
Tautas dēli uzminēja
Sen aizmirstu svētumu:
Gaismu sauca, Gaisma ausa!
Augšām ceļas Gaismas pils
(Auseklis)
Šogad, pēc ilgiem un sarežģītiem gadiem, kuri pagāja no ie-

ceres līdz realizācijai, iemirdzējās Gaismas pils logi Daugavas 
krastā. Ziemas salā grāmatu ķēdi veidoja simtiem roku, kuras saudzīgi un ar 
neaprakstāmu dvēseles siltumu veidoja dzīvo ceļu, pa kuru grāmatas nonāca 
mūsu Nacionālajā bibliotēkā. Ja starplaikā starp ieceri un realizāciju reizēm li-
kās, ka Gaismas pils celtniecība tiks aprauta pusceļā vai visādi citādi bremzēta, 
tad tagad, kad tā jau sāk dzīvot savu dzīvi, mēs skaidri redzam, ka lielajās lietās 
ceļš arvien, kaut grūts, nav apturams un tauta, kura to patiesi grib, var uzcelt 
savu Gaismas pili.

Gaismas pils ir simbols. Tāpat kā Brīvības piemineklis, kurš tika celts laikā 
pirms Otrā pasaules kara, simbols, kas dara stiprus savas tautas gara mantoju-
ma apziņā, tautas spējā dzīvot un dzīvot gudri pāri laikiem. Vai šodien mums 
ir jāvelk paralēles, vai runas par trešo pasaules karu, ko vieni uzskata par jau 
sākušos, bet citi par vēl tikai iespējamības procesā esošu, ir tās, kas var ko 
mainīt, un kā mēs paši, šeit Latvijā, varam paveikt šķietami neiespējamo – uz-
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Finansēs diasporas bērnu vasaras nometnes
Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēde

Finansējums latviešu diasporas un 
Latvijas bērnu vasaras nometnēm ir 
jāparedz valsts budžeta projektā, ne-
vis jārod no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, kā tas bijis aizvadītajā un 
šajā gadā. Tas tika uzsvērts Saeimas 
Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē 
trešdien, 19. septembrī, kurā deputāti 
pārrunāja finansējuma problēmas ie-
priekšējos gados latviešu diasporas un 

Latvijas bērnu vasaras nometnēm.
„Jau divus gadus pēc kārtas, valsts 

budžeta ratiem kratoties pa birokrā-
tijas ceļiem, no tiem izkrīt labas un 
valstij vajadzīgas iniciatīvas. Mēs 
aizelsušies skrienam pakaļ ratiem, lai 
šīs iniciatīvas ieliktu tajos atpakaļ,“ 
akcentē Sabiedrības saliedētības ko-
misijas priekšsēdētājs, uzsverot, ka 
jau divus gadus pēc kārtas tā ir bijis 

ar latviešu diasporas un Latvijas bērnu 
vasaras nometnēm, kuras atzītas par 
labām un vajadzīgām.

Komisijas priekšsēdētājs arī infor-
mēja, ka gan Saeimas Budžeta un fi-
nanšu (nodokļu) komisija, gan valdība 
atzinusi – iepriekšējos gados finansē-
jums neticis piešķirts birokrātiska pār-
pratuma dēļ.

Saeimas Preses dienests

Roberts Birze. „Melbourne Cityscape Sept 14“. Skat. rakstu 2. lpp.
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Piektdien, 12.  septembrī  Col-
lingwood galerijā, Melburnā, notika 
gadskārtējā Melbourne Silver Mine 
izstādes atklāšana. Jau 7. gadu šādu iz-
stādi rīko radošo domu biedru grupa.

Starp 43 izstādes dalībniekiem ir 
arī latviešu sabiedrībā labi pazīsta-
mais Roberts Birze. Viņa darbs, kas 
sastāv no 12 atsevišķām fotogrāfijām, 
kā mozaīka veido ainavu; droši vien 
katrs nolasīs šajā darbā savu stāstu. 
Pats autors par savu darbu saka: „Šis 
darbs ir turpinājums no multi ekspo-
zīciju darbiem, ar ko esmu tagad ek-
sperimentējis pēdējos piecus gadus. Šī 
tehnika, – uzbildējot vairākas ekspozī-
cijas uz viena filmas kadra, – aizņem 
laiku uzbildēt, un līdz ar to varu teikt, 
ka bilde ietver arī laiku, garākus brī-
žus, ne tikai īsu momentu, kā ir parasti 
fotouzņēmumos. 
Vizuāli šī tehnika 
arī šad un tad iz-
skatās kā impre-
sionisma glezna, 
kur ēnas un saules 
stari pārklāj viens 
otru un rada „ie-
spaidu“ no uzbil-
dētas ainas, nevis 
ir tieša reprezen-
tācija. Vēl eksperi-
mentējot, uzbildē-

jot 12 atsevišķus kadrus un salikt kopā 
kā puzli vai kolāžu, var izstiept laiku 
ilgāk un var gandrīz redzēt, ka bilde 
kļūst tumšāka labajā pusē, kamēr sau-
le noriet.“

Uz izstādes atklāšanu bija ieradies 
krietns pulciņš, apmēram, 200 foto 
mākslas cienītāju un draugu. Šī izstā-
de būs skatāma līdz 24. septembrim.

Bet pavisam drīz – jau 1. novem-
brī būs atkal foto izstāde, uz kuru tiks 
aicināti šī mākslas žanra cienītāji; tā 
būs Roberta Birzes jaunāko darbu iz-
stāde kopā ar draugu un arī filmu fo-
togrāfiju entuziastu Deimianu Jangu 
(Damian Young). Izstādes nosaukums 
ir Urbanity, un tā būs skatāma galerijā 
Hogan Gallery.

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

domājoties, ka varētu pildīt augstāko 
amatu pavalstī, būdams kā bēglis.

Interesanta sagadīšanās bija, ka 
lūgto viesu starpā no latviešiem visi 

Nesen notikušās 
Latviešu Tirdzniecības 
un Rūpniecības Kame-
ras 20 gadu darbības 
pusdienās viesu runātājs 
bija aicināts Dienvidaus-
trālijas vicegubernators 

Hieu Van Le AO. Zīmīgi ir, ka Hieu 
Van Le ir bijis viesu runātājs Kameras 
15 gadu atceres pusdienās un arī nerets 
viesis kā latviešu, tā citos baltiešu sa-
rīkojumos.

Hieu Van Le dzīves stāsts ir intere-
sants ar to, ka viņš kā bēglis no Dien-
vidvjetnamas kopā ar dzīves biedri 
Lan ir viens no pirmajiem laivas bēg-
ļiem, kas 1976. gadā ieradies Darvinā. 
Gadu tecējumā Hieu Van Le beidzis 
universitāti ar ekonoma un MBA grā-
diem. Viņam ir bijusi daudzveidīga 
darba karjera kulminācija sasniedzot 
Multikulturālas un etniskās komisijas 
priekšsēža posteni un līdztekus pildot 
Dienvidaustrālijas vicegubernatora 
amatu atvietojot gubernatoru viņa 
prombūtnē.

Š.g. 12.  jūnijā viņu premjers ap-
stiprināja kā mūsu nākamo gubernato-
ru. 1. septembrī notika gubernatora ie-
vešanas amatā ceremonija Sanāksmju 

centrā (Convention Centre), apmēram, 
1000 dalībnieku klātienē. Savā uzrunā 
Hieu Van Le teica, ka esot atbraucis kā 
bēglis, kam līdzi esot bijis koferis pilns 
ar sapņiem. Tiešām viņam ir veicies 
piepildīt savus sapņus un nekad neie-
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Jauns gubernators Dienvidaustrālijā
Amatā ievešanas ceremonijā viesos LTRKA biedri

Pēc oficiālās ceremonijas. No kreisās: Valdis Tomanis (Latvijas goda konsuls 
Dienvidaustrālijā), Maija Tomane, Džing Lī (Jing Lee) (MLC Dienvidaustrāli-
jas parlamentā), Bruno Krūmiņš (Adelaides Latviešu biedrības priekšsēdis un
bijušais Dienvidaustrālijas gubernatora vietnieks), Pēteris Strazds (LAAJ
prezidija priekšsēdis), Jolanta Lūsis (Baltic Council of SA locekle), Gaila
Paškēviča (Dienvidustrālijas lietuviešu sabiedrības priekšsēde).
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Foto izstāde Melburnā
Roberta Birzes bilde-kolāža

Roberts Birze pie sava darba.
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Kapu svētki ir vien-
reizīga, sena latviešu 
tradīcija. Kapu svētku 
rīkošana arhīvos ir mi-
nēta jau 18. gadsimta 
beigu posmā un 19. gad-
simta sākumā. Kapsē-

tas latviešu tautai ir svētvietas, un ar 
kapiem mums ir izveidojušās daudzas 
parašas. Kapu svētki ir īpaši svētki, un 
tā ir svarīga mūsu kultūras sastāvdaļa. 
Kapu svētkus svinam, lai neaizmirstu 
un kopīgi pieminētu mūžībā aizgāju-
šos tuviniekus.

Toronto pilsēta ir lielākā pilsē-
ta Kanādā. Kapsētu te ir daudz, bet 
latvieši izmanto galvenokārt divas 
kapsētas: York kapsētu, kur ir latvie-
šu nodalījumi, un Holy Cross katoļu 
kapsētu. Abas ir lielas un skaistas, bet 
Holy Cross kapsēta ir varbūt daudz-
veidīgāka ar daudzajām statujām un 
diviem mauzolejiem.

Sākuma gados Toronto pilsētā un 
tās tuvākajā apkaimē dzīvoja aptuve-
ni 12 000 latviešu, un Kapu svētkos 
piedalījās ap divi 2 000 apmeklētāju. 
Tagad šie skaitļi ir sarukuši un tomēr – 
arī šogad dievkalpojumā bija ieradu-
šies vairāki simti dievlūdzēju.

Toronto pastāv sešas latviešu 
draudzes. Piecas no tām ir kristīgās 
draudzes: Sv. Jāņa ev. lut. draudze, 
Sv. Andreja ev. lut. draudze, Toron-
to Austrumu ev. lut. draudze, katoļu 
draudze un baptistu draudze. Pastāv 
arī Latvju dievturu sadraudzes Toron-
to draudze – Burtnieki.

York kapsētā Kapu svētki ar To-
ronto latviešu kristīgo draudžu ko-
pīgu dievkalpojumu notiek pirmajā 
svētdienā pēc Darba svētku (Labour 
Day) nedēļas nogales, tas ir, pirmajā 
vai otrajā septembra svētdienā. Šogad 
tie tika rīkoti 7.  septembrī. Dievkal-
pojumi tātad ir ekumēniski, kur bez 
luterāņiem dievkalpojuma vadīšanā 
piedalās arī katoļu un baptistu pār-
stāvji. Tos rīko luterāņu draudzes ro-
tācijas kārtībā. Šogad atbildīgā par 
dievkalpojumu bija Toronto Austru-
mu draudze ar tās mācītāju Dr. Anitu 

Gaidi. Dievkalpojuma vadīšanā bez 
mācītājas Anitas Gaides vēl piedalījās 
prāveste Ilze Kuplēna-Ewart, prāvests 
emeritus Dr. Fritz Traugott Kristbergs 
un prāvests emeritus Ivars Gaide, kurš 
arī teica labi sagatavotu un laikmetīgu 
sprediķi. Ieceļošanas sākuma gados 
Kanādā bija septiņi latviešu katoļu 
garīdznieki. Tagad visi septiņi ir jau 
mūžības mājokļos. Katoļticīgos šajos 
dievkalpojumos tagad pārstāv Dr. Vi-
lis Mileiko. Toronto baptistu draudzi 
šogad pārstāvēja Vaira Gertnere.

Reti laipna un pretimnākoša ir York 
kapsētas pārvalde. Administrācijas ēkā 
ir kapliča un sarīkojumu telpas. Visas 
dāmas, kas apmeklē Kapu svētkus, 
pirms dievkalpojuma saņem baltu rozi, 
un svētku noslēgumā visus svētku da-
lībniekus aicina uz sarīkojumu zāli, kur 
ir sagatavots kafijas galds ar gardām uz-
kodām un atspirdzinošiem dzērieniem.

Daudzu gadu garumā arī Toronto 
Latviešu Centrs rīko bagātīgu Kapu 
svētku azaidu.

Ir arī ģimenes, kas nepiedalās ne-
vienā no minētajiem cienastiem, bet 
pēc Kapu svētku dievkalpojuma pie-
derīgo un draugu lokā satiekas savās 
mājās.

Tradīcija turpinās. Vēl vieni skais-
ti Kapu svētki ir noritējuši.

