priecīgs un pateicīgs jau-
niešiem, ka viņi uzticas latviešu kor-
mūzikai un ne tikai grib, bet arī spēj 
iedziļināties un izcili atskaņot to. Pie 
šī cikla mēs atgriežamies regulāri un 
turam to kora pamatrepertuārā.“

Trīs personību: dzejnieces Ine-
ses Zanderes, komponista Raimonda 
Paula un diriģenta Inta Teterovska 

sinerģija albumā 
Dziesmas par 
Latvijas upēm 
ir pieturpunkts 
Jauniešu kora 
BALSIS īpašajā 
upju stāstā, kas aizsācies jau vairāk 
nekā pirms desmit gadiem – tie ir kora 
braucieni pa Latvijas upēm (Daugavas 
BALSIS, Lielupes BALSIS) ar mērķi 
vairāku gadu laikā izbraukt dažādu 
upju baseinus Latvijas teritorijā, snie-
dzot koncertus dievnamos, kultūras 
namos, skolās, estrādēs upju krastos. 
Par šīs idejas rašanos Ints Teterovskis 
saka: „Šie upju braucieni ir par kopā 
būšanu un Latvijas izzināšanu. Tā ir 
arī izcila pieredze dziedāt vietās, kur 
koncerti notiek reti.“

Jauniešu koris BALSIS vairāk 
nekā trīsdesmit piecus gadus (dibināts 
1987. gadā) apliecina nezūdošu māks-
liniecisko kvalitāti, iegūstot autoritāti 
koru vidū gan Latvijā, gan ārpus. Ra-
došā pieeja a cappella kormūzikas at-
skaņošanai katru koncertu padara par 
notikumu, ko apliecina saņemtās div-
desmit piecas starptautiskās godalgas. 
BALSU izpildījumā latviešu kormū-
zika tiek skandēta no Eiropas līdz pat 
Ķīnai, Austrālijai un ASV.

BALSIS kopā ar Intu Teterovski 
regulāri rosina komponistu jaunradi, 
īpaši izceļot kordziesmu cikla žanru. 
Koris labprāt iesaistās eksperimen-
tālos un laikmetīgos projektos, kā arī 
uzstājas ārpus ierastiem koncertvietu 
apstākļiem: tirgos, dzelzceļa stacijās, 
gāzes tvertnēs, uz upēm...

Albuma Dziesmas par Latvijas 
upēm ieraksts veikts 2021. gada no-
galē Rīgas Reformātu baznīcā kopā 
ar skaņu režisoru Normundu Slavu. 
Albums no 17. marta pieejams gan CD 
formātā, gan digitāli populārākajās 
mūzikas straumēšanas un lejupielādes 
platformās.

Ieraksts tapis, pateicoties VKKF 
finansējumam.

Madara Boka

CD „Dziesmas par Latvijas upēm“ vāks.

Egils Siliņš.
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It sevišķi Melburnas 
latviešu sabiedrībā tiek 
izplatīti negatīvi un ne-
patiesi ieskati par Mel-
burnas Latviešu ciema 
un aprūpes nama mai-
ņām. Kad esmu jautājis 

šo ieskatu personām dot kādu pozitīvu 
ierosmi, lai veicinātu Ciema pastāvē-
šanu nākotnē kā pilnīgi latvisku cie-
mu, atbilde ir – klusums. Negatīvi kri-
tizēt ir viegli. Ciema valde katrā laikā 
uzklausa pozitīvu kritiku.

G. Vagares vēstule laikrakstā Lat-
vietis* dod man iespēju tuvāk iztirzāt 
faktisko situāciju. Vēstule apskata di-
vas atsevišķas, bet tomēr kopīgas lietas.

1. Latviskums, latvietība, kultūra, 
valoda, tradīcijas un to saglabāšana, 
stiprina mūsu saites ar Tēvzemi Latvi-
ju kā garīgi, tā fiziski.

Te vadošo lomu ņem plašākās sa-
biedrības pasākumi: latviešu skolas, 
kori, deju grupas, Vasaras vidusskola, 
tādi pasākumi, kā piemēram, Kultūras 
Dienas, Jaunatnes Dienas, organizā-
cijas, piemēram – Melburnas Latvie-
šu biedrība (MLB), Daugavas Vanagi 
(DV), korporācijas utt. Arī tur, ar kat-
ru paaudzi redzam maiņas valodas lie-
tošanā, biežāk dzirdot angļu valodu kā 
bērnu, tā vecāku starpā.

Latvietības uzturēšana atspoguļo 
mājās radīto interesi paturēt šīs vērtī-
bas. Te jāuzrāda iespēja lietot bibliotē-
ku Melburnas Latviešu namā. Trūkst 
lasītāju interese kā vecākai paaudzei, 
tā it sevišķi jaunākajām paaudzēm. 
Līdz ar to bibliotēka ir slēgta, un ir 
pārvērsta par svarīgu arhīvu, pieejama 
uz pieprasījumu.

2. Melburnas Latviešu Ciems kā lat-
viskuma uzturēšanas pieturas punkts.

Kā jau minēju, latvietības kodols ir 
un būs ģimeņu un plašākās sabiedrības 
uzdevums. Ciems ir Melburnas sabied-
rības šaura sastāvdaļa, bet kura intere-
ses mums, cik iespējams, jāpatur vērā. 
Ciems tika būvēts tieši lai mūsu vecākā 
paaudze varētu pavadīt savas vecum-
dienas latviešu vidē, ievērojot latviskās 
tradīcijas. Ziedu laikos, starp 1987.  un 

2010. gadiem, šī iecere īstenojās. Sa-
biedrība bija devīga, vadītāji ar prasmi 
un enerģiju nāca talkā, brīvprātīgie pa-
līdzēja ciemā katrs pēc savām spējām. 
Ciema valdes darbs ritēja viegli, un 
nelikās, ka būtu jāpadomā par nākotni.

Šobrīd un pat pēdējos desmit gados 
jau ir cita realitāte, kur Ciema valdei 
un vadībai jādod atskaiti par agrāko 
pašapmierināto pieeju. Spējīgie latvie-
šu izcelsmes vadītāji ieņem atbildīgus 
posteņus lielās un internacionālās fir-
mās, kuru darba apstākļi neļauj atlici-
nāt laiku Ciema valdes darbam. Brīv-
prātīgo ierindas ir retas. Šķēršļi ir arī 
valdības prasības pēc profesionāli kva-
lificēta personāla veco ļaužu mītnēs, 
bez kuriem valdība nedod atbalstu.

Kā esmu agrāk rakstījis un sarunās 
uzrādījis, latvieši, kuri vēlētos iesais-
tīties Ciema dzīvē, ir ļoti, ļoti mazs 
skaits. Ja tiešām sabiedrība vēlās, lai 
Ciems turpinātu darbību kā tīri latvis-
ka saime, un kā daļa Ciema iedzīvotāju 
vēlās, tad laiks Jums, lasītājiem, stin-
gri ieteikt saviem vecākiem, radiem un 
draugiem pārdot savus īpašumus un 
pārcelties uz Ciema atsevišķiem dzī-
vokļiem, vai pāriet uz Aprūpes namu, 
kas valdības ieskatā ir sasniedzis izci-
lu četru zvaigžņu atzinības līmeni.

Ja vispār gribam saglabāt latvisku-
ma ideju Ciemā, lai latvieši laika tecē-
jumā tomēr varētu justies kā savā vidē, 
Ciema valdei un vadībai ir jāņem vērā 
realitāti, ka Ciems ir komerciāls pasā-
kums. Mums ir pienākums ne tikai pret 
Ciema iedzīvotājiem, bet arī pret dažā-
dām valsts iestādēm, lai vadītu Ciemu 
likumīgi un finansiāli atbildīgā veidā. To 
varam panākt tikai, ja dzīvokļi un Ap-
rūpes nama istabas ir aizņemtas. Šobrīd 
trešā daļa no aprūpes nama istabām stāv 
tukšas. Ciems pēdējos gados darbojies 
ar nozīmīgu finansiālu deficitu. Vadība 
ik mēnesi smeļās ieguldījumu rezervēs, 
lai segtu tekošos parādus. Tā turpinot, 
pēc dažiem gadiem būtu jālikvidē vi-
sas uzkrātās rezerves, un būtu stingri 
jāapsver Ciema pastāvēšanu. Valde un 
vadība vērtē, kā novērst tādu nākotnes 
situāciju. Emocionāla pieeja un vēsturis-
ka atskate neizglābs Ciemu. Ir nepiecie-
šamas striktas komerciālas vadlīnijas.

Vienīgā iespēja ir Ciemam pie-

saistīt citas Eiropas tautības. Paceļas 
identitātes problēma. Pārrunas ar so-
ciāliem darbiniekiem (Social Workers) 
slimnīcās pasvītro, ka specifiski et-
nisks nosaukums, kā Latvian Retire-
ment Village, negatīvi iespaido, kurus 
ciemus vai aprūpes namus viņi saviem 
klientiem ieteiktu. Ciema valde turpi-
na pārrunas par vārda maiņu vai pielā-
gošanu apstākļu vajadzībām.

G. Vagares vēstulē ir pieņēmumi un 
nepareizības, kuras es, kā Ciema valdes 
priekšsēdis, nevaru atstāt bez atbildes.

„...valde jau bija izvēlējusi un no-
devusi vienai austrāliešu kompānijai... 
tiesības pārdot mājas.“

Nesaskan ar faktiem. Ievērojama 
daļa dzīvokļu bija stāvējuši tukši, daži 
pat vairākus gadus. Daži īpašnieki un 
mantinieki aiz kūtruma sagaidīja, ka 
Ciema vadība it kā būtu atbildīga par 
dzīvokļu pārdošanu, citkārt neizpildot 
pirkšanas kontraktā teikto, ka dzīvoklis 
jāsaved pārdošanai piemērotā kārtībā. 
Lai veicinātu pārdošanas sekmes, valde 
ievadīja sarunas ar nekustāmo īpašumu 
aģentūru Amicum. Valdei un Ciemam, 
kā jau agrāk esmu rakstījis, nav nekā-
das komerciālas vai kontrakta saites ar 
Amicum. Šī kompānija specializējas ti-
kai veco ļaužu mītņu īpašumos. Valde 
var tikai ieteikt pārdevējiem izmantot 
Amicuma profesionālo pieredzi. Valde 
nav devusi un nedod kādai aģentūrai 
nekādas „...tiesības pārdot mājas.”

Mēģināt jaukt Ciema pāreju uz 
divvalodu paveidu ar mūsu vispārē-
jās tautas valodas zaudēšanu neiztur 
kritiku. Trinkšķinot emocionālas un 
patriotiskas stīgas, nespēs novērst 
realitāti, ka Ciema nākotnes esamība 
vairs nespēj balstīties uz flegmātisku 
un sarukušu latviešu sabiedrību.

G. Vagares apgalvojums „...ka 
Augšas ciemā notiks milzīgi remonti“, 
ņemot vērā, ka Ciems darbojoties ar iz-
trūkumu, nesaskan ar faktiem. Ir veikti 
mērniecības darbi, kuri uzrādīja dažas 
nepilnības oriģinālajos plānos. Valdei 
nav nācis priekšā caurskatīt nevienu zī-
mējumu vai remonta plānu, kur nu vēl 
kādu cenojumu vai budžetu, sakarā ar 
kādām maiņām Aprūpes namam. Bez 

Kur ir latvieši, kad vajadzība?
Atbilde Guntas Vagares vēstulei

Latviešu ciems Melburnā.

FO
TO

 In
gī

da
 B

ie
za

ite

Latviešu ciems Melburnā.

FO
TO

 S
el

ga
 P

eš
ud

ov
a

 
Turpinājums 9. lpp.