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kādreiz izteiciens 

„zaļie vīriņi“ bija sino-
nīms ar cilvēkiem no 
planētas Marss. Diem-
žēl, šādi naivie laiki ir 
pagājuši, un zaļie vīriņi, 

sākot ar Krievijas iebrukumu Krimā 
un tās aneksiju, ir saprotami pilnīgi citā 
veidā – kā Krievijas bruņoto spēku pie-
derīgie, kuriem nav atpazīšanās zīmes, 
un kuri tēlo vietējos civiliedzīvotājus, 
lai veicinātu svešas zemes okupāciju. 
Tie var arī būt civiliedzīvotāji, kuri ir 
pakļauti Krievijas militārai komandai, 
un veic diversijas tās uzdevumā.

Ka šis jaunais kara veids tomēr 
principā neatšķiras no klasiskās mi-
litārās ofensīvas, ir pilnīgi skaidrs arī 
NATO vadībai. NATO samitā Velsā ir 
bijusi liela vienprātība, ka mazie, zaļie 
cilvēciņi, kas saistīti ar agresora val-
sti, ir piektā paragrāfa gadījums. (Šis 
pants paredz aizsargāt dalībvalsti, ku-
rai noticis uzbrukums.)

Krievija attaisno savu iejaukšanos 
kaimiņzemēs ar Krievijas pilsoņu un 
krievu tautības cilvēku aizstāvību sve-
šās zemēs, un tāpēc ir dīvaini redzēt, kā 
Latvija vēl arvien veicina Krievijas pil-
soņu imigrāciju Latvijā, par nieku nau-
du pārdodot termiņuzturēšanās atļaujas.

Nacionālā apvienība mēģinā-
ja pagājušā nedēļā apturēt Krievijas 
pilsoņiem termiņuzturēšanās atļauju 
tirgošanu uz laiku, kamēr turpinās 
Krievijas Federācijas agresija pret Uk-
rainu. Diemžēl, šis grozījums Imigrā-
cijas likumā cieta neveiksmi, kad ar 
kopīgiem spēkiem Saskaņas centrs, 
Reformu partija un Vienotība to neat-
balstīja. Zaļo un zemnieku savienībās 
deputāti atšķīrās savā balsojumā – 
daži atbalstīja un daži neatbalstīja.

Nobaidoša ir deputātes Cvetkovas 
uzstāšanās pret šo grozījumu. Viņa tei-
ca: „Vai likumprojekta ierosinātāji ap-
zinās, ka Krievija var papildināt savas 
pretsankcijas?“ Kas tās par pretsank-
cijām? Nedos Latvijas pavalstniekiem 
termiņuzturēšanās atļaujas Krievijā, 
kamēr Latvija veic agresiju pret kādu 
savu kaimiņu? Tagad jau tā ir grūti da-
būt termiņuzturēšanās atļaujas Krievijā.

Deputāte Cvetkova turpina: „Sena 
ķīniešu gudrība vēsta: Pirms raustīt 
kādu aiz astes, paskatieties, kas atrodas 
otrā galā! Tā vietā, lai uzklausītu senu 
gudrību, jūs mērķtiecīgi kaitināt, esot 
nesaprotamā pārliecībā, ka Krievija ir 
kāds plīša lācītis.“ Tātad te ir saredzams 
atklāts drauds – ja Latvija neielaidīs 
Krievijas pilsoņus neierobežotā daudzu-
mā, tad varam sagaidīt... ko? Vai atkal 
jāpārlasa Maskavas ultimāts 1940. gada 
jūnijā (tūliņ pēc iebrukuma Masļenkos, 
Latgalē), kas pieprasīja Latvijā ielaist ne-
ierobežotā daudzumā PSRS karaspēku.

Vai esam aizmirsuši?
GN

Baltas rozes un cienasts
Kapu svētki Toronto latviešu draudzēs

Latvijas valsts karogs un ziedi uz altāra.
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Dievkalpojuma vadība. No kreisās: prāvests emeritus Dr. Fritz Traugott Krist-
bergs, Dr. Vilis Mileiko,  prāv. emeritus Ivars Gaide, Dr. Anita Gaide, prāveste 
Ilze Kuplēna-Ewart un Vaira Gertnere.
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Eiropas migrācijas 
institūciju asociācija 
(AEMI) ir 1991. gadā 
Vācijā dibināta 40 or-
ganizāciju apvienība, 
kuras dalībniekus vieno 

migrācijas procesu dokumentācija, 
izpēte, interpretācija un atainošana sa-
biedrībā. Katru gadu AEMI dalībnieki 
tiekas konferencē, ko rīko cita AEMI 
dalīborganizācija. Kopš AEMI dibi-
nāšanas ir notikušas 11 konferences. 
Šī gada AEMI konference Migranti 
un bēgļi – agrāk un tagad tiek rīkota 
Rīgā, 25.-27. septembrī, Latvijas Uni-
versitātes Mazajā aulā, AEMI dalībor-
ganizācijai Latvieši pasaulē – muzejs 
un pētniecības centrs (LaPa) sadarbo-
joties ar LU SZF Sociālo un politisko 
pētījumu institūtu (SPPI).

Konferences tēma daļēji izvēlēta 
ar mērķi atzīmēt divus ļoti būtiskus 
notikumus Latvijas nesenajā vēsturē – 
70 gadus kopš vislielākās migrācijas 
Eiropā, ko izsauca Otrā pasaules kara 
haoss, un 10 gadus kopš Latvija kļu-
va Eiropas Savienības dalībvalsts, tā 
atverot Eiropu neierobežotai emigrā-
cijai no Latvijas. Konference ir viena 
no daudziem Rīga – Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014 notikumiem, jo to 
atbalsta Rīga 2014 nodibinājums.

Migrācijai pievērš arvien lielāku 
uzmanību visā Eiropā, jo tādā vai ci-

tādā mērā tā ietekmē ikvienu valsti 
un dažādā veidā arī mūsu ikdienu. 
Gandrīz katra mūsdienu valsts ir reizē 
sūtītājvalsts, saņēmējvalsts un tran-
zītvalsts. Arī Latvija, kaut arī Latvijā 
joprojām izbraukušo cilvēku skaits 
tālu pārsniedz iebraukušo skaitu – gan 
to, kuri Latviju izmanto kā vārtus uz 
Eiropu, gan to, kuri Latviju izvēlas kā 
savu galamērķi. Migrācijas iemesli un 
trajektorijas kļūst arvien daudzveidī-
gākas. Šobrīd uzmanības lokā nokļūst 
gan Eiropas iekšējā migrācija, gan arī 
Eiropas tuvumā esošo bruņoto kon-
fliktu raisītais pieaugošais bēgļu un 
patvēruma meklētāju skaits.

Tādēļ šī gada AEMI konferences 
tēma izvēlēta plaša, ietverot kā vēstu-
risku atskatu, tā aktuālās tendences, 
ņemot vērā dažādās AEMI dalīborga-
nizāciju intereses un pārstāvētos pēt-
niecības laukus. Daudzveidīgie mig-
rācijas aspekti, kuriem tiks pievērsta 
uzmanība, iekļauj Eiropas iekšējo mig-
rāciju, atsevišķa sesija veltīta migrācijas 
tendencēm Skandināvijā, samērā daudz 
uzmanības tiks veltīts dažādu laikmetu 
bēgļiem, tai skaitā Otrā pasaules kara 
bēgļiem. Tiks aptverta arī bērnu mig-
rācija, nelegālā migrācija, atpakļmigrā-
cija, kā arī migrācijas un sociālo mediju 
mijiedarbes jautājumi. Konferences 
dalībnieki ir gan no Latvijai tuvajām 
Norvēģijas un Polijas, gan tālākām ES 

valstīm, kā Grie-
ķija, Īrija, Angli-
ja, Portugāle un 
Spānija, tāpat 
arī ir pārstāvēta 
Amerika. Pēc 
AEMI konferen-
ču tradīcijas ple-
nārsēžu galvenie runātāji ir no valsts, 
kurā notiek ikgadējā konference, arī 
programmā ir iekļauti vairāki referen-
ti no Latvijas (vai latviešu diasporām), 
pārstāvot dažādas tēmas, institūcijas un 
pētniecības karjeras.

Ar programmu var iepazīties www.
aemiconference2014.lu.lv. Ikviens, 
kuram ir interese par migrācijas pētī-
jumu aktualitātēm Eiropā, būs laipni 
aicināts apmeklēt konferenci!

Baiba Bela
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latvie-
šu 55. Kultūras dienās 
Sidnejā, 2014. gada 
29.  decembrī paredzēta 
arī plašāka saruna par 
Latvijas nesenās vēstu-
res lappusēm un mācī-
bām, kas no tām izriet. 
Gatavojoties Latvijas 
neatkarības atjaunoša-
nas 25. gadadienai, ko 

atzīmēsim nākamā gada 4. maijā, jau 
tagad ir īstais laiks atcerēties un pārru-
nāt notikumus, kuriem esam liecinieki 
vai paši esam bijuši tajos iesaistīti.

Dr. jur., Dr. habil. sc. pol. Tālavs 
Jundzis ir ne tikai viens no 4. maija 
Neatkarības deklarācijas autoriem, 
Atmodas laika aktīvistiem un pir-
mais neatkarību atjaunojušās Latvijas 
aizsardzības ministrs, bet arī nu jau 
divdesmit gadus – šo notikumu pēt-
nieks, kurš publicējis piecas monogrā-
fijas un vairākus desmitus rakstu par 
šo tematiku. Viņa ierašanās Sidnejā 
un piedāvātā lekcija par neatkarības 
atjaunošanas procesiem un to aizku-
lisēm, varētu būt gan interesanta, gan 
rosināta uz jautājumiem, komentāriem 

un saturīgām diskusijām.
Lekcijas ietvaros autors kopā ar 

klausītājiem sola meklēt atbildes uz 
M. Gorbačova sāktās pārbūves patie-
sajiem cēloņiem un īstajām iecerēm, 
skaidrojot apstākļus, kas noveda pie 
augusta (1991. g.) puča. Ne mazāk 
svarīgi būtu saprast, kādi bija M. Gor-
bačova plāni par Padomju Savienības 
nākotni un Baltijas valstu vietu tajā.

Tautas frontes Padomju Savienībā 
un trijās Baltijas valstīs veidojās gan-
drīz vienlaikus. Vai tās dibināja ko-
munistiskā partija un Valsts drošības 
komiteja? Tas ir jautājums, uz kuru 
atbildes sniedz dokumenti un liecības, 
bet kas joprojām plašākai sabiedrībai 
palicis neatklāts un intrigām tīts. Kā-
pēc Latvija izvēlējās parlamentāro 
ceļu savas neatkarības atjaunošanai, 
noraidot pilsoņu komiteju piedāvāto? 
Kādu Latviju atjaunot bija iecerējusi 
Latvija Tautas fronte un kas no tā iz-
nāca? – Tie ir tikai daži jautājumi, ko 
skars lektors un par kuriem, iespējams, 
arī mums katram ir savs viedoklis.

Svarīgi ir ne tikai analizēt vēstu-
ri, bet izdarīt secinājumus, kas no tā 
izriet. Īpaši tas attiecas uz Krieviju, 

kura sevi jau 1991. gadā pasludināja 
par PSRS turpinātājvalsti un tiesību 
pēcteci. Vai piektā kolonna palikusi 
tikai Ukrainā? Lektors cer, ka kopā ar 
auditoriju lekcijas un diskusiju laikā 
nonāksim pie tām mācībām, kas šo-
dienas pasaulei un mūsu tautai jāņem 
vērā no nesenās vēstures.

AL55.KD Rīcības komiteja

Kultūras dienu referāts
Latvijas neatkarības atgūšana un tās mācības

Tālavs Jundzis.

Starptautiska konference Rīgā par migrācijām un bēgļiem
Muzejs „Latvieši pasaulē“ atzīmē 70 gadus kopš lielās bēgļu straumes Eiropā
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nav laika. Mēs 
parasti katru gadu 
Jāņus pavadām 
pie draugiem Jē-
kabpils novadā, 
tad vienu nedēļas 
nogali pie radiem 
Kuldīgas novadā, 
tad jūlija beigās 
Aumeistaru kapos 
Cirgaļos ir kapus-
vētki.

B.H.: Kā Jums 
patīk pavadīt brīvo 
laiku?

V.Š.: Man 
pamatā ir dažas 
lietas, kas paņem manu lielāko daļu 
laika: darbs (lekcijas+pētniecība); 
tad ģimene (vai otrādi – atkarībā no 
gadalaika); tad korporācija (Fraterni-
tas Cursica). Man patīk pavadīt laiku 
jaukā draugu lokā un arī patīk orga-
nizēt, ja es redzu pasākumam jēgu un 
domubiedrus. Tad man patīk sports. 
Kopš skolas laikiem regulāri spēlēju 
basketbolu, skrēju, līdz pirms gada 

dakteris traumas dēļ aizliedza un 
tagad esmu pārmeties uz peldēšanu. 
Man patīk visvisādas filmas un mū-
zika (sevišķi latviešu roks, 60. gadu 
rokmūzika un folks).