Trešdien, 2023. gada 22. martā Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Ir pazīstams teiciens, 
ka Austrālija attīstījusies 
no aitas vilnas devuma, 
un kaut gan teicienam ir 
savs lauksaimniecisks 
pamats, citi zvēr, ka lau-
ku krogiem tomēr ir sva-

rīgāka ietekme.
Kādu laiciņu atpakaļ, kad biju 

ar Suzannu lietoto mēbeļu veikalā, 
meklējot gleznu rāmjus, ieskatījos arī 
antikvariāta nodaļā, kur pamanīju un 
arī nopirku brošūru Diženais ceļojums 
pa lauku krogiem (The Great Country 
Pub Tour). Pievilcīgs virsraksts, dru-
kāts ar lieliem brūniem burtiem un pie 
tam iepērkams par tikai vienu 50 cen-
tu gabaliņu. Izdevīgs pirkums gan, bet 

tas paslēpās kaut kur mūsu 
grāmatu plauktā, un tikai 
kad plānojam kāzu jubile-
jas sirojumu, atkal uzpeldē-
ja. Laimīgā kārtā, Suzan-
na piekrita ceļojumam pa 
krogiem, jo nebijām bijuši 
daudzās vietās, kur atrodas 
brošūrā aprakstītie krogi.

Ķeros pie nopietnas 
maršruta sagatavošanas, 
jo negribu velti braukāt 
pa lauku ceļiem. Jāplāno 
ar militāru precizitāti at-
rast izdevīgāko taku starp 
pieturas punktiem (tas ir, 
starp krogiem) un jāpiesaka 
naktsmājas krogos, kur va-
rētu droši pa vakariem no-
vietot auto, un baudīt kriet-
nas lauku vakariņas. Kad 
maršruts sastādīts, saskai-
tu, ka būs jānobrauc apmē-
ram 700 km, lai apciemot 

tos 23 krogus, kuri ierakstīti brošūrā!
* * *

Ceļamies laicīgi un īsi pēc bro-
kastīm atvadāmies no meitas un 
mazbērna, pie kuriem pārnakšņojām 
iepriekšējā vakarā, izpildot vecvecā-
ku pienākumus, un dodamies ceļā uz 
Laidlī (Laidley), kur atrodas pirmais 
mūsu maršruta pieturas punkts – 
Kvīnslandes Nacionālais hotelis 
(Queensland National Hotel).

Lai nodrošinātu Vik-
torijas pavalstī, Austrā-
lijā dzīvojošos Latvijas 
pilsoņus ar derīgām 
pasēm un e-ID kartēm, 
šī gada 10. un 11. mar-
tā Latvijas vēstniecība 
Austrālijā organizēja iz-

braukumu uz Melburnu ar pārvietoja-
mo pasu darbstaciju.

Vineta Freimane, Latvijas vēst-
niecības Austrālijā Otrā sekretāre, 
pieņēma un noformēja aptuveni 50 
Latvijas pilsoņu pieteikumus. Tā kā 
sestdien, 11. martā, Latviešu namā 
kafejnīca bija atvērta, lielākā daļa pil-
soņu, kuri bija ieradušies noformēt pases, varēja pakavēties 
Rīgas kafejnīcā un baudīt Latviešu nama ceptos gardumus 
vai paēst pusdienas. Abas darbadienas vēstniecības amat-
personai bija garas, bet viņa ar smaidu un laipnību pieņēma 
ikkatru pilsoni.

Latviešu namu 10. martā apmeklēja arī Sabīne Kaza-
ka, nesen ieceltā Latvijas Investīcijas un attīstības aģentū-
ras (LIAA) pārstāvniecības vadītāja Austrālijā.

LIAA pārstāvniecības nodrošina atbalstu Latvijas uzņē-
mumiem, kā arī strādā ar investīciju piesaistes jautājumiem. 
LIAA pašlaik ir pārstāvniecības 18 valstīs.

Jānis Roberts Dēliņš,
LR goda konsuls Melburnā

Laikrakstam „Latvietis“

Pārvietojamo pasu darbstaciju
Latvijas pasu un personu apliecību noformēšana Melburnā

No kreisās: Vineta Freimane, Latvijas vēstniecības Austrālijā Otrā sekretāre; LR 
goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš; Latvijas pilsone Valda Lavuapjera (Lavoipierre).
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No kreisās: LIAA pārstāvniecības Austrālijā vadītāja Sabī-
ne Kazaka; LR goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš un Vineta 
Freimane, Latvijas vēstniecības Austrālijā Otrā sekretāre.
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Kvīnslandes dienviduaustrumu lauku krogi (1)
„Diženais ceļojums“

Brošūras vāks.
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Turpinājums 8. lpp.Kvīnslandes Nacionālais hotelis.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2023. gada 22. martā

Kur šodien atrodas Laidlī mies-
tiņš, 1840. gados tur bija tikai pieturas 
un atpūtas vieta, zirgiem velkot milzī-
gus kravas ratus pret kalna gājienā no 
Brisbenas ostas uz iekšzemes jauncie-
miem Kvīnslandes attīstībā. Vietējie 
vācu imigranti iesāka lopkobību, au-
dzējot vezumnieku zirgus, klaidsdei-
la (Clydesdale) šķirņu, un vēl šodien 
katru gadu šeit notiek lieli svētki un 
sacensības, godinot tos brīnumainos 
vezumniekus. Pie tam, šiem par godu 
miestiņā darināta grezna skulptūra.

Šis rajons arī cietis un pārdzīvo-
jis vairākus plūdus. 1974. gada plūdu 
ūdens istabā pie krogus letes bija 1,2 m 
dziļš, kaut gan krogs būvēts ar 0,5 m 
pamatiem! 2011. gadā Laidlī vēlreiz 
pārdzīvoja plūdu niknumu un bojā-
jumus, un tie katastrofiski atgriezās 
nesen – 2022. maijā, kad vairāk nekā 
300 mājas tika izpostītas un iedzīvotā-
ji tika evakuēti.

Viesnīca celta 1880. tos gados 
un iesāka darbību kā pansija, bet pēc 
desmitiem gadiem, kad ieguva atļau-
ju pārdot alkoholu, 1890. tos gados 
pieņēma nosaukumu – Tilta hotelis 
(Bridge Hotel). Parunājoties ar vies-
mīli, viņa pastāsta pāris anekdotes, 
ka sen atpakaļ kāds krogus apmek-
lētājs ievēroja, ka virtuves atlikumi 
tika izmesti pagalmā. Viņš tos savāca, 
satīrīja un godīgi pārdeva atpakaļ kro-
dziniekam! Vēl citu reizi kāds lepojās, 
ka viņš varētu iekārdināt kamieli no-
dzerties aukstu alutiņu pie letes. Kad 
$20 derības sarunātas, lielītājs ieved 
kamieli pie letes, un visi brīnās, ka tas 
dzīvnieks fiksi norija dāvāto alutiņu! 

Pats nogaršoju mazu glāzīti alutiņa un 
savācu viesmīles parakstu manā bro-
šūrā. Labs, kas padarīts.

Kaut gan šeit atrodas vairāki inte-
resanti muzeji un rajonam vēsturiski 
atgādinājumi, braucam tālāk, lai turpi-
nātu mūsu uzdevumu. Gaida nākošais 
krodziņš Foresthilzā (Forrest Hills) 
8 km rietumu virzienā.

* * *
Īsais brauciens līdzens, jo visap-

kārt bagāta lauksaimniecība. Augļu 
dārzi, dārzeņu un sakņu lauki, pienu 
govju bari un nopļauti kokvilnas lau-
ki, kuru malā mēs piestājamies sagrābt 
kokvilnu atlikumus. Viegli saprast, 
kāpēc šis rajons nosaukts Kvīnslan-
des lauku dārzs (Country Garden of 
Queensland). Grūti iedomāties, ka šeit 
nesen lauki, ielas un dzīvokļi mocījās 
ar nikniem plūdu ūdeņiem.

Lokijer Hotelis (Lockyer Hotel) 
būvēta 1906. gadā, tātad samērā jau-
na, salīdzinot ar iepriekšējo viesnīcu. 
Kaut gan agrāk šeit darbojās pieci kro-
gi, šodien tā ir vienīgā un pie tam esot 
iekļauta pavalsta vēsturiskā mantoju-
mu sarakstā. Otrā pasaules kara laikā 
šinī rajonā apmetās vairāk nekā tūk-
stoš amerikāņu zaldātu, un krodziņš 
pieņēma nosaukumu Yankee Bar (Jeņ-
ķu bārs) viņiem pa godu.

Kaut gan 1970. tos gados krodziņš 
tika remontēts, īpašnieki nolēma patu-
rēt āķus ceļmalā zirgu piesiešanai kā 
atgādinājumu no tiem aizripojušajiem 
laikiem, kad šeit darbojas ne tikai tie 
pieci krogi, bet vēl arī slimnīca, mai-
zes ceptuve, lopkautuve, miesnieku 
veikals un lielākais dzelzceļa vilcie-
nu kravas pārvadāšanas punkts lauku 
precēm visā Kvīnslandē.

Nogaršojot saldo alutiņu, ieskatī-
jos ēdienkartē, kur lielos burtos, bet 
nerādot cenu, piedāvā speciālu bifš-
teku no lopa, kas ēdināts vismaz 400 
dienas ar gardiem graudiem. Laimīgā 
kārtā mazliet pa agru domāt par pus-
dienu ēšanu, un tā es noteikti izglābos 
no krietniem izdevumiem.

Šeit arī mežonīgie plūdi esot vai-
rākkārt izpostījuši miestiņu un ap-
kārtni, un 2011. gada plūdu laikā ie-
dzīvotājus evakuēja, lietojot militāros 
helikopterus. Tomēr šodien lauksaim-
niecība darbojās dūšīgi, kaut gan, ņe-
mot vēra visu to nelaimi, zeme šeit 
neticami auglīga, pat tiek uzskatīts 
kā viens no desmit visauglīgākajiem 
lauksaimniecības rajoniem visā pa-
saulē.

Pateicoties viesmīlei, palūdzu pa-
rakstu manā brošūrā, un braucam tā-
lāk pa ceļu, kur agrāk ripoja slavenie 
Cobb and Co pasta rati, garam ceļma-
lu kioskiem, kur piedāvā pirkšanai vis-
visādus vietējos produktus, uz Grīn-
mauntu (Greenmount), kur brošūrā 
aprakstīti divi krogi.

* * *
Diemžēl brošūras informācija, 

kaut gan precīzi rakstīta 2009. gadā, 

neatbilsta šīsdienas realitāti. Vītšīf 
(Wheatsheaf – tulkojumā kviešu kūlis) 
krogs, kaut gan nesen pārdots, slēgts 
un gaida remontus pirms darbību at-
sākšanu. Vietējie lauksaimnieki arī 
gaida šī kroga atjaunošanu, it sevišķi, 
jo te būs ne tikai smalka alkohola pār-
došanas lete auto caurbraucējiem, bet 
arī mazs veikaliņš ar ikdienas produk-
tiem.

Tomēr šodien vēl darbojās ot-
rais krogs – Grīnmaunta Hotelis 
(Greenmount Hotel), kam raiba dar-
bības vēsture. Celts un iesāka darbību 
1900. gada sākumā, bet galīgi nodega 
1940. gadā. Ar pārbūvi krogs pieņēma 
jaunu nosaukumu – Dzelzceļa Hotelis 
(Railway Hotel) un kaut gan dūšīgi 
darbojās, 1900. gadā zaudēja viesnīcā 
alkohola pārdošanas atļauju. Krogus 
pirmā stāvu telpās ievācās ne tikai uni-
versālveikals, bet arī frizieris un alko-
holu pudeļu pārdevējs, bet augšstāva 
guļamistabās lauku strādnieki, un tā 
viss darbojās vairāk nekā 15 gadus 
līdz atjaunoja krogus licenci.

Šajās dienās krogs darbojās ar 
Grīn maunta nosaukumu, un tā kā ir 
vienīgais miestiņā, netrūkst ne dzērāju 
pie letes, ne arī ēdāju ēdamistabā, kur 
dārgākais piedāvājums – gaļas cepe-
šu maisījums izvilks $20 no kabatas. 
Lēts, bet vērtīgs pirkums, un tā kā ir 
pienācis pusdienas laiks, sēžam pie 
galda un pasūtu šo pašu.

Pēc pusdienām pielūdzu saimnie-
kiem parakstīties manā brošūrā, un, 
noskalojot ēsto ar mazu alutiņu, sēža-
mies ratos ar Suzannu pie stūres, brau-
cam sameklēt nākošo pieturu – Kam-
būjā (Cambooya), kur pārnakšņosim 
divus vakarus. Plānojot šo turneju, 
Kambūjas novietojums likās izdevī-
gākais mūsu krogu apmeklējuma vaja-
dzībām, jo nevajadzēs daudzas reizes 
ceļot pa to pašu ceļu krogu apmeklē-
jumos.

* * *
Piebraucot krogam, tieši pie ieejas 

durvīm gaida neaizņemta auto novie-
tošanas vieta. Lieliski! Nevajadzēs 
koferus tālu vilkt un nest. Tomēr, kad 
piesakāmies, mūsu istaba ir augšstāvā, 
un man pienākas uznest abus koferus. 
Istaba gaiša un tīra, bet bez vannas is-
tabas. Tā atrodama koridora otrā galā, 
kur arī virtuvīte mūsu neierobežotai 
lietošanai, jo kontinentālās brokastis 
ieskaitītas istabas $90 iknakts tarifā.

Šajās dienās krogus nosaukums 
Bull un Bārlī krogs (Bull & Barley 
Inn – Buļļu un miežu krogs) īpatnējs, 
bet loģisks, ņemot vērā lauku novieto-
jumu un apkārtnes lauksaimniecību, 
bet kad būvēts 1902. gadā bija blakus 
dzelzceļu takai un vēl diviem krogiem, 
saucās Kambūja Dzelzceļa hotelis 
(Cambooya Railway Hotel). Pārējie 
krogi jau sen izbeidza darbību, atstājot 
Bul un Bārlī turpināt uzdevumu lauku 
viesmīlību ceļotājiem, kā arī pašiem 

Kvīnslandes ... lauku krogi (1)
Turpinājums no 7. lpp.

 
Turpinājums 9. lpp.Lokijer Hotelis (Lockyer Hotel).
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Trešdien, 2023. gada 22. martā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

vietējiem iedzīvotājiem.
Šis krogs arī restaurēts un parādās 

tā kā redzams fotogrāfijās no agrā-
kiem laikiem, kas izstādītas vairākās 
telpās un ēdamistabā, kur arī darbojās 
kamīns. No mūsu istabas ir izeja uz 
verandu, kas stiepjas ap krogus divām 
fasādēm un piedāvā lielisku rītausmas 
skatu (kaut gan pats no nepiedzīvoju), 
kā arī vakaru blāzmu saulrieta laikā 
aiz barības torņiem pie dzelzceļa.

Mazliet noguruši pēc garas dienas 
nodarbībām, pēc dūšīgām un garšī-
gām lauku vakariņām pateicamies 
sulainim par perfekti cepto bifšteku 
un dodamies uz gulēšanu. Apkalpo-
tājs panāk mums līdzi līdz trepēm uz 
augšstāvu un mīlīgi pasaka, ka mums 
nav ko baidīties no spoka, kurs ap-
meties sestā istabā. Viņa (spoks) esot 
ļoti viesmīlīga un vienmēr skaisti ap-
ģērbta, garā kleitā ar šalli un plīvuru. 
Gandrīz nospļaujos, bet laipni patei-
cos par šo atklājumu un dodos lēnam 
augšstāvā uz mūsu guļamistabu. To-
mēr, ejot uz vannas istabu nomazgā-
ties, apstājos pie durvīm, pie kurām 
pieskrūvēts zelta numurs – 6! Pēc pa-
visam īsa brīža man uzmetas zosāda 
no galvas matiem līdz pat kāju pirk-
stiem! Ar sausu rīkli pasaucu Suzan-
nu, un arī viņa piedzīvo to pašu sajūtu 
un aukstumu. Pasaku viņai, ka varbūt 

šovakar neizdzēsisim mazo lampiņu 
pie gultas.

* * *
No rīta mostamies agri, jo pāri 

ielai no mūsu guļamistabas darbo-
jās universālveikals – vienīgais šinī 
miestiņā, un pie durvīm tam pieslēg-
ta attaisīšanas brīdinājumu taure, lai 
pārdevējs un arī visi līdz dzirdamības 
robežu zinātu, kad kāds ienāk veikalā. 
Tomēr gulēšana bija ļoti ērta un nema-
nījām nekādu spokainu imitāciju mūsu 
istabā.

Pie auzu pārslām un kafijas uz 
balkona pārskatu šīs dienas maršru-
tu. Apciemosim septiņus krogus un, 
lai to panāktu, būs jānobrauc, ap-
mēram, 280 km un pa lauku ceļiem 
tam jāatlicina vismaz trīs stundas. Ja 
būsim pie pirmā kroga, kad tas atver 
durvis plkst. 10 un ja varam pie kat-
ra pavadīt veselu pusstundu, bet pie 
viena varbūt mazliet ilgāk, lai paēstu 
pusdienas, tad gan jau būsim šeit at-
pakaļ pie Buļa tā ap plkst. 17. Kamēr 
es paskaidroju šo plānu Suzannai, 
viņa skaisti pasmaida, bet es manu, 
ka viņa arī šad tad bola acis, jo viņai 
pienākas šofera loma, un tādēļ es fiksi 
piedāvāju vadīt mašīnu līdz pirmajam 
krogam!

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

valdes ziņas, apspriedes un rezolūcijas 
nekādas maiņas vai „...milzīgi remonti“ 
nevar notikt. Ļaužu neapdomāta runā-
šana un baumas tikai kaitē Ciema slavai 
un G. Vagarei, kā Ciema iedzīvotājai.

G. Vagare arī uztraucās par Ciema 
bibliotēku. Tie, kuri ir apskatījuši bib-
liotēkas patreizējo stāvokli, sapratīs, ka 
šobrīd ir bīstami ieiet pat veselam cilvē-
kam, kur nu vēl ar spieķi vai rāmi. Dau-
dzi Ciema iedzīvotāji atvēlējuši savas 
mājas grāmatas Ciemam. Kastes uz kas-
tēm sakrautas ietvēs. Grūti tikt pie grā-
matu plauktiem, lai vājā gaismā atrastu 

kādu grāmatu. Nav vietas, kur apsēsties.
Pirmkārt, vajadzīgi talcinieki, lai 

kastes un grāmatas plauktos apskatītu, 
sakārtotu un izvēlētu, ko vērts paturēt.

Otrkārt, ir doma iekārtot grāmatu iz-
lasi Latviešu ciema sabiedriskajā namā, 
kur tās būtu vieglāk pieejamas, it sevišķi 
Covid ierobežojumu laikā. Interesanti, 
ka Covid sērgu laikā viena uzņēmīga 
Ciema iemītniece uzstādīja grāmatu 
galdu un atrada, ka vislielākā iemītnieku 
piekrišana bija grāmatām angļu valodā!

G. Vagare tālāk apgalvo, ka „...pa-
redz mainīt visas gleznas un izstādītos 
latviešu ornamentus, ieskaitot dzinta-
rus.“

Fakti sekojoši: ir padomāts, bet vēl 

valde nav lēmusi, vairākām gleznām 
atjaunot bojātos un novecojušos rām-
jus un arī apmainīt dažas gleznas pret 
citām, kuras vēl stāv krātuvē. Latviešu 
gleznotāju darbi nepazudīs! Ir pado-
mā skaisto dzintara kolekciju ievietot 
attiecīgi apgaismotā juvilieru vitrīnā, 
kas dotu labāku iespēju to apbrīnot.

Beidzot, gribu pateikties G. Vaga-
rei par iespēju apgaismot sabiedrību 
par Ciema situāciju.

Dr. Jānis Lazdiņš,
LSPB valdes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“

* LL743
 https://www.laikraksts/raksti/11985

Kur ir latvieši, kad vajadzība?
Turpinājums no 6. lpp.

Kvīnslandes ... lauku krogi (1)
Turpinājums no 8. lpp.

Bull un Bārlī krogs (Bull & Barley Inn).
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $60 par 10 numuriem, $115 par 20 numuriem vai $285 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 piecpadsmito gadu.
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pateikt paldies tiem vēsturniekiem, 
vēstures entuziastiem un kultūras 
darbiniekiem, kuri daudzu gadu ga-
rumā palīdz mūsu sabiedrībai izprast 
nacionālās pretošanās kustību un tās 
nozīmi mūsu valstiskumā. Daudzi no 
viņiem šodien ir šeit, zālē. Liels pal-
dies jums!

II
Godātie klātesošie!
Pirms 80 gadiem okupētajā Latvijā 

bija daudz cilvēku, kuri divu totalitāru 
lielvaru izraisītajā katastrofā domāja 
par neatkarīgu un demokrātisku Lat-
vijas valsti. Šādi cilvēki nodibināja 
Latvijas Centrālo padomi. Šādi cilvē-
ki vēl ilgi pēc kara turpināja bruņoto 
pretošanos pret padomju okupantiem.

 
Cerības uz neatkarīgu Latviju ir 

kopīgais pamats, kas laikā un telpā 
savieno dažādus nacionālās preto-
šanās dalībniekus – skolu jaunatni, 
Latvijas Centrālo padomi, nacionālos 
partizānus, padomju okupācijas laika 
brīvības cīnītājus (es nesaku – disiden-
tus – jo tas šajā gadījumā nav pareizs 
vārds) un citus pretošanās varoņus. 
Tas ir vienots stāsts par mūsu pretoša-
nos, par mūsu sīksto valstsgribu, kuru 
mums jāturpina apzināt un kuru mums 
jāmāk izstāstīt.

III
Nacionālā atmiņa nav statisks 

vēstures liecinieks. Tā atrodas nepār-
trauktā dialogā ar mainīgo pasauli.

Līdz ar neatkarības atjaunošanu 
latviešu tauta atguva kontroli pār savu 
pagātni. Jaunās vēsturiskās apziņas 
priekšplānā izvirzījās padomju un na-
cistiskās okupācijas laika noziegumi 
un netaisnības.

IV
Tomēr pretošanās un varonības 

motīvi, kā arī kritiska refleksija par 
sadarbību ar okupācijas režīmiem sa-
līdzinoši palika otrajā plānā.

Ekspertu lokā par šiem jautāju-
miem, protams, tiek diskutēts. Ir arī 
atsevišķi pētījumi, bet vēsturisko zi-
nāšanu pārnese uz sabiedrību līdz šim 
ir bijusi samērā vāja un nefokusēta.

Starptautiskā mērogā mūsu na-
cionālās pretošanās stāsts un tā va-
roņi paliek neredzami. Ja mēs ap-
skatāmies lielās Eiropas vēstures 
grāmatas, ko sarakstījuši britu vai 
citi vēsturnieki, tur Latvija labākajā 
gadījumā parādās citātos (atsaucēs), 
bet nevis kā vieta, kur tiek veidota 
vēsture. Šī ir arī viena Latvijas vēs-
tures pārneses problēma uz sabiedrī-
bu ne tikai pie mums Latvijā, bet arī 
Eiropā, ārpus Latvijas, globāli. Tur-
pretī tādi smagi vēstures jautājumi 
kā holokausts vai latviešu leģionāri 
tiek regulāri sagrozīti vai izmantoti 
tendenciozi.