B.H.: Kādus vēstures pētījums 
esat veicis?

V.Š.:  Padziļināti esmu pētījis 

Iepazīsimies ar Valteru Ščerbinski
Austrālijas 3x3 saieta viesis no Latvijas 2015.g. janvārī

Valters Ščerbinskis 
ir vēstures mācībspēks 
Rīgas Stradiņa Univer-
sitātē. Vēsturi viņš stu-
dējis Latvijas Univer-
sitātē un tur piešķirti 
visi viņa akadēmiskie 

grādi, arī doktora grāds, kuru iegu-
vis profesora Kalervo Hovi (Turku 
Universitāte, Somijā) vadībā. Val-
teram Ščerbinskim ir plašas intere-
ses vēsturē, bet paliek iespaids, ka 
it sevišķi interesē politiskā vēsture 
Latvijā, Baltijā un Eiropā. Viņš ir la-
sījis universitātēs lekcijas ne tik vien 
Latvijā, bet arī ārzemēs. Uzstājies 
daudz un dažādām publikām; ir va-
dījis pētījumus, piedalījies starptau-
tiskos pētījumos, rakstījis rakstus un 
grāmatas.

Baiba Haringtona: Pastāstāt par 
sevi, ģimeni, bērniem.

Valters  Ščerbinskis:  Esmu dzi-
mis Grīziņkalnā okupācijas laikā, 
1969. gadā. Nezinu, vai Jūs ziniet šo 
Rīgas priekšpilsētu, bet tā bija un ir 
ļoti proletāriska, taču ļoti latviska, 
krievu mums tolaik gandrīz nebija, 
tie nedzīvoja vecās 19. gadsimta mā-
jās. Mana sieva Anda ir beigusi vācu 
filologus, bet strādā par grāmatvedi, ir 
40 gadi. Mums ir divi bērni: Elza –11 
gadi un Uģis – 4 gadi.

B.H.:  Kā sanācis, ka kļuvāt par 
vēstures pētnieku un akadēmiķi?

V.  Š.: Pēc vidusskolas beigšanas 
divus gadus pavadīju okupācijas ar-
mijā Vācijā, tad atgriezos mājās, uzsā-
ku studēt un reizē strādāju. Pamazām 
pārgāju uz tīru zinātnes darbu. Esmu 
daudz pētījis un sadarbojies ar Ziemeļ-
valstīm un īpaši ar somiem un Somiju, 
un man šīs valstis ir zināms ideāls lat-
viešiem.

B.H.: Kāda ir Jūsu politiskā no-
stāja?

V.S.: Kad iet runa par politisko no-
stāju un ideoloģisko pašidentifikāciju, 
es allaž publiski uzsveru, ka esmu na-
cionālists, man tas vienmēr ir bijis ļoti 
nozīmīgi. Tas ir arī man svarīgs visās 
izpausmēs un ikdienā. Tajā pašā laikā 
es varētu teikt, ka esmu diezgan kon-
sekvents liberālis. Domāju, ka līdzīgi 
noskaņoti ir vairums latviešu vēstur-
nieku un varbūt nedaudz mazāk poli-
tologu (sociālajās zinātnēs nacionālis-
tu ir mazāk).

B.H.: Jūs nedēļas nogales pavadāt 
bez interneta? Vai tad laukos?

V.Š.: Esmu 100% pilsētnieks, 
man pat īsti lauki nav bijuši nekad. 
Taču man ir padaudz radinieku; ar 
lielu daļu no viņiem mēs vienmēr 
esam uzturējuši ciešus sakarus. Un 
vasarā vienmēr jāapciemo vieni, otri, 
trešie. Parasti ar ģimeni un mašī-
nu aizbraucam, tad tur pāris dienas 
nodzīvojam. Internetam parasti tad 

Valters Ščerbinskis.

 
Turpinājums 12. lpp.
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Augusta sākumā Minsteri pārstei-
dza vēl nekad nebijusi dabas katas-
trofa – neiedomājamas lietavas, vienā 
vakarā nolīstot ap 250 litriem uz kvad-
rātmetru. Nelaime skārusi Latviešu 
Centru Minsterē (LCM), kurā glabā-
jas Latviešu Kopības Vācijā (LKV) 
bibliotēka un arhīvs. Cietušas t.s. 
Stāķa krātuves, mazā arhīva telpas un 
bērnudārza parketa grīda u.c. Abām 
organizācijām stāv priekšā sarežģīts 
un dārgs darbs. Sanāksmes dalībnieki 
varēja pārliecināties par lietavu izrai-
sītajām sekām.

Ūdens nodarītie bojājumi bija sva-
rīgs pārrunu punkts LKV Padomes 
gadskārtējā sēdē, 2014. g. 30. augustā, 
Minsterē. Padomē ievēlēti 12 locekli, 
bet ieradās deviņi. Valdes locekles Ine-
se El Tavila (kultūra) un Zanda Vēvere 
(biedrzine) nevarēja piedalīties perso-
nīgu iemeslu dēļ. Uz sēdi nebija iera-
dies revidents Dr. Einars Pelss. Z. Vē-
vere bija atsūtījusi aktualizētu adrešu 
sarakstu, ziņojumu kā arī piedāvājumu 
palīdzēt pārveidot LKV mājas lapu. 
Kristaps Grasis, Padomes priekšsēdis 
un sapulces vadītājs, apsveica savu 
vietnieci Zuzi Krēsliņu-Silu, valdes 
priekšsēdi Nīlu Ebdenu, vietnieku 
Robertu Putni, Arni Drilli, Dr. Andri 
Zemīti, Dr. Jāni Vilciņu, Laimu Urdzi 
(revīzijas komisija) un Aiju Ebdeni.

Pateicoties juristam Arnim Dril-
lem, LKV saņēmusi skaidrus norādī-
jumus un ieteikumus no ieņēmuma 
dienesta par biedrības statūtu nepie-
ciešamajiem grozījumiem. Svarīgi ir 
saglabāt labdarības statusu un statūtus 
pielāgot LKV darbībai. Esošie statūti 
bija nemainīgi kopš 2002. gada. Pārs-
lodzes dēļ ievēlētais kasieris J. Vilciņš 
atkāpās no amata. Kasiera pienāku-
mus komisāriski pārņems R. Putnis.

Turpmāk LKV vadība sagaidīs no 
tautiešu iniciatīvu atbalstu lūgumu ie-
sniedzējiem pilnu tāmi, kur redzami 
citi finansēšanas avoti un pašu ieņē-
mumu pozīcijas no attiecīgā pasāku-
ma. Tāpat sagaidīs atskaitīšanos, kas 
apliecina, ka izdevumi ir atbilstoši pra-
sītam mērķim, kas arī apliecina, ka no-
drošināta LKV iesaiste (biedru anketu 
izplatīšana, LKV pieminēta publikāci-
jās – Dari labu un runa par to.) R. Put-
nis uzsvēra, ka minētais ir pats par sevi 
saprotama korekta, laba prakse.

LKV jālieto līdzekļi atbilstoši 
statūtiem, bet drīkst glabāt rezervi 
ilgtermiņa vajadzībām, kas līdz šim 
galvenokārt domāta bijušās Minsteres 
Latviešu ģimnāzijas (MLĢ) bibliotē-
kas sakārtošanai un mūsdienīgākam 

piedāvājumam sabiedrībai. Darbi nav 
īstenojušies dažādu iemeslu dēļ, sevišķi 
zinošu palīgu trūkuma dēļ. Bibliotēkā 
krājumi balstās uz bijušās MLĢ sko-
lotājas Dr. Austras Rudzītes izveidotu 
klasifikāciju. Viņa darbu veica sabied-
riskā kārtā, visu rakstīdama ar roku.

Šinī sakarā sēdē piedalījās biblio-
tekāre Sandra Kuplā no Ziemeļvācijas. 
Viņa vēlējas iepazīties ar situāciju un 
uz vietas izstrādāja aptauju par tautie-
šu vēlmēm. A. Ebdene atgādināja biju-
šās trimdas vadības ieceres (Dr. And-
ris Kadegis) – bijušo MLĢ bibliotēku 
kā veselu vienību nodot Latvijas Na-
cionālai bibliotēkai. Bet LCM ēka tad 
paliktu bez Rietumeiropas latviešu 
izcilākās grāmatu krātuves. LCM dar-
biniekiem bieži jāpilda uzdevumi, kas 
saistīti ar bibliotēkas, trimdas arhīva, 
literātu muzeālo telpu atrašanos zem 
viena jumta. Daļēji LKV Padomes un 
LCM vadība ir tie paši rosīgie tautieši.

LKV vadība iezīmēja budžetā 
noteiktās robežas un prasības galve-
najiem mērķiem tuvākajā nākotnē: 
bibliotēkai, latviskai izglītībai un 
nometnēm, LKV mājas lapai, Valsts 
svētku atzīmēšanai, jaunu biedru pie-
saistei, deju, koru, kultūras kopām, 
administrācijai (juridisko padomde-
vēju ieskaitot), jumta organizācijām 
Eiropas Latviešu apvienībai (ELA) un 
PBLA. LKV ienākumi no biedru nau-
dām un ziedojumiem ir stipri sarukuši.

Mazsalacā no 27.6.-7.7. notika 
Austra Graša vadīta latviešu-igau-
ņu jauniešu nometne, kura saņēma 
10 000,- EUR atbalstu no šim mērķim 
Hamburgā atvēlētas mantojuma daļas. 
Kaimiņu tautu nometnē piedalījās 50 

jauniešu un bērnu un abu tautu lektori.
Minsteres bērnu un Štutgartes tau-

tas deju kopas saņēmušas ik pa 1500,- 
EUR, kā arī Minsteres pieaugušie de-
jotāji papildus piemaksu braucienam 
uz Hamiltonas Dziesmu svētkiem 
2014. g. vasarā.

LKV saņēmusi vairākus iesniegu-
mus no latviešu iniciatīvām Vācijā.

Bonnas skoliņai būs vajadzīgs at-
balsts, lai 2015. gadā segtu īres izmak-
sas, jo izpaliek atbalsts no Latvijas 
iestādēm. LKV pašas rīkotais 2014. g. 
Valsts svētku sarīkojums paredzēts 
Annabergā (Bonnā) 15.  novembrī. 
Štutgartes novada tautieši Valsts 
svētkus svinēs Eslingenā, bijušajā t.s. 
Mazās Latvijas pilsētā. Ziemeļvācijas 
latvieši ar kaimiņu valstu latviešu ko-
riem tiksies mēģinājumam un Valsts 
svētkiem veltītam koncertam tanī paša 
dienā Hamburgā.

Eiropas Latviešu Kultūras svēt-
ki (ELKS) notiks 2015. g. trīs dienas 
pirms Jāņiem Briselē. Gaidāmas koru, 
tautas deju kopu u.c. uzstāšanās, starp 
citu, brīvajā dabā. LKV apņemas at-
balstīt aktīvo Vācijas līdzdalībnieku 
došanos uz Briseli, bet nevar aizdot 
līdzekļus ELKS priekšdarbiem.

LCM ierosmē tautiešiem 30. au-
gustā reizē bija iespēja reģistrēties 
Saeimas vēlēšanām pa pastu – Latvi-
jas vēstniecības darbiniecei, kura bija 
atbraukusi uz Minsteri, pieteicās pāri 
par 30 mūsu valsts pavalstnieku.

Kr. Grasis pateicās Padomei, reizē 
LCM par sēdes praktiskās izkārtoša-
nas priekšdarbiem.

Aija Ebdene
Laikrakstam „Latvietis“

Lielais lietus Minsterē
Latviešu Kopības Vācijā darbība 

Latviešu Kopības Vācijā padomes sēdes laikā š.g. 30. augustā Minsterē. No 
kreisās: Dr. Jānis Vilciņš, Laima Urdze, Arnis Drille, Dr. Andris Zemītis, San-
dra Kuplā, Nīls Ebdens, Kristaps Grasis, Aija Ebdene, Zuze Krēsliņa-Sila, Ro-
berts Putnis.
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Foto, video, vissvarīgākais īsumā par Sidnejas Kultūras dienām atrodams arī www.facebook.com/australijaslatviesu.kulturasdienas

Pievienojies mūsu draugu pulkam, raksti mums savus jautājumus un seko līdzi!
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Sestdien, 30. augustā, Spānijā sā-
kās Pasaules kausa basketbolā izcīņas 
turnīrs.

Austrālijas Boomers komanda, ko 
vada virstreneris  Andrejs  Lēmanis, 
bija nobeigusi trīs nedēļas sekmīgu sa-
gatavošanos, piedaloties turnīros Lie-
tuvā, Helsinkos un Francijā.