V
Latvijas vēstures zināšanu lauku 

veido dažādi spēlētāji – zinātniskās 
institūcijas, izglītības iestādes, muzeji, 
biedrības, arī diplomātiskais dienests.

Katrs šī lauka dalībnieks darbojas 
noteiktā virzienā un nišā, un katram ir 
noteikta kompetence, dienaskārtība. 
Attiecībā uz akadēmisko pētniecību 
vai katra atsevišķa muzeja darbību tā 
tam arī jābūt. Bet piebildīšu – ar daudz 
lielāku finansējumu nekā tas ir bijis 
līdz šim.

Pagājušajā nedēļā uz šo finansē-
juma problēmu norādīja pazīstamā 
vēsturniece Ineta Lipša. Un es viņai 
pievienojos – viņai ir pilnīga taisnība. 
Tas, ka akadēmiskajā vēstures pētnie-
cībā nav pietiekams finansējums, lai 
vēsturnieki varētu nodoties šiem pētī-
jumiem, ir nepiedodami.

Taču akadēmiskās vēstures pēt-
niecība nav tas pats, kas akadēmiskās 
vēstures pētniecības rezultātu pārnese 
uz sabiedrību. Tās ir divas dažādas lie-
tas. Tas nav arī tas pats, kas vēstures 
komunikācija, kuras rezultātā rodas 
publiskā vēsture. Par publiskās vēstu-
res nozīmi mūsu sabiedrībā nesen ru-
nāja arī profesors Nollendorfs.

Publiskā vēsture balstās uz akadē-
misko vēsturi, bet tā nav tā pati. Mums 
nepietiek ar akadēmisko vēsturi. 
Mums ir nepieciešama akadēmiskās 
vēstures rezultātu pārnese caur vēstu-
res komunikāciju uz publisko vēsturi.

Publiskā vēsture ir sabiedrības ko-
pējie priekšstati par vēsturi. Pilsoņu, 
nevis vēsturnieku uztvere par mūsu 
vēsturi, par mūsu tautu, par mūsu val-
sti. Un šeit tiešām ir liels deficīts.

Publiskā vēsture ir nepieciešama 
sabiedrībai, lai tā spētu izprast sevi, 
saprast savu identitāti, lai tā spētu 
orientēties pasaulē, laikā un telpā.

Vēstures faktam pašam par sevi 
nav nekādas nozīmes. Nozīme ir nara-
tīvam, stāstam, kādā šis vēstures fakts 
ir ietverts. Nozīme ir fakta ietvaram, 
interpretācijai un kontekstam.

Bet faktu izpēte ir nepieciešama, 
lai veidotu šo publisko vēsturi. Tādēļ 
publiskā vēsture un akadēmiskā vēs-
ture ir cieši saistītas. Viena bez otras 
ir nepilnīgas.

Akadēmiskā vēstures pētniecība ir 
publiskās vēstures pamats, tās izejma-
teriāls.

Bez akadēmiskās vēstures pētnie-
cības publiskā vēsture būtu tikai lite-
ratūra par vēstures tēmu. Vēsturisks 
romāns.

VI
Tomēr vērtējot, vai esam bijuši 

sekmīgi sava XX gadsimta Latvijas 
vēstures stāsta komunikācijā pašu mā-
jās un Eiropā, tad atbilde diemžēl būs 
drīzāk noliedzoša. Un tas ir dabiski, 
jo nemērķtiecīgai publiskās vēstures 
veidošanas politikai, kāda tā pastāv 
30 gadus, šāds liels uzdevums nav pa 
spēkam.

Tāpat ilgākā laika posmā varam 

redzēt, ka daudzi valstiski svarīgi vēs-
tures politikas uzdevumi paliek neno-
segti vai netiek sistemātiski īstenoti.

Ir skaidri redzams, ka vēstures 
zināšanu laukā trūkst gravitācijas 
centra, kas panāktu lielāku sinerģiju. 
Trūkst institūcija, kas tiešā veidā būtu 
atbildīga par publiskās vēstures inicia-
tīvu radīšanu un īstenošanu Latvijā un 
ārzemēs.

VII
Tieši tādēļ es esmu rosinājis dis-

kutēt par Latvijas vēsturiskās atmiņas 
un demokrātiskās izglītības institūta 
nepieciešamību.

Institūta galvenā jēga būtu koor-
dinēt Latvijas vēstures publiskā stāsta 
veidošanu un izplatīšanu. Tieši šāda 
profesionāla un tālredzīga koordināci-
ja līdz šim ir pietrūkusi.

Institūta darbības pamatā jābūt 
skaidrai stratēģijai ar vidējā termiņā 
sasniedzamiem mērķiem un izmērā-
miem rezultātiem.

Šāds kompakts institūts, līdzīgi kā 
Igaunijā, sekmētu jaunu vēstures zinā-
šanu radīšanu un to pārnesi sabiedrībā 
dažādām mērķauditorijām.

Vienlaikus jāapzinās, ka sabiedrī-
bas vēstures priekšstati ir būtiski, lai 
mūsu demokrātija būtu noturīga. Ja 
mēs vairāk saprotam sevi, tad, pro-
tams, arī mūsu demokrātiskā valsts 
iekārta ir stiprāka. 

Tādēļ šis institūts varētu dot savu 
pienesumu arī sabiedrības demokrātis-
kajai izglītībai, pilsoniskās izpratnes 
veidošanai, kas balstās uz mūsu Sat-
versmē noteiktajām demokrātiskajām 
vērtībām.

VIII
Tāpat svarīgs institūta pienākums 

būtu attīstīt nacionāli vienojošu atce-
res telpu.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrai-
nā mēs Latvijā esam būtiski attīrījuši 
publisko telpu no padomju okupāci-
jas režīmu slavinošajām zīmēm. Tā ir 
mūsu atceres telpas dekolonizēšana.

Tieši tā uz šo procesu ir jāraugās – 
kā uz dekolonizāciju. Jo šīs zīmes nav 
politiski neitrālas. Tās nevēsta par 
krievu vai padomju kultūras sasniegu-
miem. To jēga ir iezīmēt Krieviju šeit, 
pie mums Latvijas teritorijā.

Tas attiecas arī ne tikai uz pa-
domju, bet arī uz Krievijas impērijas 
publiskajā telpā atstātajām zīmēm. 
Baltijas provinču iedzīvotāju prātu 
kolonizācija bija šīs impērijas mērķis. 
Tieši tā bija šo zīmju jēga.

Latvieši tagad ir labāk sapratuši, 
ka šīs krievu imperiālisma zīmes ne-
piederas, nepieklājas neatkarīgai, de-
mokrātiskai Latvijas valstij.

Tāpēc es priecājos, ka sabiedrībā 
turpinās vērtīgas diskusijas gan par 
ielu nosaukumiem, gan par pieminek-
ļiem un citām zīmēm.

Pie latviešu mentālās dekolonizā-
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cijas pieder arī sabiedriskā kustība par 
latviešu valodu kā kopējo publiskās 
saziņas valodu. Paldies visiem aktī-
vistiem, ka šo procesu ir uzsākuši un 
konsekventi turpina!

Latviešu valodai ne tikai juridiski, 
bet arī faktiski jāspēlē tā loma, kas tai 
pienākas saskaņā ar Satversmi – tai 
reāli jākļūst par mūsu sabiedrības ko-
pējo publisko saziņas valodu.

Savukārt privātā saziņa, saziņa 
ģimenē, protams, paliek katra cilvēka 
privāta lieta.

IX
Godātie klātesošie!
Vēsturiskās atmiņas un demokrā-

tiskās izglītības institūta uzdevums 
būtu arī mūsu vēstures stāsta nostipri-
nāšana Eiropas atceres telpā.

Latvijai un mūsu reģiona valstīm 
daudzas desmitgades bija liegts izzi-
nāt un apspriest Otrā pasaules kara un 
pēckara vēsturi.

Šai laikā Krievijai izdevās iespai-
dot Eiropas atmiņu ar sagrozītajiem 
vēstures vēstījumiem par Otro pasau-
les karu un uzvaru pār nacismu, un ci-
tiem faktiem, kas ir sagrozīti Krievijas 
ideoloģijas gaismā.

Eiropas kopējā vēsturiskā atmiņa 
ir attīstījusies nevienmērīgi. To vei-
cinājusi ne tikai atšķirīgā vēsturiskā 
pieredze dažādām Eiropas nācijām, 
bet arī atšķirīgā publiskās vēstures po-
litika attiecībā uz Otro pasaules karu. 
Jo citur tiek veidota apzināta un mēr-
ķtiecīga vēstures politika – gan Rietu-
meiropā, gan citur Eiropas centrālajā 
un austrumu daļā.

Vēstures politika līdz šim ir biju-
si dažāda, un rezultāts ir tāds, ka mēs 
esam pazuduši no Eiropas vēstures.

Demokrātiskajā Rietumeiropā bija 
iespējams pakāpeniski tikt galā ar šo 
emocionāli smago kara nastu.

Šo vēsturi rietumeiropieši ir iestrā-
dāja savu vērtību pamatos un tā vairs 
tik ļoti nenodarbina rietumeiropiešu 
identitātes.

Ja vēstures aktualitāti varētu iz-
mērīt ar termometru, tad Centrālei-
ropā un Baltijas valstīs XX gadsimta 
vēsture šodien ir daudz karstāks jau-
tājums nekā Rietumeiropā. Uz to jau 
pirms 20 gadiem norādīja vēsturnieks 
Tonijs Džads. Kādā esejā viņš rakstīja: 
„Ja Rietumeiropa aizmirst savu nese-
no pagātni, tad Austrumeiropa to ne-
darīs.“

X
Ar šīm objektīvajām atšķirībām 

Eiropas atceres telpā nevar nerēķinā-
ties, ja domājam par Latvijas vēstures 
stratēģisku komunicēšanu. Taču vis-
pirms mums pašiem ir jāpaveic savi 
mājasdarbi.

Mūsu vēsture, it sevišķi mūsu na-
cionālās pretošanās vēsture, Eiropas 
mērogā bieži paliek neredzama. Lat-

vijas vēsturnieku grāmatu izdošana 
angļu valodā un citās Eiropas Savienī-
bas valodās ir ārkārtīgi rets notikums. 
Arī mūsu vēsturnieku līdzdalība no-
zīmīgās konferencēs, kur tiek veidota 
šī akadēmiskā vēsture, ir diezgan reta 
parādība.

Bieži vien Latvijas vēsture tiek ie-
tverta Eiropas vēstures priekšstatos, 
atbilstoši nesenai vēstures modei, tikai 
kā lielo valstu transnacionālo attiecī-
bu, to sadarbības, pretniecības vai sān-
censības rezultāts vai blakne.

Tā ir sava veida koloniālos aiz-
spriedumos un ignorancē sakņota 
augstprātība, kuru nevajadzētu atstāt 
bez alternatīvas.

Tādēļ ir svarīgi parādīt Latvijas 
vēsturi ne tikai kā citu valstu, it seviš-
ķi mūsu lielās kaimiņvalsts, transna-
cionālu attiecību krustpunktu, bet gan 
kā vietu, kur tiek veidota vēsture, kur 
vēsture rodas autonomi, kur vēsture 
rodas pati no sevis.

Latvieši kā tauta un Latvija kā 
valsts ir vēstures subjekti. Arī tas 
pieder pie mūsu stāsta un tas ir jāko-
municē gan mums pašiem, gan arī uz 
ārpusi.

Cita starpā, arī mana iniciatīva 
iedibināt Nacionālās pretestības pie-
miņas dienu ir sava veida vēstures 
komunikācija mums pašiem. Šo pie-
miņas dienu atzīmējam tikai divus 
gadus. Pirms tam mēs uz pretestību 
kā kopēju vēstures virzienu neska-
tījāmies. Bet tas ir ārkārtīgi svarīgs 
mūsu sabiedrības apziņas veidošanā, 
lai izprastu, kādēļ mums ir Latvijas 
valsts un kādēļ mums viņa ir jāaiz-
stāv šodienas ģeopolitiskajos apstāk-
ļos.

XI
Ja gribam, ka Latvijas vēstures 

stāsts pasaulē tiek pamanīts, mums 
pašiem mērķtiecīgi jācenšas padarīt to 
redzamāku. To mēs nevaram sagaidīt 
no citiem. Tādēļ ir jāpalīdz mūsu vēs-
turniekiem atrasties Eiropas publiskās 
vēstures veidošanās centrā, nevis pe-
rifērijā!

Vēstures komunikācija globālajā 
telpā pieprasa īpašas prasmes un saga-
tavotību.

Vienlaikus ir nepieciešams stabils 
finansējums starptautiski konvertē-
jamu akadēmiskās vēstures pētījumu 
radīšanai un, protams, mūsu publiskās 
vēstures veidošanai Eiropas telpā.

Un šeit atkal svarīgu lomu es re-
dzu Vēsturiskās atmiņas un demo-
krātiskās izglītības institūtam, kura 
pienākums būtu palīdzēt Latvijas 
vēsturniekiem publicēties lielākajos 
Rietumu medijos, izdevniecībās un 
iesaistīties respektablās diskusijās 
par Eiropas vēsturi, parādot tur arī 
mūsu stāstu.

Un vēlreiz, lai nebūtu nekādu 
pārpratumu – papildu finansējums ir 
nepieciešams akadēmiskajai vēstures 
pētniecībai, mūsu esošajam Vēstures 
institūtam un citām institūcijām, un 

vēstures komunikācijai publiskās vēs-
tures veidošanai.

Summas salīdzinoši nav lielas 
mūsu IKP vai budžeta mērogā. Bet 
priekš Latvijas valstiskuma tas ir ār-
kārtīgi svarīgs jautājums.

XII
Dāmas un kungi!
Nebūsim naivi! Arī šodien, par 

spīti iebrukumam Ukrainā un starp-
tautiskajai izolācijai, Krievija turpina 
uzspiest pasaulei savu izkropļoto vēs-
tures izpratni. 

Autokrātiskajai Krievijai ir pie-
tiekoši resursi un ietekmes aģenti, lai 
turpinātu darbināt savu vēstures pro-
pagandas mašinēriju. Arī šeit – Latvi-
jā. Un arī citur Eiropā un pasaulē.

Šī vēstures propagandas mašīna 
ir Krievijas imperiālisma un kara at-
balsta instruments. Tas vēršas arī pret 
Latviju.

Krievija vienmēr ir centusies dis-
kreditēt, piemēram, mūsu nacionālos 
partizānus vai ir noniecinājusi graujo-
šās padomju okupācijas sekas.

Taču Krievijas karš pret Ukrainu 
un pasaules uzmanība paver iespēju 
logu mērķtiecīgi samazināt Krievijas 
ietekmi Eiropas atceres telpā.

Šī iespēja mums ir jāizmanto, lai 
arī Eiropas vēstures kontekstā mēs va-
rētu ielikt savu līdz šim marginalizēto 
vēstures stāstu.

Latvijā mēs varam ar saviem spē-
kiem, ja mums ir attiecīgā izpratne 
un griba, atbrīvoties no padomju ko-
loniālās vēstures lūžņiem – gan fizis-
kiem, gan mentāliem lūžņiem.

Taču Eiropas atceres telpas at-
svabināšana no Krievijas vēstures 
propagandas ir iespējama tikai kopā 
ar kaimiņvalstīm. Šeit mums it se-
višķi jāsadarbojas ar Igauniju un 
Lietuvu, bet arī citām valstīm, kuras 
atradās padomju vai Krievijas impē-
rijas telpā.

XIII
Godātie kolēģi!
Latvijas Centrālā padome par sva-

rīgu savu pienākumu uzskatīja infor-
mēt Rietumu valstis par situāciju oku-
pētajā Latvijā un Latvijas gribu atgūt 
neatkarību.

Šodien mūsu pienākums ir at-
bilstoši modernas, demokrātiskas un 
tiesiskas valsts vajadzībām daudz ak-
tīvāk izplatīt mūsu akadēmiskās pēt-
niecības rezultātos balstītu Latvijas 
publiskās vēstures stāstu. 

Kā valstij stāstīt savas vēstures 
stāstu? Kas darāms, lai Latvijas vēs-
tures komunikatoriem izdotos labāk 
sasniegt iekšējās un ārējās auditorijas? 
Tie ir šīs konferences diskusijas cen-
trālie jautājumi. 

Lai diskusijas un domu apmaiņa 
palīdz mums rast konstruktīvas atbil-
des uz šiem jautājumiem!

Paldies!
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits

15.03.2023.
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ar Krieviju nav nekāda sakara.
Šī gada 21. februāra uzrunā Krievi-

jas federālajai sanāksmei tās diktators 
Putins piesauca un pat iedrošinājās 
citēt Sv. Rakstus. Zinot viņa klajo no-
ziedzīgumu, tā bija bezkaunīga Dieva 
izaicinoša rīcība. Lai tad tirāns zina, 
ka Sv. Rakstos ir pravietota Dieva at-
tieksme un notikumi, kas attiecas gan 
uz viņu, gan viņa ļauno režīmu. Šoreiz 
tikai par diviem. Viens runā par ļaunu-
ma galu – tas tiks iznīcināts – iemests 
degošā sēra un uguns jūrā, otrs vēsta, 
ka ļaunā režīma gūstekņi tiks atbrīvoti.

Nav šaubu, ka Krievijas režīms ir 
varmācīgs, cietsirdīgs, brutāls, īsi sa-
kot – ļaunuma apsēsts. Krievija jau sā-
kotnēji ir bijusi bizantiskas despotijas 
tipa patvaldība. Tās vēstures gaitā pēc 
būtības nekas nav mainījies. Lai ap-
spiestu iekšējo opozīciju, 2008. gadā 
tika pieņemts likums, kas režīma kri-
tiķus pielīdzināja ekstrēmistiem un te-
roristiem. Nākamis likums ļāva tādus 
nogalināt arī ārpus Krievijas Fede-
rācijas. Tā tika likvidēts pārbēgušais 
krievu spiegs Aleksandrs Ļitviņenko, 
kas atmaskoja režīma ļaundarības un 
to pašu mēģināja izdarīt ar tādu pat 
spiegu Sergeju Skripaļu.

Režīmu raksturo novēršanās no 
Rietumu kultūras un tāpēc atpalicība 
visās jomās, vispirms jau humānajā. 
Tik ļoti, ka vienīgā valoda, ko Krievi-
ja reāli saprot, ir spēka valoda. Tā nav 
spējusi izaugt līdz citiem saskarsmes 
kultūras līmeņiem. Krieviju iezīmē 
uzpūsta varenība, tukša bravūra, iedo-
mīga plātīzerība.

Krievija mēģina defektu pārvērst 
par efektu. Tā savu atpalicību definē 
kā civilizācijas attīstības sevišķu ceļu, 
„krievu pasauli“. Šo sevišķo krievcen-
trismu tā pauž kā pārākumu, tad pārā-
kumu kā izredzētību, tad izredzētību 
kā tiesības uz agresiju, iebrūkot, ap-
spiežot un postot kaimiņu tautas. Krie-
vijas attieksmes moto ir: kaut paši mēs 
pliki un nabagi, taču lai mūs baidās!

Krievija nemitīgi karo. Putins sa-
vās runās nemitīgi taisnojas, ka Rietu-
mi ir rusofobiski, ka Krievija ir ievilkta 
karā, ka visi karo pret viņiem. Nesen 
Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs pat 
aizrunājās līdz absurdam, ka Ukraina 
esot sākusi karu pret Krieviju, tā izsau-
cot smieklus klausītājos.1 Bet karošana 
Krievijai ir nepieciešama tādēļ vien, 
lai novērstu tautas uzmanību no savas 
neprasmes un nevēlēšanās iekārtot tai 
daudz maz jēdzīgu un labklājīgu dzīvi.

Karš Krievijā ir padarīts par elku. 
Hansu Mantu autonomā apgabala – 
Jugras gubernatore Natālija Koma-
rova, uzrunājot skolēnus, labākajās 
orvelisma tradīcijās sacīja: „Karš tā ir 
uzvara. Karš tā ir mīlestība. Karš – tas 
ir draugs. Karš tā ir nākotne, kas iegul-
dīta mierā.“2

Krievija ir toksiska. Visur, kur ir 
šī „krievu pasaule“, tā izverd no sevis 

postu un bēdas, pāridarījumus un klajus 
masu noziegumus pret cilvēcību, geno-
cīdu. Vikipēdijas raksts par Krievijas 
Federācijas kara noziegumiem aizņem 
sešdesmit (!) 12. fonta teksta lappuses.3 
Putin, Hāga tevi gaida – ar tādu milzu 
uzrakstu ir rotāta Viļņas pašvaldības 
ēka. Tāds pats uzraksts dekorē ielu Viļ-
ņā pie Krievijas vēstniecības.

Putins, savu impērisko sapņu 
dvingā, 2021. gada 15. decembrī fak-
tiski pieteica karu NATO, bezkaunīgi 
pieprasot tai atkāpties uz 1997. gada 
robežām. Bet Krievija krita par upuri 
pati savai impēriski bravūrīgai propa-
gandai. Tā lielījās, ka ieņems Ukrai-
nas galavaspilsētu Kijevu trīs dienās, 
bet nu kopš pagājušā gada augusta ir 
iestrēgusi pie Bahmutas, salīdzinoši 
nelielas reģionālā centra pilsētas.

Krievija nevarēja pieļaut, ka kai-
miņi paši izvēl savu varu un jau div-
reiz – Oranžajā revolūcijā 2004. gadā 
un Eiromaidanā 2013. gadā, izteica 
gribu piederēt Rietumu civilizācijai, 
ne „krievu pasaulei“. Ukraiņi aplieci-
nāja, ka grib normālu, cilvēka cienīgu 
dzīvi, nevis veģetēt Krievijas paspār-
nē. Ukrainai nešķita pievilcīgs Krievi-
jas Federācijas ceļš uz Ziemeļkorejas 
tipa valsti. Tas bija reāls drauds Krie-
vijas fašistiskajam režīmam, jo, ja nu 
tās apspiestās tautas sāk salīdzināt 
dzīvi pie sevis un kaimiņos?

Politikas vērotājs Raivis Zeltīts 
saka, ka Krievijai „ir genocidālas tieks-
mes pret tiem etnosiem, kas atsakās ie-
kļauties Krievijā un atmest savu iden-
titāti par labu imperiālajai „politiskās 
nācijas“ idejai, kuru pauž Kremlis. Uk-
raiņi kā ... viena no lielākajām slāvu nā-
cijām krievu šovinistu acīs ir paveikuši 
smagāko no grēkiem, jo uzsver savu 
kulturālo un politisko atšķirīgumu. Tas, 
kas mums šķiet pašsaprotami, krievu 
imperiālistam ir spļāviens viņa citādi 
tukšajā (agrāk uzskatītā par plašu) dvē-
selē, kurā nekā cita bez lepnuma par 
piederību necilvēcīgai impērijai nav.“4

Aleksandrs Dugins, Putina gal-
ma ideologs vēsta: „Postmodernisms 
parāda, ka katra tā sauktā patiesība 
ir ticības jautājums. Tāpēc mēs ticam 
tam, ko darām, ticam tam, ko sakām. 
Tas ir vienīgais veids, kā definēt patie-
sību. Tātad mums ir mūsu īpašā krievu 
patiesība, kas jums ir jāpieņem.“5

Šī „krievu patiesība“, kā dzirdē-
jām, ir jāpieņem. Te vairs nav runa par 
filozofiju, bet par atkailinātu varaskā-
ri, vai, ja dziļāk – par asinskāri.