Vienībā iekļauts ir tikai viens pa-
treizējais NBL spēlētājs – Adams Gib-
sons no Adelaide 36ers. Pārējie Austrā-
lijas pavalstnieki patreiz spēlē ārzemēs; 
trīs NBA un citi dažādās zemēs Eiropā. 
Vēl iztrūkst ievainoti – divi NBA dūži: 
centrs Bogarts un aizsargs Mills.

Sestdien, pirmo spēli pret Slovēni-
ju Boomers zaudēja ar 80:90; otro svēt-
dien pret Koreju viņi uzvarēja ar 89:55.

Parasti Austrālijas presē neko 
daudz par basketbolu neziņo, dominē 
Austrālijas futbols. Tomēr šoreiz arī 
parādījās reportāžas The Age un He-
rald Sun laikrakstos. ABC TV pārrai-
da visas spēles ABC2 kanālā.

Tālāk detaļas variet arī dabūt www.
basketball.net.au

Boomeri savā grupā ar trīs uzvarām 

un diviem zaudēju-
miem palika 3. vie-
tā. Cross over – 
knock out turnīrā 
Boomeri tikās ar 
Turciju. Pēc tam, 
kad viņi visu pārē-
jo spēles laiku bija 
veduši, 5 sekundes 
pirms beigām turki 
ļoti dramatiskā vei-
dā ar tālo iemetie-
nu spēli uzvarēja ar 
vienu punktu.

FIBA vakar 
paziņoja, ka iz-
meklē pēdējo gru-
pas spēli pret Angolu, jo pastāv aizdo-
mas, ka Austrālija to tīšām zaudēja, lai 
izvairītos knock outā sastapties ar ASV 
pasaules čempionu.

Austrālija šajā spēlē atpūtināja di-
vus savus labākos spēlētājus. Andrejs 
preses konferencē paskaidroja, ka pēc 
5 spēlēm sešās dienās vajadzēja spēlē-
tājus atpūtināt, lai gatavotos uz finā-
liem. Bez tam, tas citiem spēlētājiem 

deva izdevību būt uz laukumu vairāk 
minūtes, lai iespēlētos tālāk.

Austrālijas presē šādai taktikai bija 
stiprs atbalsts no lietpratējiem, agrākiem 
olimpiskiem spēlētājiem un treneriem.

Paredzams, ka šodien (Red.: 
9. sept.) FIBA paziņos iznākumu. Tu-
rēsim īkšķi.

Eduards Lēmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Atgriezies no kartu-
peļu talkas pie radiem 
Svētciemā, es izdomā-
ju, ka laiks atkal pienā-
cis sist pa klaviatūru un 
dalīties ar pāris vasaras 
piedzīvojumos ar lasītā-

jiem.
Šovasar, kā jau trīs iepriekšējās 

reizēs, ceļojām uz Kuršu kāpu, Lietu-
vā, ar manu Latvijas māsīcu Gunu un 
šoreiz arī ar viesi no Austrālijas – Tre-
vor, ar kuru jaunībā biju kopā spēlējis 
basketbolu Dienvidaustrālijas pavalsts 
izlasē. Līdzbraucēju kompānija katru 
reizi ir drusku atšķīrusies, bet paras-
ti ir kāds Austrālijas viesis vai viesi, 
Guna un es. Parasti esam palikuši Pa-
langā pie astronomu pāra, kuri papil-
dina pensiju, izīrējot istabas viesiem.

Iebraucot pa galveno ceļu Palangā 
pat ap desmitiem vakarā ir interesanti 
vērot vairākus cilvēkus ceļmalā, turot 
plakātus. Pirmā doma, ka īkšķotāji, uz-
rādot galamērķi, bet, tuvāk paskatoties, 
tie ir vecāka gadu gājuma cilvēki, turot 
sludinājumus par izīrējamām istabām.

Lietuvā jau nav tik garš krasts ar 
burvīgām pludmalēm kā Latvijai, un 
brāļu tautai Palanga ir ļoti iecienīta va-
sarā. Šoreiz gan bijām izdomājuši pa-
likt pašā Kuršu kāpā, skaistā pilsētiņā 
Nidā. Brauciena mērķis arī bija piestāt 
Klaipēdā pa ceļam un noskatīties vī-
riešu basketbola spēles starp Austrāli-
jas izlasi un Lietuvu un arī ar Ukrainu, 

ko arī izdarījām.
Pilnā zālē ar 

zaļi ģērbtajiem 
lietuviešiem no-
skatījāmies, kā 
Austrālija par ne-
daudziem punk-
tiem zaudēja spēli. 
Pirms spēles sā-
kuma biju patīka-
mi iespaidots, kā 
visi skatītāji skaļi 
dzied līdzi savai 
himnai. Spēlēs 
Latvijā skatītāji ir 
daudz kautrīgāki un sanāk pašam savu 
balsi drusku par skaidri noklausīties.

Kuršu kāpa, kā jau varētu saprast 
no tās nosaukuma, agrāk bijusi kuršu 
apdzīvota vieta. Kuršu valodā reti kurš 
vairs runā, bet man agrāk šogad bija 
laime to dzirdēt, jo viens Amerikas lat-
vietis, ar kuru iepazinos Rīgā, bija ie-
skaņojis interviju ar dāmu, kura runāja 
kuršu valodā. Ieskaņojumā dāma stās-
tīja, ka latviešu valodu nerunā, bet tikai 
kuršu valodā. Tas ko viņa stāstīja, ma-
nai ausij izklausījās drusku pēc latgaļu 
dialekta. Tomēr lielāko tiesu sapratu.

Iebraucot Nidā ap plkst.21.00, sā-
kām meklēt apmešanos; ne īpaši laba 
stratēģija, jo vasaras laikā tur čum un 
mudž ar atpūtniekiem, bet toties mums 
kāds bija agrāk apgalvojis, ka vienmēr 
var dabūt kaut kur Nidā apmešanos. 
Informācijas centrs jau slēgts, kempin-

gā palikušas tikai telts vietas, interne-
tā arī neparādījās nekas.

Tad sadomājām, ka jāiet pie suve-
nīru tirgotāju būdiņām, jo tie jau pa-
rasti ir labākie ziņu avoti. Tā arī mums 
ieteic viesu māju Zunda, turpat ap 
stūri. Neviena istaba lieka! Īpašnieks 
pastāstīja, ka ir viena istaba rezervēta, 
bet viesi nav vēl ieradušies. Tikai ap 
pusnakti zinās, vai istaba atbrīvosies. 
Sākām tālāk meklēt, bet tad no Zun-
das mums zvana. Varam istabu pēc 
pusstundas jau dabūt. Laikam bija no-
skaidrojis, ka viesi neieradīsies.

Istaba laba, bet interesanti, ka zir-
nekļu tīkli pāri visam balkonam un 
viesnīcas fasādei. Tas esot kaut kas 
īpatnējs Nidai. Arī odi pa tūkstošiem 
saķerti tīklos. Tad jau sapratām, kāpēc 

Ceļojums uz Kuršu kāpām
Austrālijas izlases basketbola spēle

No kreisās: Andrejs Lēmanis, Uldis Brūns.

FO
TO

 n
o 

U
ld

a 
B

rū
na

 p
ri

vā
tā

 a
rh

īv
a

Pasaules kauss basketbolā
Austrālijas komanda ar latviešu virstreneri

Virstreneris Andrejs Lēmanis (centrā) ar Austrālijas bas-
ketbola komandas spēlētājiem.
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Pirmo reizi Tukumā 
no 12.  līdz 14.  septem-
brim notika Kurzemes 
Dzejas un Mākslas die-
nas Vārti uz Kurzemi.

Kā jūtams, tad ie-
rastie, no pagājušiem 
laikiem nākušie svētki 

kā Mākslas dienas, Dzejas dienas un 
droši vien arī citi šādi kultūras dzīves 
notikumi pēdējā laikā iegūst jaunas 
formas. Piemēram, Mākslas dienas, ko 
okupācijas gados tik plaši un vērienīgi 
atzīmēja, Latvijā šogad pagāja tikpat 
kā nepamanītas. Tās gan rīkoja, taču 
nekļuva par valsts mēroga notikumu. 
Tās dažviet notika, taču bijušās rezo-
nanses, bijušā spēka nebija: katrs, tā 
sakot, vārījās savā sulā.

Jelgavā, piemēram, meklē jaunas 
iespējas Dzejas dienām. Lūk, 12. sep-
tembrī Jelgavas Zinātniskā bibliotēka 
pēdējos gados ierasto Dzejas dienu 
vietu gājēju ielā pie bistro Silva papla-
šināja teritoriāli. Šogad tās noritēja ar 
nosaukumu Pa Mītavas tiltu uz dzejas 
debesīm. Vispirms pie Mītavas tilta, 
kur tagad gar Driksas krastu klīst Kār-
ļa Īles darinātais mūžīgais Jelgavas 
students, dzeju dažādās pasaules va-
lodās lasīja ārzemju studenti no tuvā-
kām un tālākām valstīm, kuri mācās 
Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tē. Daudzi jelgavnieki droši vien pir-
mo reizi dzirdēja, kā skan dzeja vācu, 
angļu, franču, kataloniešu, čehu, poļu, 
slovāku, igauņu un pat taizemiešu va-
lodā. Bērnu dzeju Spīdolas ģimnāzijas 
audzēkņi skandēja bērnu rotaļu lau-
kumā pie universālveikala Kanclera 
nams, kur uzstājās arī dziedoši bērni 
un kur tika sarīkotas bērnu radošās 
darbnīcas. Bet pilsētnieku iecienīta-
jā Silvā, klātesot apbrīnojami kuplam 
klausītāju pulkam, uzstājās dzejnieki 
Anna Auziņa, jelgavnieks Eduards 
Aivars jeb Aivars Eipurs un Uldis Bēr-
ziņš, muzicējot Kārlim Kazakam. Pa-
rasti Dzeja dienās Jelgavā lasa ne tikai 
dzeju, bet skan mūzika, tiek aicināti 
dejotāji, un tie kļūst par savdabīgiem 
kultūras svētkiem.

Kā liekas, jaunu formu atraduši arī 
tukumnieki, kuri pirmo reizi rīkoja 

Kurzemes Dzejas 
un Mākslas dienas 
Vārti uz Kurzemi. 
12. septembrī te 
dažādās vietās no-
tika Dzejas dienai 
veltīti pasākumi, 
bet pie mājas, kur 
kādreiz dzīvoja un 
strādāja glezno-
tājs Kārlis Neilis, 
pēc tam – Ansis 
Artums, bet tagad 
pārmantojis Al-
berts Pauliņš, at-
klāja piemiņas plāksni.

Sestdienā, 13. septembrī, Tukumā 
saradās gan mākslinieki, gan dzejnie-
ki no Kurzemes pilsētām Liepājas, 
Ventspils, Saldus, Kuldīgas un Tal-
siem, lai kopā ar tukumniekiem pieda-
lītos dzejas meistardarbnīcā, ko vadīja 
Aivars Eipurs, atvērtu un apskatītu 
vairākas izstādes, piedalītos konferen-
cē, skatītos videofilmas, noklausītos 
koklētājas Laimas Jansones un viņas 
kolēģu koncertā un, protams, lasītu un 
klausītos dzeju.

Sevišķi mani ieinteresēja kon-
ference ar visai sarežģītu un daudz-
sološu nosaukumu Mākslas nozīme 
sabiedrībā sociāli ekonomiskajos 
procesos Kurzemē. 2011-2014. Laika 
robežas gan netika ievērotas un krietni 
vien paplašinātas. Pēc Signes Bauma-
nes filmas Sieviete noskatīšanās Inese 
Kundziņa iepazīstināja ar savu pētīju-
mu par otētajām pūra lādēm Kurzemē.

Faktiem bagāts bija Kristiānas 
Ābeles referāts par pirmajām mākslas 
izstādēm Kurzemes mazpilsētās pirms 
simt gadiem. Šī tēma Latvijas mākslas 
vēsturē praktiski nav pētīta. Tikai ta-
gad, kad tiek gatavots jauns latviešu 
mākslas izdevums, tam pievērsusies 
Johana Valtera dzīves un daiļrades rū-
pīgā izsekotāja. Kā runātāja atzīmēja, 
pirms Pirmā pasaules kara, ja neskai-
tām Liepāju un Jelgavu, ārpus Rīgas 
citviet mākslas izstādes nenotika. 
20. gadsimta sākumā vairākas vācu 
mākslas biedrības iecerēja ar gleznie-
cību un grafiku iepazīstināt Kurze-
mes mazpilsētas. Pirmā šāda izstāde 

notika Tukumā 
1905. gadā, kurai 
gan šajā pilsētā ne-
bija turpinājuma – 
izstādes rīkotāji 
cieta finansiālus 
zaudējumus. Arī 
Ventspilī bija tā-
pat. Tikai Kuldīgā 
līdz karam šādas 
izstādes varēja at-
kārtoties vairāk-
kārt.