2022. gada 3. aprīlī Krievijas valsts 
ziņu aģentūra RIA Novosti publicēja 
Timofeja Sergejceva rakstu Kas Krie-
vijai jādara ar Ukrainu? Tas atklāti un 
programmatiski popularizē Ukrainas 
valsts iznīcināšanu, represijas, etnisko 
tīrīšanu un genocīdu. Starptautiska-
jās attiecībās jau ir parādījies termins 
„krievu genocidālā uzvedība.“

Te nederēs iebildumi, ka „visi krie-
vi jau nav tādi, ir arī labi un inteliģenti 
krievi.“ Pirmkārt, totalitārā valstī nav 
socioloģijas kā tādas, lai noskaidrotu, 

cik procenti ir vai nav „tādi“. Otrkārt, 
runa ir nevis par vieniem vai otriem 
indivīdiem, bet krievu civilizācijas 
kopējo vektoru, dominanti. Kāpēc 
gan krievu patriotisms ir tik ļoti impē-
risks? Polijas maršals Juzefs Pilsudskis 
(1867-1935) reiz sacīja, ka krievi visi ir 
vairāk vai mazāk maskēti imperiālisti, 
pat revolucionāri.6 Atbilde ir vienkār-
ša: jo visa Krievijas vēsture ir vienu 
agresiju vēsture! Patriotisma viena iz-
pausme ir lepnums par savu valsti. Ar 
ko gan lepoties Krievijas patriotam, ja 
ne ar tās agresīvo vēsturi?

Krievu propagandiste Margarita 
Simonjana, translējot Putina agresīvos 
atomkara draudus Rietumiem, sacīja: 
priekš kam mums tāda pasaule, ja tajā 
nebūs Krievijas?7 Uz to jāatbild: kādēļ 
gan pasaulei ir vajadzīga Krievijas Fe-
derācija, kas draud tai ar iznīcību?

Patiešām, Krievijas Federācijas 
pienesums pasaulei pat pēc PSRS sa-
brukuma, kad būtu bijušas visas iespē-
jas noslēgt rēķinus ar asiņaino pagāt-
ni, tomēr ir izteikti negatīvs: Pirmais 
Čečenijas karš no 1994.-1996. gadam, 
tam sekojošā FSB organizētā māju 
spridzināšana Maskavā, Volgodons-
kā un Bujanskā 1999. gadā, lai celtu 
Putina reitingu un pamatotu Otrā Če-
čenijas kara nepieciešamību, kas ilga 
no 1999.-2009. gadam. 2008. gadā 
Krievija uzsāka karu pret Gruziju, 
2014. gadā tā iebruka Krimā, Doņec-
kā un Luhanskā. Tas nu ir pārtapis par 
vairāk nekā jau gadu ilgstošu pilna ap-
mēra karu. Jāatceras arī 2015. gada un 
joprojām turpinošās Krievijas inter-
vence Sīrijā. Nemaz jau nerunājot par 
daudziem citiem starptautisko normu 
pārkāpumiem un nodarījumiem.

Krievijas Federācija ir mantojusi 
iepriekšējo Krievijas teritorijā esošo 
valstu negācijas – gan cariskās Krievi-
jas patvaldniecisko mentalitāti un šo-
vinismu, gan PSRS agresīvo imperiā-
lismu un totalitārismu, apspiežot savas 
tautas un gribot pakļaut citas.

Krievija vienmēr ir bijusi tautu cie-
tums. Vai ir kāds risinājums tam? Ir!

Tieši pirms 120 gadiem – 1903. gadā 
vēlāk izcilais latviešu valstsvīrs Miķe-
lis Valters rakstīja: „Mūsu polītiskā 
programma – [v]aldības nomācošam 
virzienam .. stāda pretī citu: atsvabinā-
šanu. (..) Tas .. jāsaka ikvienai Krievijas 
tautai: nodibini sevī pašcienību, .. lau-
zies ārā no Krievijas, stiprini izšķaido-
šās tendences Krievijā, jo tas nāk visu 
tautu un visas Krievijas iedzīvotāju 
labā: plašini savu brīvības loku, centies 
palikt par savu likteņa lēmēju, .., [tas] 
.. nozīmē Krievijas sastāvdaļu attālinā-
šanos (..), Krievijas saskaldīšanu. Šī ir 
mūsu vadošā doma (..) cīņā pret tautu 
un cilvēku apspiešanu pašā Krievijā. ..: 
patvaldību nost! Krieviju nost!“8

Redzam, ka patreizējā Krievijas 
Federācija savā humānajā attīstībā nav 
tikusi nekur tālāk kā cariskā Krievija 
pirms 120 gadiem. Varbūt atkritusi vēl 
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dziļāk atpalicībā.
Pirmkārt, Krievijas Federācijas 

politiskā sistēma ir definējama kā 
failed stated, caurkritusi valsts, jo 
21. gadsimtā impērismam ir mazas iz-
redzes, otrkārt, tās propagandas debi-
lizētā un zombētā tauta sāk zaudēt pat 
elementāru cilvēcību. Tīmeklī nesen 
parādījās video, kurā kāda krievu pen-
sionāre par ukraiņu tautu saka: „vajag 
viņus visus nogalināt – .. līdz pēdējam, 
un nogalināt viņu bērnus. Tā ir puve, 
un tā ir jāiznīcina. … Nogalināt visus 
ukraiņus līdz pat zīdaiņiem“.9 Šāds 
sadisms krievu attieksmē diemžēl nav 
atsevišķs gadījums.

Treškārt, Krievijas pašizslavētā 
„otrā armija pasaulē“ lielā mērā ir iz-
rādījusies „Potjomkina armija“, kuras 
spēks ir tās kara noziegumi un savu 
militārbandītu (par karavīriem viņus 
nosaukt nevar), faktiski pakļāvīgu ver-
gu, „lielgabalu gaļas“ masveida dzīša-
nā nāvē, kā paši krievi saka – na uboi. 
Par šo okupantu biomasas likteni sa-
vulaik jau I. Ziedonis rakstīja:

Jūs esat zvirbuļi strazdu būrī,
jūs esat pīles kaiju ligzdās.
Sveša zeme var prieku dot,
bērniem bikses un kreklu un cepu-

ri dot,
uzvaras ilūziju dot.
Neviena cita zeme nevar
Radītāja mieru dot.
Mieru dod tikai tēvzeme.
Kad jūs mirsit,
caurvējš kauks jūsu zārkos.10

Krievijas uzsāktais karš tikai pa-
ātrina tās galu, atkailina tās iekšējās 
pretrunas un rada jaunas. Jautājums 
ir par laiku un žanru, kādā iestāsies 
Krievijas krahs un diemžēl arī par to, 
cik upuru tas prasīs.

Bet jāņem vērā vēl kas. Kā saka 
sena gudrība, – traks suns, pat, ja iz-
dzīts ārpus sētas, nepārstāj būt bīs-
tams. Tāpēc tikai militāra uzvara pār 
Krieviju vien neatrisina draudu situāci-
ju, kuru tā ir pasaulē radījusi un uztur.

Kā saka Raivis Zeltīts: Krievijas 
„problēmas neatrisinās režīma vai 
ideoloģiskās retorikas maiņa. Pēc Pu-
tina režīma tikpat labi mēs varam sa-
skarties ar „labo krievu“ liberālo im-
periālismu, kas padara Krievijas kara 
mašīnu efektīvāku un piesaka karu 
kaimiņvalstīm ar „humānāku retori-
ku“. Tikai Krievijas impērijas pilnīga 
dezintegrācija un tās apspiesto etnosu 
atbrīvošana novērsīs karam Ukrainā 
līdzvērtīgus noziegumus nākotnē.“11

Tātad, vienīgais veids, kā var at-
risināties jautājums gan par apspiesto 
Krievijas tautu atbrīvošanu no baisā 
režīma, gan arī par pasaules atsvabi-
nāšanu no „satrakojušās benzīntanka“, 
kā to nodēvēja kāds ASV prezidents, 
draudiem, ir ļaut tai sabrukt, sadalīties 
pa ekonomiskajiem reģioniem un et-
niskajām vienībām.

Impēriskajai Krievijai ir jāpazūd 

no pasaules kā subjektam. Tur dzīvo-
jošajiem cilvēkiem ir jāļauj atbrīvoties 
no fašistiskās diktatūras un dzīvot nor-
mālu, labklājīgu dzīvi. Lai tad Tatar-
stāna, Tālo Austrumu republika, Urālu 
republika, Pievolgas vācu republika, 
Moskovija, Baškortostānas republika 
un citas atbrīvojas no kodolieročiem, 
izmaksā Ukrainai reparācijas, izdod 
kara noziedzniekus un dzīvo mierīgi 
savu dzīvi.

Tātad divas vēstis, kas iezvana 
Ļaunuma impērijas beigas. Pirmā – 
Dieva galējais un nepārsūdzamais 
spriedums tās ļaunumam: tas ir iznīci-
nāms. Jau lasījām – to iemeta .. degošā 
sēra un uguns jūrā. (Atkl 19, 20)

Otrā – šodienas vēsts ir bibliski val-
teriska. Jēzus sen lasītais pravietojums 
par ieslodzīto atbrīvošanu lielā mērā 
sakrīt ar Miķeļa Valtera aicinājumu ap-
spiestajām Krievijas tautām: „lauzies 
ārā no Krievijas, stiprini izšķaidošās 
tendences Krievijā, jo tas nāk visu tau-
tu un visas Krievijas iedzīvotāju labā.“

Šī ideja jau ir gaisā, tā mums ir tikai 
jāizplata. To vajag runāt tuvu un tālu, 
līdz tā ieiet daudzu jo daudzu cilvēku 
apziņā kā pašsaprotams risinājums 
Krievijas ļaunuma problēmai. Nevajag 
ļauties iebiedēties, ka tad Krievijā izcel-
sies pilsoņu vai mafiozi karš, kurš drau-
dēs pasaulei ar nekontrolējamu kodolie-
roču izplatību, tādēļ, lūk, kodoldrošības 
dēļ vajag Krieviju saglabāt u.tml. Ko-
doldrošību var nodrošināt daudzie 
specdienesti, kuru pasaulē netrūkst.

Šīs idejas īstenošanās ir Krievi-
jas ļaunuma problēmas atrisinājums. 
Pirmais solis tajā ir Ukrainas pilna 
uzvara pār Krieviju, kuru mēs tai no 
sirds novēlam. Tajā būs arī mūsu va-
roņu, leģionāru sapņa piepildījums un 
milzu gandarījums, kad mūsu kopējais 
ienaidnieks tiks sakauts. Leģionāri cī-
nījās un zaudēja, jo pārējā pasaule bija 
aizņemta pati ar sevi. Bet tagad ukrai-
ņi nevar neuzvarēt, jo pārējā pasaule ir 
ar viņiem un atbalsta to ar moderniem 
ieročiem.

Cīņa pret mūžseno ienaidnieku 
turpinās. Ukraina drosmīgi cīnās kon-
vencionālā karā, mēs, pateicoties viņu 
varonībai un sīkstumam, pagaidām ti-
kai informatīvajā karā.

Par to runājot, jāatceras, ka Krievi-
jas apsūdzības Latvijai Leģiona saka-
rā – gan tiešās, gan caur ārzemju plaš-
saziņas līdzekļiem izplatītās, jau sen 
vairs nav jautājums par patiesību. Tā ir 
noskaidrota un dokumentēta jau gadu 
desmitiem atpakaļ. Katrs pats var ar to 
iepazīties un pārliecināties.