Starp pārējiem 
stāstījumiem kon-

ferencē jāizceļ Eleonoras Šturmas ļoti 
pamatīgais vēstījums par kurzemnieku 
no Liepājas puses gleznotāju Laimonu 
Eglīti (viņa tikai dienu iepriekš bija 
ieradusies no Ņujorkas). Ja arī agrāk 
šī mākslinieka vārdu daudzi nezināja, 
tad tagad ieguva detalizētu pārskatu 
par viņa daiļrades veidošanos.

Šo Dzejas un Mākslas dienu laikā 
Tukumā vairākās vietās bija sarīkotas 
izstādes, piemēram, Tukuma dzelz-
ceļa stacijā. Arī novada domes telpas 
pirmo reizi piedzīvoja mākslas ienāk-
šanu. Te bija sakopotas gleznas, fotog-
rāfijas, stikla un keramikas darbi, kuru 
autori ir visu Kurzemes novadā 32 
dzīvojošie mākslinieki. Te varēja ie-
pazīties ar Gunas Millersones (Talsi), 
Alda Kļaviņa (Liepāja), Alberta Pauli-

Māra Branča skatījums
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies“ (Rainis) – Pārdomas pēc dzejas dienām Jelgavā un Tukumā

Apgleznotais nams Harmonijas ielā 1.
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Ansis Artums. Ceraukstes ainava. 1966.
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Augusts Annuss. No Baznīcas. Bez da-
tējuma.
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Atklāšana Tukuma novada domē.
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Kā akmeņi, kas ie-
sviesti upē to savirmo, 
un tajā rezonē un vibrē 
ūdens gredzeni, plešoties 
un izplūstot ūdens virs-
mā, tā Signes  Bauma-
nes filma Akmeņi ma-

nās kabatās saviļņo skatītājus dažādos 
pasaules globa punktos. Filma tapusi, 
dzīvojot un strādājot ASV, Ņujorkā, 
Latvijā dzimušai māksliniecei, anima-
torei, filozofei. Patreiz filma skatāma 
Rīgā, kino Citadele, kur uz pirmizrā-
di bija ieradusies pati autore; par filmu 
tuvāk var uzzināt tās mājas lapā http://
www.rocksinmypocketsmovie.com/.

Vispārcilvēciskais un autobiogrā-
fiskais, animācijas pasaules neierobe-
žotais fantāzijas un metaforu arsenāls 
būvē pamatīgu dzimtas stāstu – par 
sievietēm 3 paaudzēs – par latvietēm. 
Kaut filmas eksplikācijā stāsts aiz-
sākas ar cara laiku revolūciju, pirmo 
pasaules karu, padomju armijas iebru-
kumu, vācu okupāciju un visu beidzot 
padomju režīma laiku, tie ir tikai dotie 
apstākļi sievietēm, kuros dzīvo, jāiz-
dzīvo un jāsadzīvo ar... depresiju.

Signe Baumane caur personīgo 
stāstu vērš plašāku skatu uz iepriek-
šējo paaudžu traģēdiju, drāmu. Tas arī 
pēc manām domām ir tautas gēns, kas 
traumēts kara un politikas dzirnavās, 
un tumsonīgā izpratnē par cilvēka psi-
hi un psiholoģiskām problēmām.

Arī tagad pasaules, arī Amerikas 
problēmas ir depresija, cilvēku sazāļo-
šana, farmācijas firmu dominējoša ie-
tekme. Vai pastāv alternatīva psihiat-
riskajām slimnīcām un medikamentu 
dozēšanai? Kā formulēt to recepti – lai 
indivīds ir saprasts savu zemapziņas 
līkloču drāmā – sižetā ir filmas pamat-
jautājums?

Gribas teikt – šī ir filma ir dzied-
niecisks seanss, tā to sajutu, jo jebku-
ra izrunāta, vārdā nosaukta problē-
ma un sāpe, jau ir ceļš uz risinājumu.

Filmas kontā jau vairākas atzinī-
bas: labākā pilnmetrāžas filma ANI-
MATOR 2014 Poznaņā, Fipresci balva 
Karlo Vari Starptautiskajā kinofesti-
vālā, Ekumēniskās žūrijas balva Karlo 
Vari Starptautiskajā kino festivālā.

Septembra sākumā filma tiks de-
monstrēta Ņujorkā IFC (Neatkarīgā 
Kino Centrā http://www.ifccenter.com/
films/rocks-in-my-pocket/) un Bostonas 
Mākslas muzejā (http://www.mfa.org/
programs/series/rocks-in-my-pockets); 
tur ar filmu iepazīsies gan Ziemeļame-
rikas latvieši, gan kino cienītāji.

Krāsas un filmas palete – sarkanais 
priežu mežs, kā ar šūnām un audiem 
izoderētas tavu dzimtas sieviešu mājās 
un guļamistabu sienas, trepju metafora. 
Šķiet filmā visveiksmīgākais tēls un fi-
lozofijas piesātinātākais ir pusseklā upe, 
no kuras vecmamma kalnā uz māju go-

tiņām nesa 40 spaiņu ūdens dienā, kur 
spoguļojas slimības rēgi, un kurā kā 
Visuma upē filmas galvenajai varonei 
Signei un viņas vecmāmiņai lemts sa-
tikties un nolīdzināties; nolīdzināt fil-
mas pamatjautājuma un pamatkonflikta 
sāpi – gribēt mirt un spēt dzīvot.

Filma pastāsta par latviešu sievieti 
gadsimta vēsturiskajās kolīzijās, zie-
meļnieku temperamenta un sabiedrī-
bas pieņemto normu izveidotā rāmī, 
kurā par spīti nesaprastajam, elpo 
cilvēks, elpo dzīvi piepildīt griboša, 
ievainojama, ar savu karmu – šajā ga-
dījumā depresiju – dzīvojoša būtne.

Māksliniece Signe Baumane ar 
savu filmu dziedina ne tikai savu dzim-
tu, bet katru, kas dodas viņai līdz filmas 
meistarīgi radītajās epizodēs; gandrīz 
bez pauzes un elpas Signe aizkadrā 
stāsta – teksts ir ieskaņots suģestējošā 
stāstījuma manierē, mainot balss tem-
brus, attēlo citu varoņu teikto, reakcijas.

Filmas vizuālo ritmu uztvert var tik 
vienkārši, un ar laba un veselīga humo-
ra devu filma pusotru stundu ļauj dzīvot 
līdz ne tikai kādas ģimenes sāgai Latvi-
jā, bet ar vienu smadzeņu puslodes daļu 
to reflektēt un ieklausīties savas dzim-
tas stāstā un peldēt savas dzimtas Lik-
teņupē, bet tas labākais – meklēt un izlī-
dzināt, saprast un ieklausīties tajos, kas 
bija pirms tevis, un tajā, ko tu nes sevī.

Citāts no filmas vienas no fināla 
epizodēm:

Es jūtos pateicīga savai mātei uz 
mūžu, par to, ka viņa mani ieradināju-
si iet un runāt ar cilvēkiem.

Jo stāsti, ko tev stāsta dzīvu cil-
vēku balsis, ļoti atšķiras no stāstiem, 
kurus stāsta balsis ko dzirdi tikai tu un 
neviens cits.

Būt dzīvai un pie pilna saprāta 
prasa ikdienas piepūli.

Amerikas Latviešu mākslinieku 
apvienības vadītāja, gleznotāja Linda 
Treija par latviešu diasporas māksli-
nieci un viņas mākslu saka: Signe Bau-
mane savā mākslā ir patiesa. Tās ir vi-
ņas domas, šaubas, prieks, aizraušanās, 
kas dzīvo mākslnieces radītajos tēlos, 
ainavās un stāstos. Signes atbruņojošā 
atklātība un tiešums rada klātesošajos 
apbrīnu un vēlmi dalīties ar savām 
domām, pieredzi un sajūtām. Liekas 
likumsakarīgi, ka viņas filma sāk ie-
gūt popularitāti un atpazīstamību pla-
šākā sabiedrībā, jo Signe to vienkārši 
ir pelnījusi – ar savu darbu, aizrautību 
un pilnīgo atdevi radošajam procesam. 
Signes personiskais vēstījums ir cil-
vēciski tuvs un nozīmīgs skatītājiem, 
neatkarīgi no tā, kurās vietās filmas 
tiek rādītas – vai tā būtu ASV, Latvija, 
Čehija vai kāda cita valsts.
Intervija ar mākslinieci Signi 
Baumani

Signe, pastāstiet lūdzu par darba 

tapšanu, cik ilgi strādājāt pie filmas? 
Kas deva spēku nepagurt?

Signe  Baumane:  Es uzrakstīju 
scenāriju 2010. gada janvārī, strādāju 
pie tā noslīpēšanas vairākus mēnešus. 
Kopā ar Sturģis Warner, teātra reži-
soru, mēs 7 nedēļas strādājām pie vo-
iceover ieraksta. No 2010. gada jūlija 
uzsāku animācijas procesu. Kad saņē-
mām atbalstu no Rīgas Kino Centra, 
strādājām vairākus mēnešus pie filmas 
Latvijas versijas. Kopsummā pagāja 4 
gadi, lai filmu pabeigtu. Pirmizrāde 
bija 7. jūlijā 2014. gadā Karlovy Vary 
Starptautiskajā filmu festivālā.

Protams, ka nebija viegli strādāt 
pie filmas; ļoti daudz darba un domu 
tajā tika ieguldīts. Kas man deva spē-
ku? Es ticēju, ka filmai ir jātop, ka tā ir 
vajadzīga cilvēkiem.

Kā spējāt apvienot vispārcilvē-
cisko un autobiogrāfisko? Vai izjutāt 
misiju, drosmi, māksliniecisku izaici-
nājumu, kam talkā nāca animācijas 
pasaules neierobežotais fantāzijas un 
metaforu arsenāls, lai būvētu pama-
tīgu dzimtas stāstu – par sievietēm 3 
paaudzēs – par latvietēm?

S.B.: Apvienot vispārcilvēcisko 
un personīgi nemaz nav tik grūti, ja 

„Akmeņi manās kabatās“
Signes Baumanes animācijas filmas panākumi

„Vecmāmiņa pļavā“ – kadrs no filmas.

Signe Baumane pēc pirmizrādes Rīgā.

 
Turpinājums 14. lpp.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2014. gada 19. septembrī

Vajadzētu piezvanīt!
Vajadzētu aizbraukt!
Vajadzētu satikties!
Vajadzētu paciemoties!
Vajadzētu parunāties!

Gribas piezvanīt!
Gribas aizbraukt!
Gribas satikties!
Gribas paciemoties!
Gribas parunāties!

Noteikti piezvanīšu!
Noteikti aizbraukšu!
Noteikti satikšu!
Noteikti paciemošos!
Noteikti parunāšos!

Nevaru piezvanīt!
Nevaru aizbraukt!
Nevaru satikt!
Nevaru paciemoties!
Nevaru parunāties!

Draugs šodien nomira.

Armands Birkens
Čikāgā, 2014. g. septembrī

Latvijas Okupācijas 
muzejā projekta Izstaigā 
Stūra māju! ietvaros no-
tiek padziļināta izpēte at-
tiecībā uz Rīgas Centrāl-
cietumā 1941. gada jūnija 
beigās notikušajām civil-
iedzīvotāju slepkavībām. 

Šobrīd noskaidrots, ka laikā no 27. līdz 
29. jūnijam tur nogalināti 99 cilvēki. 

Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības valde 
9. septembrī apstiprinā-
ja rezolūciju par bijušās 
Latvijas PSR Valsts dro-
šības komitejas Stūra 
māju.

Rezolūcijā izteikts 
aicinājums Latvijas sabiedrībai un 
valdībai saglabāt ēku valsts īpašumā, 
kā arī nodrošināt finansējumu ēkas 
izpētei un tehniskā stāvokļa nodroši-
nāšanai. Tāpat biedrība pauž gatavību 
turpināt sadarboties ar valsts, pašval-

dības un nevalstiskajām organizācijām 
Stūra mājas izpētē un muzeja ekspozī-
cijas iekārtošanā.

Okupācijas muzeja biedrība 
(OMB) par ēkas vēsturiskās piemi-
ņas saglabāšanu sāka rūpēties jau tad, 
kad ēkā atradās LR Valsts Policija. 
2003. gadā par sabiedrības saziedo-
tiem līdzekļiem pie nama atklāja pie-
miņas zīmi Melnais slieksnis. OMB 
vairakkārt izteikusi gatavību līdz-
darboties ekspozīcijas iekārtošanā 
Stūra mājā. Pateicoties nodibinājuma 
Rīga 2014 ierosinājumam un finansē-

jumam, daļēji šo iniciatīvu izdevies 
realizēt. Kopš maija Stūra mājā līdzās 
piecām citām izstādēm apskatāma 
Okupācijas muzeja izstāde par Čeku.

Rezolūcija nosūtīta Latvijas Valsts 
prezidentam Andrim Bērziņam un mi-
nistru prezidentei Laimdotai Strauju-
mai, kā arī kultūras ministrei, finanšu 
ministram un par ēku atbildīgajai v/as 
Valsts nekustamie īpašumi un Saeimas 
vēlēšanās iesaistītajām politiskajām 
partijām. 

Inese Krieviņa
OM sabiedrisko lietu vadītāja

„Stūra māja“
Okupācijas muzejs pieņem rezolūciju 

Rīgas Centrālcietumā noslepkavotie
Lūgums sniegt ziņas

Atpazīto Rīgas Centrālcietuma upuru 
saraksta pirmā lapa. Pēc katra vārda 
ekshumācijas kārtas numurus.
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sPie drauga!
Dzeja

bija Kameras biedri, kaut šoreiz citos 
amatos.

Liels pagodinājums bija piedalīties 

šai aizkustinošajā ceremonijā. Vērts 
atcerēties, ka pirms Hieu Van Le vi-
cegubernators bija mūsu – Bruno Krū-
miņš AM.

Jolanta Lūse
Laikrakstam „Latvietis“

Jauns gubernators
Turpinājums no 2. lpp.

Konkrēti zināmas 70 nogalināto perso-
nības, taču 29 cilvēki joprojām – pēc 73 
gadiem – nav identificēti. Visi nogalinā-
tie bija vīrieši. Zināms arī, ka vismaz 80 
ieslodzītajiem izdevās palikt dzīviem, 
un viņi 30. jūnijā no cietuma izlauzās. 
Viņu vidū bija vismaz 4-6 sievietes.

Piecdesmit triju bojā gājušo vārdi 
minēti tā sauktajā Šustina sarakstā. 
Turpinās izpēte, lai noskaidrotu, uz 
kāda pamata tika represēti atlikušie 
četrdesmit seši cilvēki.

Sakarā ar to, ka apcietināšana pār-
svarā notika jau kara laikā, sākot ar 
1941. gada 23. jūniju, nenotika pat pus-
līdz adekvāta izmeklēšana, ne arī do-
kumentu noformēšana. Savukārt pēc-
kara gados, komunistiskās okupācijas 
apstākļos, par Rīgas Centrālcietuma 
notikušo traģēdiju praktiski netika ru-
nāts, nerunājot par izpēti. 

Tādēļ mēs vēršamies pēc palīdzības 
pie jums, lasītāji: ja jūsu ģimenē, kā arī 
draugu un paziņu lokā, kāds tuvinieks 
ir nogalināts Rīgas Centrālcietumā, lū-
dzu, atsaucieties! Kvalitatīvam izpētes 
darbam nepieciešamas papildus ziņas 
par vairākiem cilvēkiem: dzimšanas 
datumi, dzīves vieta, nodarbošanās, kā 
arī aresta laiks un potenciālais iemesls. 
Atsevišķos gadījumos nav zināmi pat 
vārdi. Ļoti svarīgas ir fotogrāfijas, jo 
šobrīd mūsu rīcībā tādu praktiski nav.

Divi saraksti sniegti laikraksta 
Latvietis mājas lapā:
http://www.laikraksts.com/raksti/4771

Pirmajā minēti cilvēki, kuru no-
slepkavošanas fakts ir apstiprināts, bet 
otrajā tie, par kuru likteni trūkst in-

formācijas. Kopīgiem spēkiem mēģi-
nāsim noskaidrot nezināmās lietas, lai 
beidzot būtu iespējams pienācīgi atdot 
godu vismaz šiem 99 komunistiskā re-
žīma upuriem!

Informāciju adresēt Latvijas Oku-
pācijas muzeja vēsturniecei Inesei 
Dreimanei, Raiņa bulvārī 7, LV–1050, 
tālrunis +371 29722371 vai elektronis-
ki: miuma@inbox.lv.

Inese Dreimane
Laikrakstam „Latvietis“
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Bātā mūsu istaba atradās trešajā stāvā, 
bēniņos ar slīpiem griestiem un skatu pāri 
blakus jumtiem uz pilsētas netālo centru. Di-
vas vannas istabas koridorā pieejamas visiem 
trešā stāva viesiem. Ceram, ka citas istabas 
būs neaizņemtas, un tā arī izrādās, jo nevaja-
dzēja ne reizi stāvēt rindā, gaidot dušu.

Bāta skaista pilsētiņa. Romiešu laikā tur darbojās sla-
vena pirts un valdības centrs ar nosaukumu Aquae sulis. 
Romiešu laika muzejā pazemes izrakumi, virszemes celt-
nes, drupas un citi eksponāti pierāda romiešu laika dzīves 
veidu un tehnisko prasmi celtniecībā, kā arī kanalizācijā. 
Pavadām vairākas stundas, skatoties un brīnīdamies, bet 
rinda, lai fotografētos pie apbruņotā romiešu zaldāta gara, 
un dodamies atpakaļ mūsdienās.

Nu, ne tieši mūsdienās, jo nākošā pietura Karaliskais 
loks (Royal Crescent), un muzeja nams celts ap 1770. gadu. 
Muzeja dežurantes visas lepojās par Bātas vēsturisko, 
18. gadsimta būvi. Neuzdrošinājos vaicāt, vai tad romieši 
nebija šeit pirmie būvmeisteri? Aivons upi, kas atdala pil-
sētu no priekšpilsētas mājām, šķērso vairāki tilti. Viena – 
nosaukto Ponte vechhio – atgādina tiltu Florencē, Itālijā. 
Pastaigājoties Sidnejas parkā, pienākam kanālam, kura 
krastmalā piesieti vairāki mājas kuģīši. Pa šo kanālu var 
aizceļot līdz pat Londonai vai arī otrā virzienā – līdz Bris-
tolei.

Netālu no Bātas, apmeklējam slaveno seno laiku akme-
ņu veidojumu Staunhendžu (Stonehenge). Noslēpumaina 
un mītiska vieta gan! Grūti iedomāties, kā tik sen atpakaļ 
tos lielos bluķus varēja atvilkt, pacelt un sastādīt. Un arī, 
kāpēc? Atpakaļ ceļā uz Bātu, apstājamies pie Fārlī Han-
gerford (Farleigh Hungerford) pilsdrupām. Pils kapela arī 
iekārtota kā mauzolejs, un tanī apbedīti seši ievērojami tā 
laika pilsoņi. Man uznāk drebuļi un zoss āda, un ātri izeju 
ārā saulītē. Turpat blakus ciemā jāpietur Voksīti, lai nogar-
šotu vietējo tumšo alutiņu un nomierinātos pēc piedzīvotā.

Blakus romiešu izrakumiem Bātā atrodas jaunuzcelta 
pirts, peldbaseins un vairākas istabas, kur smērē un stiepj 
un tausta ķermeni, lai atdzīvinātu miesu un garu. Es atsakos 
no tādām mokām, bet Suzanna gan grib izmēģināt piedāvā-
jumus un aiziet. Pārnāk atspirdzināta, tātad bija vērts tās 
125 mārciņas! Vakarā pievienojamies humoristiskā pastai-
gā pa Bātas ieliņām un iegūstam vairākus noderīgus (kā arī 
nederīgus) faktus par pilsētas vēsturi un patreizējo darbību.

Pavadām trīs dienas Bātā pirms dodamies uz Penzansi, 
dienvidrietumos, Kornvolas apvidū. Viesnīca jūras krastā, 
un no istabas brīnišķīgs skats. Būsim šeit tikai vienu vaka-
ru, bet tā kā dienasgaisma ilgst vairāk nekā 14 stundas, būs 
laiks arī izbraukt apkārtni.

Saimnieks iesaka izmest līkumu gar jūrmalu līdz šeit 
slavenajam Minaku teātrim, un atpakaļ pa pussalas otro 
malu. Tā arī darām.

Iebraucam Mausholes (Mousehole) ciemiņā un novieto-
jam Voksīti. Šeit ērtāk un drošāk kājniekiem. Šaurās ieliņas 
ierobežo auto vadīšanu, un vairākas reize redzam situāci-
jas, kad šoferi viens uz otru bola acis, kad satikušies purns 
pret purna! Pastaigā gar jūras klintīm, pienākam pie rindu 
mājiņas un apstājamies parunāties ar saimnieku, kas kopj 
mazu dārziņu tieši klints malā. Viņš stāsta, kā pagājušā 
gada ziemas vētrās jūrā bija tik lieli viļņi, ka jūras ūdens 
lauzās pāri viņa dārza mūra sētai un gandrīz pat iešļāca 

mājā. Patiešam neticami, jo dārzs atrodas apmēram 30 m 
virs jūras paisuma līmeni!!

Nākošā pieturas vietā Lamornā līdzīgs stāsts par vētras 
mežonīgumu. Tur, līča viļņlauzis neizturēja jūras spēku, 
un vēl redzams tikai drupas. Te arī restorāns un dažas mā-
jas gāja bojā.

Piebraucam Minekas teātrim; brīvdabas estrāde iebū-
vēta klintīs pie jūras. Šovakar spēlēs Noela Kovarda (Noel 
Coward) lugu; kaut gan viegli smidzina, biļetes izpārdotas. 
Tālāk braucot uz Landsendu (Lands End), Anglijas dien-
vidu ragu, ceļš kļūst šaurāks un šaurāks. Vairākas reizes 
jāiztēlojas resnās dāmas deju, bet kad beidzot sasniedzam 
Landsendu, pat neizkāpjam no auto, jo līst smagāk, un rags 
nepieejams. To aizņem liels rotaļu laukums.

Atpakaļ ceļā uz Penzansi, piebraucam pie Pirmās un 
Beidzamās (First and Last) viesnīcas, kur grīdā iebūvēts 
logs, caur kuru redzamas trepes un tuneļa sākums. Tunelis 
ved uz jūras līci, un caur kuru vietējie varēja slepeni ievest 
preces bez muitas maksāšanas. Turpat tuvumā ievērojam 
sērfotājus šļūcot viļņos, un es pielieku roku, lai palīdzētu 
airētājam nolaist ūdenī prāvu glābšanas laivu.

Esam izbraukuši krietnu gabalu, un atpakaļ viesnīcā 
pasūtam cūku un vēršu cepešus. Vietējie produkti un gardi 
gan. Varētu jau agri līst gultā, jo rītu būs garš brauciens 
uz ziemeļiem, bet šovakar viesnīcā būs blūza mūzika, un 
nolemjam pasēdēt kādu laiciņu. Ir taču godīgi atbalstīt vie-
tējos mūziķus, un, protams, arī alus darītājus.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Kristapa Zariņa ceļojuma atskats (2)
Anglijas dienvidrietumos
1. turpinājums. Sākums LL326.

Suzanna un Kristaps Zariņš pie Bātas romiešu baseina.

FO
TO

 n
o 

Za
ri

ņu
 ģ

im
en

es
 p

ri
vā

tā
 a

rh
īv

a

Staunhendža.

FO
TO

 K
ri

st
ap

s Z
ar

iņ
š

12. Saeimas vēlēšanas – 2014. g. 4. oktobrī



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2014. gada 19. septembrī

15. maija notikumus, Latvijas politiku 
starpkaru periodā. Esmu vadījis lielu 
pētījumu par Latvijas laika studen-
tiem, kurā ar matemātiskām metodēm 
mēģinu izkalkulēt, kas bija Latvijas 
izglītotā elite, esmu pētījis studentu 
organizāciju vēsturi.

B.H.: Vai sadarbojaties ar Krievi-
jas vēsturniekiem?

V.Š.: Pēdējos divus gadus, cita 
starpā, trīs reizes braucu uz Mas-
kavas arhīviem. Es esmu Latvijas 
un Krievijas kopējās vēsturnieku 
komisijas darba grupas vadītājs ko-
pīga dokumentu krājuma izdošanai. 
Baismīgi gari skan, bet pēc būtības 
es kūrēju mūsu vēsturniekus un pats 
meklēju dokumentus krievu arhīvos 
par vēsturi 1919.-1939. Es strādāju 
arī ārlietu arhīvā, kurā ir ļoti iero-
bežota pieejamība. Piparu visam 
pieliek fakts, ka mēs pagājušonedēļ 
izlēmām pārtraukt sadarbību ar krie-
viem.

B.H.: Kas mums būtu jāzina no 
Latvijas vēstures? Mums sevišķi rūp 
Latvija un latviešu tauta tagadnē un 
nākotnē – mazāk senā pagātnē. Intere-
sē, par cik vēstures notikumi ierobežo 
un iespaido starptautiskas attiecības, 
iespējas un risinājumus.