Krievijas naidīgā un histēriskā at-
tieksme ir vienīgi un tikai informatīvā 
kara operācija, kārtējais uzbrukums 
mūsu vērtībattieksmei, kas ir formu-
lējama tieši un skaidri: „mēs, latviešu 
tauta, aizvien esam cīnījušies un cī-
nīsimies par savu brīvību. Mēs būsim 
modri tās sardzē, jo zinām ar ko mums 
darīšana.“

Tāpēc, kā saka kādas leģionā iecie-
nītas dziesmas vārdi: 

Liec zobenu zem galvas
Un dziļi neiemiedz:
Tavs gods un tēvu zeme
Tev acis aizvērt liedz.
Tāda stāja ir jāietur līdz piepildī-

sies latviešu leģionāru, mūsu un va-
ronīgās Ukrainas tautas, un, protams, 
Dieva pravietojums par ļaunuma režī-
ma sagrāvi un tā paverdzināto tautu 
atbrīvošanu. Tad izgulēsimies. Bet pa-
gaidām – esam modri!

Māc. emer. Dr. Guntis Kalme
Laikrakstam „Latvietis“
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Baltijas valstu informācijas 
biroji Stokholmā

Kad bijām vienojušies ar Zviedriju 
par informācijas biroju izveidi Baltijas 
valstīm, sākām organizēt darbības uz-
sākšanu. Ar igauņiem atradām kopī-
gas telpas, lietuvieši atrada citā adre-
sē. Zviedri atvēlēja līdzekļus darbības 
finansēšanai, vienu miljonu zviedru 
kronu katram birojam, kas tolaik bija 
liela summa. Tas bija 1990. gada de-
cembrī. Jānis Jurkāns ierosināja un 
Augstākā padome mani apstiprināja 
par Latvijas Informācijas biroja va-
dītāju. Atklāšanas pasākums notika 
1991. gada 15. janvārī, Viļņas un 
Rīgas dramatisko un traģisko notiku-
mu vidū. Ieradušies bija gan Jurkāns, 
gan Zviedrijas ārlietu ministrs Stens 
Andersons kopā ar visu Stokholmas 
diplomātisko korpusu, kā arī mediji. 
Starptautiskā interese bija milzīga.

Daudzi no Stokholmas latviešiem 
dažādos veidos iesaistījās un nāca tal-
kā biroja darbībā, visi bijušie ELJA 
(Eiropas Latviešu Jaunatnes Apvie-
nība) aktīvisti, t.sk. Kristīne Čakste, 
Sarlote Cērps, Atis Lejiņš, Juris 
Strante, Kārlis Goppers, Gaida Rul-
le, Laila Strunke un daudzi citi.

Pēc janvāra notikumiem interese 
par politisko attīstību Baltijas valstīs 
kļuva vēl lielāka. Žurnālisti katru die-
nu nāca un gāja informācijas birojā, lai 
dabūtu intervijas un komentārus par 
notikumu attīstību. No Ārlietu minis-
trijas Rīgā uz biroju strādāt ieradās arī 
Sandra Kalniete.

Lai sazinātos ar Tautas fronti un 
Augstāko padomi Rīgā, varēja izman-
tot 8 telefona līnijas, kas toreiz pastā-
vēja starp Zviedriju un Padomju Sa-
vienību. Tās bija pastāvīgi aizņemtas, 
tāpēc bija nepieciešams nepārtraukti 
griezt numuru, iespējams, 15, 20 mi-
nūtes, lai trāpītos brīva līnija un līdz ar 
to iespēja iegūt jaunāko informāciju. 
Naktīs faksa aparāts visu laiku darbo-
jās, un no rītiem, ierodoties birojā, uz 
grīdas bija vairākus metrus gara faksa 
izdruka. Gaida (Rulle) to sagrieza pa 
gabaliem, tulkojām un ziņas izsūtījām 
starptautiskajai presei. Tajā pašā laikā 
ziņojām Zviedrijas Ārlietu ministrijai 
un vēstniecībām Stokholmā.

Taču vēl svarīgāk bija tas, ka In-
formācijas birojs kļuva par trīs Bal-
tijas Tautas frontes līderu satikšanās 
punktu, te apgrozījās Lenarts Meri, 
Dainis Īvāns, Godmanis, Landsber-
gis, Saudargas, Augstākās Padomes 
deputāti un daudzi citi. Ar biroju at-
balstu un finansējumu tika organizēti 
viņu ceļojumi pasaulē, lai satiktos un 
ietekmētu lielvaru līderus.

Kā ilustrāciju Zviedrijas pragma-
tiskajai pieejai šajā laikā varu minēt 
tikšanos ar Pjēru Šori pirms informā-
cijas biroja atvēršanas. Mēs tikāmies 
Ārlietu ministrijā, un Šori paskaidroja: 
„Jūs vēl neesat atzīta par neatkarīgu 
valsti, bet mēs izturēsimies pret jums 
tā, it kā jūs būtu diplomātiskā pārstāv-
niecība. Un, lai praktiskas lietas būtu 
nedaudz vieglākas, Tu vari paņemt arī 
šo,“ viņš teica un pasniedza man ap-
loksni. Tajā bija vispārēja autostāvvie-
tas atļauja visām ielām un laukumiem 
Stokholmā. „Tikai Tev un Stokholmas 
Gubernatoram (Landshövding) ir 
tāds,“ viņš iesmējās.
Spilgtākais notikums – 
Latvijas neatkarības 
atjaunošana 4. maijā

1990. gada 4. maijā, kad notika 
balsojums par Latvijas izstāšanos 
no Padomju Savienības, es sēdēju 
Augstākās Padomes (tagad Saeimas) 
klausītāju rindās. Tur bija arī Kārlis 
Streips, Pauls Raudseps un citi. Tas 
ir viens no manas dzīves spilgtākiem 
notikumiem! Man tas šķita kā sapnis, 
ka Latvija varētu kļūt neatkarīga. Re-
dzēt, kā tas notiek acu priekšā, bija ab-
solūti satriecoši.

Deputāti pa vienam cēlās balsot, 
sakot Jā! vai Nē! Katra balss atskanēja 
skaļruņos pāri laukumam ārpusē, kur 
bija pulcējušies simtiem tūkstošu cil-
vēku. Pēc katra Jā! atskanēja gaviles. 
Interfrontes Ždanoka protams teica 
Nē, taču viņus beigās pārbalsoja.

Kad balsošana beidzās, deputātus 
nesa āra uz pleciem. Tagad Vecrīgā 
bija ap 700 000 cilvēku, kas devās 
uz Krastmalu svinēt. Mēs ar Sarmīti 
Ēlerti palikām preses nodaļā iztulkot 
rezolūciju un izsūtīt to ar balsojuma 
rezultātiem pasaules ziņu dienestiem.

Mēs ar Kristīni Čaksti bijām Ār-
lietu ministrijā, kur tagad ministra 
amatā bija stājies Jānis Jurkāns. Viņš 
bija lūdzis mūs palīdzēt strukturēt 
ministriju pēc Rietumu parauga. Zī-
mējām diagrammas un aprakstījām, 
kuras nodaļas vajadzīgas un par ko tās 
ir atbildīgas, kādas ir protokola funk-
cijas utt. Sandra Kalniete pēc tam to 
realizēja un izveidoja jauno Ārlietu 
ministriju.
Akreditācijas vēstules 
pasniegšana un karalis

Kad Latvija kļuva neatkarīga, 
informācijas birojs tika pārveidots 
par vēstniecību un mani iecēla par 
Latvijas vēstnieku Zviedrijā. Es biju 
amatā no 1991. gada septembra līdz 
1996. gada janvārim. Kā vēstniekam 
man tagad bija jānodod Zviedrijas ka-
ralim toreizējā Latvijas valsts vadītāja 

Gorbunova akreditīvs.
Šī procedūra Zviedrijā ir diezgan 

teatrāla, bet tajā pašā laikā ļoti sena un 
tradīcijām saistīta. Kad vēstnieks do-
das pasniegt akreditācijas vēstuli, viņš 
kopā ar pavadoni no vēstniecības kara-
ļa pils lielā melnā kadiljakā (Cadillac 
Fleetwood Seventy-Five Limousine, 
1969) tiek nogādāts Zviedrijas Ārlietu 
ministrijā. Tur īsā vizītē pieņem ārlietu 
ministrs. Pēc tam ārā gaida tā sauktā 
septiņu stiklu kariete (sjuglasvagnen), 
kurai ir 7 logi ar 4 iejūgtiem zirgiem. 
Kariete tiek uzbraukta kalnā līdz pilij, 
kur jāizkāpj un jākāpj pa pils kāpnēm, 
pa kurām izvietoti Kārļa 12 drabantu 
formās tērpti bundzinieki, sizdami 
takti. Audience pie karaļa parasti ir 
tikai īsa un formāla, taču mūsu saru-
na ievilkās – karali ieinteresēja jaunā 
vēstnieka brīvā zviedru valoda. Viņš 
man jautāja par manu izcelsmi, par to, 
kā mani vecāki ieradās Zviedrijā, par 
manu darbu Āfrikā, un mēs pieskārā-
mies vairākām dažādām tēmām. Pēc 
laika tomēr Drošības dienests uzma-
nīgi pieklauvēja, lai pārbaudītu, vai 
viss ir kārtībā, un sarunu noslēdzām. 
Pēc audiences pie karaļa vēstniecībā 
notika liela pieņemšana ar daudziem 
viesiem.

Pirmie gadi vēstniecībā bija sa-
springts laiks, bija ļoti daudz dažādu 
jautājumi darba kārtībā. Zviedrija ie-
guva jaunu valdību ar Karlu Biltu kā 
premjerministru, kurš aktīvi iesaistī-
jās sarunās un tūrēs par Krievijas ka-
raspēka izvešanu no Baltijas valstīm. 
Vienlaikus Zviedrijas uzņēmumu 
vidū pieauga interese investēt Latvijā. 
Zviedrijas banku sektors un telekomu-

Intervija ar Imantu Grosu (3)
Latvijas Republikas pirmais ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Zviedrijas Karalistē
Noslēgums. Sākums LL742, LL743

Imants Gross.
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menti – viens no tiem ir HAMMOND, 
kuru 1937. gadā prezidents Kārlis Ul-
manis uzdāvināja Liepājas Lutera baz-
nīcai.

Liepājas HAMMOND, kas diev-
kalpojumos un koncertos vēl skanē-
ja šī gadsimta sākumā, nu jau vairāk 
nekā 15 gadus nav darba kārtībā. Lai 
ērģeles atjaunotu, vispirms jāsāk ar 
instrumenta stāvokļa izpēti. Tieši tā-
dēļ virtuozais džeza pianists, HAM-
MOND ērģelnieks un jauno džeza mū-
ziķu skolotājs Atis Andersons kopā 
ar projekta producenti Antru Dreģi 
ir uzsākuši darbu pie vēsturiskā VEF 
instrumenta atjaunošanas. Projektā 
iesaistījies arī RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes Elektro-
akustiskās laboratorijas vadītājs, do-
cents Vitālijs Aišpurs, kurš ir arī šo-
gad izdotās grāmatas Elektroakustika 
autors.

Ar Liepājas 2022. gada projektu 
konkursa un VKKF Kultūras man-
tojuma nozares līdzfinansējumu un 
pateicoties līdzšinējam ziedotāju at-
balstam, šobrīd ir sākta instrumenta 
stāvokļa padziļināta izpēte. Vitālija 
Aišpura vadībā ir atklātas toņģenera-
toru mehāniku rotācijas problēmas, 
apzinātas piekšpastiprinātāja bojātās 
detaļas, jaudas pastiprinātāja bojāju-
mi. Precīzākai diagnostikai ērģeles ir 
pilnībā jāizjauc un jāinspicē visi mez-
gli, jo no ārpuses to stāvoklis nav re-

dzams.
2023. gada 

martā ierodamies 
no Nīderlandes 
gaidām elektrisko 
vintage instrumen-
tu restauratoru 
Gandertu de Bo, 
kurš veiks instru-
menta skaņu sis-
tēmu atjaunošanu. 
Meistaram ir liela 
pieredze un repu-
tācija tieši HAM-
MOND ērģeļu atjaunošanā, un pašreiz 
viņš restaurē Leslie skaļruni, kas ceļos 
uz Latviju, lai stātos pēckara periodā 
nozaudēto oriģinālo skandu vietā.