V.Š.: Mūsu vēsturē šobrīd ir at-

sevišķas lielās, karstās lietas, kas 
būtu jāzina (es teiktu, jāsaprot). Un 
tas ir – 20. gadsimta notikumi. To in-
terpretācijas – kā mēs tos saprotam, 
cik tur mīti, cik realitāte. Otrs lielais 
jautājumu bloks būtu par to, kā vēs-
turi mūsdienās izmanto sabiedrība 
un arī kā tā tiek izmantota politikā 
(tas ir cīņā par varu). Vismaz Latvi-
jā, man liekas, svarīgi ir mēģināt pēc 
iespējas panākt, lai latviešiem būtu 
vienots viedoklis par 15. maiju (kas 
mums labāk – autoritāra vai demo-
krātiska Latvija), un ko nesusi krievu 
okupācija, cik dziļa ietekme un kāda 
veida ietekme tai ir uz latviešiem un 
Latviju. Man liekas, šīs ir tās lielās 
lietas, kuras ir eksistenciālas mūsē-
jiem.

B.H.: Kuri vēstures jautājumi 
mūsu starpā izraisītu debates?

V.Š.: Autoritārisms un demokrā-
tija ir dziļš jautājums; domāju, tas 
var izraisīt daudz debates, sevišķi 
paaudžu vidū. Krievu okupācijas ie-
tekmi uz latviešiem paši latvieši Lat-
vijā negrib atzīt, bet ārzemju latvieši 
smalkjūtīgi klusē. Problēma nerisinās 
pati no sevis, ja par to nerunā. Es pats 
esmu dzimis un audzis okupētajā Lat-
vijā (man ir 45 gadi), man ir arī sava 
personīgā pieredze šajos jautājumos. 
Esmu secinājis, ka nav svarīga citu 
attieksme pret šiem jautājumiem, ja 
mums pašiem nav vienotības. Un tie 

ietekmē politiku, cilvēku uzskatus 
utt. Pārējie lielie 20. gadsimta jautā-
jumi (1905. gada dumpinieki, krievu 
okupācijas fakts, vācu okupācija, žīdu 
šaušanas) latviešu vidū neizraisa lielas 
debates.

B.H.: Vai Jūs mācat vēsturi arī 
bērniem? 

V.  Š.:  Ar maziem bērniem es 
nodarbojos pa retam, pastāstot par 
vēsturi viena iemesla dēļ – man ir 
divi bērni, un vecākā meita tagad ies 
5. klasē. Viņas klases audzinātāja, kad 
uzzināja par mani, sāka katru gadu 
aicināt mani uzstāties mazajiem pa-
matskolniekiem ar patriotisku saturu 
pirms valsts svētkiem. Tā nu es to 
katru gadu meitas skolā esmu darījis. 
Dabiski, ka bērniem stipri atšķiras, ko 
stāstīt lielajiem, principā tas ir vairāk 
tā kā valsts mācība – simboli, robežas, 
sportisti, karavīri utt. Daudz bildēm 
jābūt, bet ir iespējams. Es to esmu 
darījis. Kara muzejā gan rekomendē 
tā īsti vēsturi stāstīt no kādiem 12 ga-
diem.

B.H.: Paldies Jums un uz redzēša-
nos Sidnejas 3x3 saietā no 2.-8. janvā-
rim 2015.gadā!

Valtera Ščerbinska ceļa izdevumus 
uz 3x3 saietu Austrālijā atbalsta Kul-
tūras ministrija.

Baiba Haringtona
Laikrakstam „Latvietis“

Iepazīsimies ar V. Ščerbinski
Turpinājums no 5. lpp.

ņa (Tukums) un citu pēdējo gadu vei-
kumu. Kuldīdznieki īpaši šai izstādei 
no koka latiņam radīja objektu Jauna 
sezona, kas pakārts ēkas vestibilā ar 
virsgaismu, kas iziet cauri visiem trim 
stāviem, un kas bija izstādes centrs un 
apvienotājs.

Savukārt galerija Durvis iepazīs-
tināja ar Pastariņa prēmijas laureātu 
devumu bērnu grāmatu ilustrācijā. Te 
minami Margarita Stāraste, Gunārs 
Krollis, Ilze Ramane un citi.

Savukārt Tukuma mākslas mu-
zejā bija skatāma izstāde Kurzemes 
māksla. Ar jēdzienu Kurzemes māks-
la droši vien sastopamies pirmo reizi. 
Nevar jau runāt par kaut ko īpatnēju 
Kurzemes glezniecībai. Acīmredzami 
ar šo jēdzienu apvienojam visus tos 
māksliniekus, kuri nākuši no Kurze-
mes un kuri šajā novadā dzīvojuši. Tā 
rīkojušies izstādes rīkotāji, savākdami 
no Kurzemes muzejiem šo nu jau mi-
rušo gleznotāju darbus. Vecākā glezna 
pieder saldeniekam Janim Rozentā-
lam. Nozīmīgas pēdas latviešu mākslā 
atstājuši tukumnieki Ansis Artums, 
Leonīds Āriņš un Kārlis Neilis, liepāj-
nieks Augusts Annuss, ventspilnieks 
Jānis Tidemanis, grobiņietis Roberts 
Stārosts, talsenieks Jēkabs Spriņģis. 
Taču novada mākslas dzīvē noteikta 
loma ir arī Jānim Sudmalim, Jānim 
Lejniekam un Žanim Sūniņam, kuru 

darbi ne vienmēr sasniedza galvaspil-
sētas kultūras dzīvi.

Pastaigājot pa Tukumu, šur un tur 
ieraudzīju pa gleznai skvēros un uz 
pamestu māju sienām. Kāda veclaicīga 
māja Harmoni-
jas ielā lepojas ar 
greznu ārsienu 
gleznojumu, kas 
ienes ļoti priecī-
gas intonācijas 
pilsētvidē.

Jelgavnieki 
un tukumnieki 
meklē jaunus ce-
ļus Dzejas dienu 
svinēšanai. „Pa-
stāvēs, kas pār-
vērtīsies“, saka 
Rainis. Dzejas 
un citām šādām 
dienām jādarina 
jauns trauks – 
vecā ielejot, 
svaigais ūdens 
sasmaks. Jel-
gavnieki meklē 
savu risinājumu, 
bet tukumnieki, 
var domāt, at-
raduši savu vei-
du, savu formu. 
Vai tā būs īstā, 
rādīs laiks. Nā-
kamgad Dzejas 
un Mākslas die-
nas apņēmušies 

rīkot Saldus. Tad nu pagaidīsim un 
pārliecināsimies, vai jaunā forma un 
saturs dzīvos tālāk.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.
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celt Gaismas loku ap mūsu tēvu zemi 
Latviju tā, lai neviena tumsas vara to 
nespētu iedragāt?

Jāatceras, ka Baltijas ceļš bija kā 
Gaismas ceļš, ka mums ir jau sava 
Gaismas pils, un ka Gaismas loks, kas 
jāveido tagad, ir apziņas un Mīlestības 
ceļš. Apziņas ceļš jākopj tā, lai Lat-
vija, kas ir Eiropas un NATO valsts, 
spētu nest spēku, drošību un pastāvē-
šanu ne tikai sev, bet arī dot apziņas 
un domu Gaismas staru pāri visai Ei-
ropai, liekot pārējām Eiropas valstīm 
sevi kā piemēru, esot tauta, kura spēj 
nest, noturēt brīvību, vērtības un gais-
mu arī tad, kad kaimiņos ir agresīva 
vara, kam nedz savu, nedz citu karavī-
ru un tautu patiesībā nav žēl. Ko darīt, 
lai paveiktu šķietami neiespējamo?

Atceramies, ka lielās lietas nav 
vienas dienas, pat ne gada darbs, ka arī 
Gaismas pils savulaik bija nogrimusi, 
taču augšām cēlās un tagad tā ir nāku-
si Daugavas krastā. Tajā notiks visas 
Eiropas prezidentūras pasākumi un tā 
būs vieta, kurā arī lems par darbiem 
ne tikai Latvijai, bet arī visai Eiropai. 
Svarīgi ir saprast, ka mēs kā tauta to 
varam, ka varam mest Gaismas loku 
apkārt savai zemei, ka varam būt stip-
ra un saliedēta tauta. Mēs varam būt 
un pastāvēt pāri laikiem, mums ir sava 
Satversme, mums ir sava valsts un 
sava valoda. Taču Latvija ir joprojām 
sargājama!

Daudzi bažījās un joprojām ar ne-
mieru gaida kārtējo Saeimas vēlēšanu 
laiku, šogad 4. oktobri, kad tauta izda-
rīs savu izvēli par labu tam vai citam 
politiskam spēkam. Mediju vidē no-
tiek gan tīra, gan netīra dažāda kalibra 
un virzienu spēku sacensība par iekļū-
šanu nākamajā Saeimā, cenšas žur-
nālisti, politiķi un visam tam pa vidu 
Ukrainas notikumi piedod šim laikam 
īpašu nopietnību un arī trauksmi. To-
mēr arvien skaidrāk izkristalizējas 
Baltijas tautu, tajā skaitā Latvijas tau-
tas spēja saprast un virzīt notikumus, 
nepieļaut jaunu 1940. gadu un nepie-
ļaut jaunu pasaules karu Eiropā, kad 
karš jau norit Sīrijā, Irākā, daudzviet 
pasaulē, kad aktivizējas islāma pasau-
les radikālie spēki.

Tas nav viegli, tas nav ne ātri, ne 
uzreiz, tas ir process, kuru pa spēkam 
noturēt un virzīt eiroatlantiskajiem 
spēkiem kopā – vienoti un gudri. Taču 
tas ir iespējams. Kāpēc. Tādēļ ka ne-
viena tauta patiesībā nevēlas karu, 
izņemot saujiņu varas, naudas un ne-
prāta pārņemtu oligarhu, kuri, lai no-
turētu savu zūdošo varenību, ir gatavi 
izliet citu, ne jau savas asinis. Krievi-
jas tauta kara sāpes pieredz tagad, sa-
ņemot savus mirušos karavīrus atpa-
kaļ no Ukrainas, karavīrus, no kuriem 
daudzi pat nezināja, ka tiek sūtīti uz 
reālu kauju pret savu brāļu tautu Uk-
rainā. 21. septembrī Maskavā kārtējo 
reiz pulcēsies demokrātiskie spēki, lai 

pateiktu – NĒ karam.
To jau pateica daļa Krievijas inteli-

ģences, Krievijā ir demokrātiskie spē-
ki, kuri ir sirdsapziņas izpausme, bet 
kuru arvien ir par maz, lai reāli pār-
ņemtu varu. Taču tas ir process, kurā 
atmostas un kurš agri vai vēlu uzvarēs 
neprātu. Tas ir apziņas un Mīlestības 
ceļš. Ukraiņu tauta pašreiz iznes visu 
to smagumu, ko atnesusi Krievijas 
vadības agresija realizēt savas varas 
ambīcijas citas valsts teritorijā par kat-
ru cenu, arī savu tautiešu un karavīru 
asiņu cenu.

Vai Latvija šajās vēlēšanās sapra-
tīs, ka nav pa ceļam ar Kremļa inspi-
rētām partijām un ka savs ceļš ejams 
pasaulē, tikai Baltijas valstīm iespē-
jamais? Es ticu, ka sapratīs un nedos 
vaļu tiem, kuri slēpjoties kā Kangars 
viltus drānās, sola izmaiņas varā, kas 
var nest Latvijai sašķeltību un palieli-
nāt apdraudējumu.

Saskaņas partija pašreiz runā par 
daudz ko, bet tautas atmiņā ir gan va-
lodu referendums, kurā tās vadība no-
balsoja pret latviešu valodu kā vienīgo 
valsts valodu, tādējādi nostājoties pret 
Latvijas valsts pamatlikuma Satvers-
mes būtību, gan nespēja skaidri un 
nepārprotami atzīt okupācijas faktu, 
gan korupcijas skandāli un nespēja 
uzņemties atbildību Zolitūdes traģē-
dijā. Uzticību šobrīd nekādi neraisa 
arī Sudrabas-Gavrilova-Gapoņenko 
partija ar izskanējušām ziņām par ne-
skaidrībām partijas finansējumā un 
dīvaino dibināšanu, uzticību neraisa 
Repšes-Jaunupa biznesa interešu va-
dītais veidojums, par cik tieši Jaunups 
savulaik bija par Saskaņas centru, ku-
ram ir līgums ar Putina partiju, klāt-
būtni valdībā. Šaubos arī par Reģionu 
aliansi, jo nesaskatu visaugstākās pa-
kāpes lojalitāti atsevišķos darbos, tā-
pat es noteikti nebalsotu par Ždanokas 
partiju, kura slavē Krimas notikumus, 
nesaprotot, ka tā nevar aizstāvēt krie-
vu intereses Latvijā, tikai pakļaut tos 
asiņainam karam. Godprātīgākā no 
jaunajām partijām liekas bijušā tieslie-
tu ministra Jāņa Bordāna partija, bet 
Ukrainas notikumu kontekstā svarīgi 
ir katram pašam izvērtēt savus spēkus 
vispirms Latvijas interesēs, kurš spēs 
pārstāvēt Latviju visaugstākajā līmenī 
vislabāk un aizsargāt to, ja nepiecie-
šams tam ir vajadzīgs ne tikai mērķis, 
bet arī reālas iespējas to realizēt tīri 
procentuāli.