Turpmāk būs jāparūpējas arī par 
instrumenta koka daļu restaurāciju, kā 
arī atbilstošu gaismas un skaņas aprī-
kojumu pie ērģelēm, lai instrumenta 
lietošana būtu mūziķiem ērta un atbil-
stu mūsdienu tehniskajām prasībām. 
Vienlaikus nepieciešams risināt arī 
ērģeļtelpas siltuma jautājumu ziemas 
periodā, kā arī apkopot visus projek-
ta gaitā iegūtos materiālus un izveidot 
pastāvīgu ekspozīciju par HAMMOND 
ērģelēm.

Kopējā ērģeļu atjaunošanas pro-
jektam nepieciešamā summa ir 
16 425 eiro. Šobrīd caur VKKF pro-
jektu konkursu Kultūras mantojuma 
nozarē piesaistīti 3600 eiro, caur Lie-
pājas kultūras projektu konkursu – 
4000 eiro, koncertos savāktie ziedo-
jumi – 912 eiro (kopā 8512 eiro). Lai 

iecerētos darbus varētu pabeigt, ne-
pieciešami vēl 7913 eiro, no kuriem 
3000 – Leslie skaļrunim un ērģeļu 
mehānismu remontam, kas plānots š.g. 
martā.

Novērtēsim ikvienu ziedojumu, 
lai jau vasarā instruments priecētu ar 
savu skaņu liepājniekus un Liepājas 
viesus!

Konts ziedojumiem ar norādi Lie-
pājas Lutera baznīcas Hammond ēr-
ģeļu remontam:

Kultūras biedrība SPEKTRS
Reģ. Nr. 40008050207
HABA LV22
LV24HABA0551009477455

Vairāk par projektu:
https://ej.uz/hammond

Aktuālās ziņas:
https://www.facebook.com/
kulturasbiedribaspektrs

Antra Dreģe,
projekta vadītāja

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. marts
Kazimirs, Izidors
Pasaules meteoroloģijas diena
1908. dzejnieks Andrejs Balodis.
1943. bibliogrāfe, prof. Baiba Sporāne.
1988. latviešu vieglatlēte Aiga Gra-
buste.

25. marts
Māra, Mārīte, Marita, Mare, Ģedi-
mins
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena
1893. kapteinis Kārlis Labsvīrs.
1949. no Rīgas uz Omskas un Tomskas 
apgabaliem Sibīrijā deportē 42 178 

Latvijas iedzīvotājus. No Latvijas 
uz Sibīriju 33 ešelonos tiek izvestas 
13 624 ģimenes. No Latvijas, Lietu-
va un Igaunijas tika izvesti vairāk kā 
92 000 cilvēku.
1986. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Lisa Perejma.

26. marts
Eiženija, Ženija
1883. (j.s., pēc v.s. 14. martā) latviešu 
ģenerālis, vācu okupācijas laikā lat-
viešu pašpārvaldes iekšlietu ģenerāl-
direktors Oskars Dankers.
1906. ALT aktieris Jānis Birkmanis.
1943. dzejnieks, atdzejotājs Uldis 

Krasts.
1943. dzejnieks Juris Veitners.

27. marts
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Starptautiska teātra diena
1930. dzejnieks, literatūras kritiķis 
Inārs Brēdrihs.
1933. Latvijas valdība slēdz Latvijas 
Nacionālsociālistu Partiju.

28. marts
Gunta, Ginta, Gunda
1923. mākslas zinātniece Tatjana Suta.

 
Turpinājums 16. lpp.

nikāciju sektors ienāca valstī. Sadarbī-
ba starp valstīm strauji attīstījās visos 
līmeņos, un vēstniecības personāls 
pieauga skaitā.

Tomēr 1996. gadā bija pienācis 
laiks rotēt no amata Stokholmā, un 
man piedāvāja kļūt par mūsu vēstnie-
cības vadītāju Parīzē. Toreiz mums 
tikko bija piedzimis pirmais bērniņš, 

Anniņa, un mēs dažādu apsvērumu 
dēļ nolēmām nedoties uz Parīzi. Es 
izvēlējos iesniegt ārlietu ministram 
Birkavam bezalgas atvaļinājuma pie-
teikumu no Ārlietu ministrijas. Tas 
ieilga, līdz pat 2014. gadam, kad man 
ārlietu ministrs Rinkēvičs aicināja at-
griezties ministrijā sakarā ar Latvijas 
pārņemšanu ES prezidentūrā. Taču 
tas tika pārtraukts likumprojekta dēļ, 
kuru toreizējais Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs 

virzīja, lai dubultpilsoņiem tiktu aiz-
liegts dienēt ārlietu pārvaldē. Tomēr 
tas netraucēja pēc vēl astoņiem ga-
diem priecāties saņemt Triju Zvaigžņu 
ordeni no Egila Levita.  ■

Raksts tapis sadarbībā ar RadiLatviesi 
komandu Zviedrijā: Gunta Eneroth, 
Amanda Zemīte un Elīnu:
https://www.radilatviesi.com/
https://www.facebook.com/

radosielatviesi

Intervija ar Imantu Grosu (3)
Turpinājums no 14. lpp.

... HAMMOND ērģeļu ...
Turpinājums no 4. lpp.

Dāvinājuma plāksne.

FO
TO

 V
al

te
rs

 P
el

ns



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2023. gada 22. martā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. martā.
€1 = 1,58740 AUD
€1 = 0,87488 GBP

€1 = 1,70140 NZD
€1 = 1,06230 USD

Adelaidē
Ceturtdienās no plkst.19.00 – 20.00 

5EBI-FM 103.1MHz raidījumi 
latviešu valodā; tiešraide internetā: 

www.5ebi.com.au.

Ceturtdien, 23. martā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Piektdien, 24. martā, plkst. 18.00 
Nākošā Laimīgā stunda Tālavas kafej-
nīcā. Būs gaļas kotletes ar sēņu mēr-
ci un piedevām. Veģetāriešu variants 
uz iepriekš pieprasījuma. Vakariņas 
$12. Lūdzam pieteikties līdz 17. mar-
tam zvanot vai nosūtot īsziņu Rudī-
tei 0411068486. Atspirdzinājumi par 
draudzīgām cenām. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 25. martā, plkst. 11.00, ALB 
namā Ināra Kalniņa rādīs recepti no 
Latvian Flavours pavārgrāmatas. Dalī-
bas maksa $10, LAIMAS klientiem $5. 
Sestdien, 25. martā, plkst. 13.00 DV 
namā Kino pēcpusdiena; komēdija 
Džimlai rūdi rallallā! Režisori M. Put-
niņš un J. Cimmermanis. Filmas ga-
rums 106 minūtes.
Otrdien, 28. martā, no plkst. 10.00 
līdz plkst.12.00 ALB namā Mākslas 
klase ar Sandru Langi. Dažādu līme-
ņu mākslinieki laipni aicināti. Dalības 
maksa $15, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 30. martā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Piektdien, 7. aprīlī, plkst. 11.00 Lie-
lās Piektdienas dievkalpojums ar die-
vgaldu. 
Svētdien, 9. aprīlī, plkst. 14.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās svētku dievkal-
pojums ar dievgaldu. Vadīs mācītājs 
Guntars Baikovs. Visi laipni aicināti 
piedalīties.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 7. aprīlī, plkst.13.00. Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu.

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

katras tikšanā.

Kanberā 
Katru otrdienas vakaru no plkst. 
17.30, tikšanās Poļu kluba telpās, 38 
David St., Turner, kur notiek latviešu 
skola, tautas deju mēģinājumi un pa-
tērzēšana pie alus kausa vai vīna glā-
zes, vai arī pie kafijas vai tējas krūzes. 
Būs izņēmumu reizes, kad klubs būs 
ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēlaties 
iepriekš sazināties, lūdzu, zvaniet Ive-
tai Leitasei 0402 054 854 vai Mārim 
Neimanim 0481 099 880.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Piektdien, 24. martā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 25. martā, plkst. 12.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
Svētdien, 26. martā, plkst. 11.00 Aus-
trālijas Latviešu teātra pilnsapulce 
Latviešu namā.
Sestdien, 1. apr., Daugavas skolas 
Lieldienu mākslas izstāde Latviešu 
namā.
Sestdien, 1. apr., plkst. 12.00 DV mīt-
nē Vanadžu pusdienas. Pieteikties pie 
K.Nemiro 0416234758 līdz iepriekšē-
jai trešdienai.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Helga Jansone
Ceturtdien, 23. martā, plkst. 14.00 
Garīgās sarunas Latviešu ciemā.
Ceturtdien, 30. martā, plkst. 14.00 
Garīgās sarunas Latviešu ciemā.
Svētdien, 2. apr., plkst. 12.00 Pūpolu 
svētdienas dievkalpojums Sv. Krusta 
baznīcā.
Piektdien, 7. apr., plkst. 12.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta 
baznīcā.
Svētdien, 9. apr., plkst. 6.30 (no rīta!) 
Kristus augšāmcelšanās saullēkta 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 9. aprīlī, plkst. 9.30 diev-
kalpojums Latviešu ciema kapelē.
Svētdien, 9. apr., plkst. 12.00 Kristus 
augšāmcelšanās dievkalpojums Sv. 
Krusta baznīcā. Dievkalpojums notiks 
latviešu un angļu valodās.

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

Sidnejā
Svētdien, 26. martā, plkst. 14.00 
un plkst. 17.00 Latviešu namā filma 
Homo novus – pārpratumu komēdija 
pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem.
Sestdien, 1. aprīlī, plkst. 12.00 pus-
dienas un draudzības pēcpusdiena DV 
namā.
Otrdien, 4. aprīlī, plkst. 13.00 Sidne-
jas Latviešu namā Zolīte.
Ceturtdien, 6. aprīlī, plkst.12.00 
Sidnejas Latviešu namā Ceturtdienas 
pusdienas; iepriekš pieteikšanās, līdz 
otrdienai zvanot 0425392988.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. martā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 2. apr., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Piektdien, 7. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums.
Svētdien, 9. apr., plkst. 10.00 Lieldie-
nu dievkalpojums.

Svētrunas noskatāmas YouTube gan lat-
viešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Latvijā
Ceturtdien, 23. martā, plkst. 18.00 
Muzeja un pētniecības centrā Latvieši 
pasaulē Berga bazārā (ieeja no Dzir-
navu ielas 84) Anna Muhka un Jānis 
Turlajs stāstīs par deportāciju upuru 
pieminēšanu 25. martā. Saruna būs 
skatāma tiešraidē.
Sestdien, 25. martā, plkst. 17.00 Mazā 
ģildē tiks pieminēta 1949. gada depor-
tācija un Komunistiskā genocīda upu-
ri ar koncertu Es pārnākšu. Muzicēs 
Anta Eņģele un Laima Jansone, radot 
īpašu atmosfēru un apliecinot mīlestī-
bu pret dzimteni. Ieeja bez maksas. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

1934. sabiedrisks darbinieks, garīdz-
nieks, mediķis, LZA īstenais loceklis 
prāv. Jānis Priedkalns.
1988. sabiedriska darbiniece Austrāli-

jā Jana Andersone.

29. marts
Aldona, Agija
1908. Latvijas dzejniece, literāte un 
šaha meistare Marta Krūmiņa-Vit-
rupe.

30. marts
Nanija, Ilgmārs
1942. valodniece, dramaturģe Baiba 
Metuzāle-Kangere.
1948. garīdznieks, LELBĀL arhibīs-
kaps (1994-2015) Elmārs Ernsts Ro-
zītis.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