Partiju sarakstos ir atrodami ļau-
dis, kuri ir par Latviju un ir lojāli tai, 
taču svarīgākais, lai ievēlētie spētu 
reāli ikdienā strādāt. Vienotība ir lie-
lākais valdošais un pieredzes bagātā-
kais spēks, kuru veidoja trīs partijas 
ar mērķi radīt stabilitāti un drošību 
politiskajā sistēmā, virzīties uz stipru 
un drošu Latviju NATO un Eiropā. 
Tas arī ir politiski ļoti aktīvs un pār-
liecinošs spēks, kurš nodrošināja un 
nodrošina reālo ikdienas darbu Eiropā 
un Latvijas pastāvēšanu NATO ietva-
ros, spēks uz kuru var paļauties. Bet 

Latvijas politiskā sistēma vienmēr ir 
cietusi no dažādiem vairāk solītājiem, 
tāpēc īpaši svarīgi ir veicināt vienotī-
bu, nevis šķelšanos. Bažas rada atse-
višķi notikumi kā ZZS bijušā premjera 
kandidāta tuvošanās Putina Krievijas 
interešu sfērai, kas izpaudās gan vizītē 
pie Vešņakova, gan NATO nopulgoša-
nā, tāpat bažas rada Nacionālās apvie-
nības neveiksmīgās ministru izvēles 
un maksātnespējas administratoru 
jautājumi.

Ideālu politika kopumā ne vien-
mēr ir spējusi gūt virsroku esošajos 
politiskajos spēkos, taču šobrīd, kad 
tomēr ģeopolitiskā izvēle ir vissvarī-
gākā un noteicošā, katram pašam pēc 
savas sirdsapziņas ir jāizvēlas, kurš 
no spēkiem vislabāk un spēcīgāk spēs 
joprojām noturēt Latviju Eiropā un 
NATO, bet kurš ir par sadarbību ar Pu-
tina režīmu vistuvākajā nākotnē – it kā 
mīļā miera labad, bet varbūt pat kara 
stratēģijas, tikai citā formātā labad, 
kurā Krievijas intereses tiek izspēlētas 
savādāk. Saskaņas līgums ar Vienoto 
Krieviju šogad it īpaši liek raudzīties 
ar vēl lielāku uzmanību uz procesiem, 
kuri tiek saskaņoti Kremlī. Pašreizē-
jām koalīcijas partijām, īpaši Vienotī-
bai, kuras aktīvi iestājās par Latvijas 
pozīciju pret karu Ukrainā, par brīvu 
un neatkarīgu Ukrainu sagaidāma lie-
lākā tautas uzticība, jo par demokrāti-
jas saglabāšanu eiroatlantiskajā blokā 
trešā pasaules kara draudos būs smaga 
cīņa un saprāts nosaka to, ka to paveikt 
var vienīgi pieredzējuši un ļoti gudri 
spēki.

Tā ir un būs gluži kā Lāčplēša cīņa 
ar Kangaru un Melno bruņinieku, taču 
ne velti mūsu tauta ir gudrībā Gaismas 
pils tauta, kura spēj izšķirošā brīdī 
celties cīņai par Latviju, tās brīvību 
un neatkarību atkal un atkal. Svarīgi ir 
iet uz vēlēšanām un balsot. Balsot par 
Latvijai lojāliem spēkiem, lai Latvi-
ju nekad neuzvar tumsas spēki un lai 
Latvija augtu gudri un vienoti, lai Lat-
vija spētu būt paraugs visai Eiropai un 
pasaulei izturībā un gudrībā cīņā pret 
kara un naida kurinātājiem, kuri nevēl 
labu ne Latvijai, ne Eiropai. Tikai no 
katra viena uzdrīkstēšanās un spējas 
iestāties par stabilitāti un mieru būs 
atkarīgs tas, vai izdosies pacelt apzi-
ņas loku, Gaismas loku kā augstu sētu 
ap Latviju to sargājot, vai Gaismas pils 
tiks pietiekami piepildīta ar mūsu visu 
ticību, cerību un mīlestību, vai Mel-
nais bruņinieks tiks sakauts.

Vai demokrātija būs arī Krievijā, 
tas ir pašas krievu tautas ziņā, vai tā 
vēlas dzīvot mierā vai mirt bezjēdzīgā 
karā par Putina režīma impēriskajām 
ambīcijām, kuras nes nāvi pašu cilvē-
kiem jau karā Ukrainā. Atcerēsimies 
bīskapa Jāņa Buļa uzrunu Aglonas 
svētkos, tajā bija pateikts daudz no tā, 
par ko nemīl runāt ikdienā, taču tā sa-
viļņoja tūkstošus.

Ticu, ka latviešu tauta, krievu tau-
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ta, neviena tauta pasaulē nevēlas karu, 
ka tautas nevēlas, lai no debesīm kris-
tu miruši bērni kā Doņeckā, kad tika 
notriekta lidmašīna. Svarīgi, lai karu 
nevēlētos valstu vadītāji, lai Putina 
impēriskās ambīcijas nesaņemtu ne 
vismazāko atbalstu Latvijā.

Tieši tāpēc mūsu ikkatra pienā-
kums ir iet un vēlēt, iet un darīt tā, lai 
Latvija būtu stipra, brīva un vienota 
pret jebkādu ļaunumu un agresiju.

Ticu, ka mūsu tauta, Gaismas 
pils tauta, būs vienota un spējīga ļaut 
puķēm un bērniem ziedēt, spējīga uz 
augstu apziņas Gaismas loku Latvijā, 
visapkārt Latvijai un visai Baltijai, kas 
dos arī impulsu un augstu drošību vi-

sai Eiropai, jo mēs esam tie, kas veido 
Eiropas Savienības un NATO ārējo 
robežu par stipru un nesadragājamu 
nevienam. Dievs, svētī Latviju, tā ir 
mūsu himna, tas ir tas īstais Latvijas 
spēks, kuru nevar salauzt neviens. 
Naids ir vājš. Jo Dievs ir Mīlestība.

Silvija Kaugere
In Patria Credere
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apzinies, ka visi cilvēki visā pasaulē 
principā ir ļoti līdzīgi. Mēs visi vēla-
mies vienu un to pašu, – lai mēs būtu 
paēduši, lai mums būtu drošība un lai 
mūs kāds mīlētu vai apbrīnotu.

Es ticu, ka mani pārdzīvojumi vai 
depresija nav unikāli, tos piedzīvo 
ļoti liels daudzums cilvēku. Mēs tikai 
esam mācīti ar tiem nedalīties.

Storyteller – stāstniece, teicēja ar 
21. gs. rīkiem; kādas lomas pie filmas 
tapšanas Jūs izpildījāt? Režisore, sce-
nāriste, producente?

S.B.: Jā, es Akmeņi manās kabatās 
veidošanā veicu ļoti daudzas lomas: 
scenāriste, režisore, animatore, dizai-
nere, dekoratore, operatore utt. Šī ir 
ļoti neliela budžeta filma, un jo vairāk 
darbu varēju paveikt pati, jo vairāk va-
rēju ietaupīt.

Vai filmas sižetu veidojot nācās 
aizdomāties par mūsu mentalitāti? 
Latvieši ir klusētāji, neizrunātas dzim-
tu sāgas ir katram pūra dibenā.

S.B.: Es laikam esmu citas paau-
dzes cilvēks, vai arī mans ceļš uz iden-
titāti ir bijis savādāks kā klusētājiem 
latviešiem. Es ticu, ka vajag runāt par 
lietām, kas ir varbūt nepatīkamas vai 
biedējošas, tādējādi nesot gaismu un la-
bāku izpratni par tām. Pagrūžot mons-
trus zem gultas, tie nekur nepazūd, bet 
barojas tumsā no tavām bailēm, kļūstot 
arvien lielāki un nevaldāmāki.

Jūsu filma apceļo Eiropas, ASV 
kinozāles, festivālus. Kā izjūtat savu 
mākslinieces balsi un latvietes balsi, 
stāstot šo dzimtas sāgu.

S.B.: Esmu nepārprotami latvie-
te – caur un cauri. Veids, kā es domā-
ju – ar metaforu palīdzību un mana 
stāstnieces balss ir ļoti latviešu menta-
litātes, kultūras un vēstures ietekmēti.

Bet esmu guvusi izglītību Maska-
vā, kur dzīvoju 6 gadus. Pēdējos 20 
gadus dzīvoju Ņujorkā, un tas arī ir ie-
tekmējis manu stāstnieces balsi. Man 
šķiet, ka dzīve starp daudzām kultū-
rām devusi man spējas komunicēt per-
sonisko vispārcilvēciskā līmenī.

Ar šo filmu pasaulei atkal top 
skaidrāks par 20. gs. Latvijas vēsturi. 
Kādu atbalstu no ASV Latviešu sa-
biedrības un Latvijas kino industrijas 
esat saņēmusi?

S.B.: Filma saņēma atbalstu no 2 
prestižiem ASV Fondiem: New York 
State Council on the Arts un Jerome 
Foundation. Bezpeļņas organizācija 
Women Make Movies piešķīra filmai 
non-profit statusu, un ziedojumi filmai 
saņēma nodokļu atvieglojumus.

Mēs arī izmantojām crowdfunding 
platformu Kickstarter, un ar tā palīdzī-
bu savācām vairāk nekā $50 000 no 
800 projekta atbalstītājiem. Starp šiem 
800 atbalstītājiem, apmēram, 150 bija 
no Latvijas, un viņi lūdza, lai filmu 
veidojam latviski. Tādēļ sadarbojāmies 
ar Latvijas filmu producentu Robertu 
Vinovski un viņa kompāniju Studija 
Lokomotīve, lūdzot atbalstu Nacionā-
lajam Kino Centram, ko arī saņēmām.

Titros lasāms Lalitas Muižnieces 
vārds; vai viņa jūs konsultēja kādā 
jomā?

S.B.: Viņa bija viena no filmas 
800 Kickstarter atbalstītājām (backer). 
Liels viņai PALDIES!

Ko ieteiktu skatītājiem, kas dosies 
uz Jūsu filmas izrādi?

S.B.: Ja mēs formulējam izklaidi 
kā „veidu, kā izrauties no ikdienas ru-
tīnas, ieejot citā pasaulē“, tad Akmeņi 
manās kabatās ir lieliska izklaides fil-
ma. Bet filma arī sniedz pārtiku pār-
domām. Tā savieno nopietnas tēmas 
(depresija, ģimenes vēsture, tautas lik-
tenis) ar humoru un interesantu skatu 
uz citādi neapspriestām lietām.

Filma ir veltīta manai ģimenei un 
visām Latvijas un arī pasaules ģime-
nēm, kuras mēģina izprast savu ģenē-
tisko mantojumu.

Kādas ir Jūsu attiecības ar Fjo-
dora Dostojevska teikto „Skaistums 
izglābs pasauli“?

S.B.: Es nezinu, ko Fjodors Dos-
tojevskis domājis ar vārdu skaistums, 
tādēļ īsti nevaru uz šo jautājumu atbil-
dēt. Es domāju, ka varbūt mākslinieki, 
Māksla var izglābt pasauli. Bet Māksla 
(Art) nav viennozīmīga ar skaistumu, 
varbūt tieši pretēji.

Jūsu darba starptautiskie panā-
kumi un filmas izraisītā interese ir 
pierādījums, ka radīt darbus saistībā 
ar Latviju, dzīvojot Ņujorkā, ir iespē-
jams. Kādas būs nākošās tēmas, par 
kurām runās Jūsu filmas?

S.B.: Ir vēl drusku pāragri apspriest 
manu nākamo projektu, tas vēl tikai tiek 
formulēts manā galvā. Bet man ir 4-5 
ļoti labas idejas, kuras gribu realizēt.

Paldies par atbildēm un lai rado-
šums un iedvesma ir Jūsu mākslas un 
talanta spēka avoti!

S.B.: Paldies Jums.
Dace Micāne Zālīte
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Turpinājums no 9. lpp.

tie varbūt atstāti. Jocīgākais, kā no-
skaidrojām nākamajā rītā, ir tas, ka tie 
odi ir kaut kādi ūdensodi, kuri nesū-
cās klāt. Pāris dienas Nidā pastaigājā-
mies pa priežu mežiem, pasauļojāmies 
pludmalē un vienkārši atpūtāmies. 

Pa ceļam atpakaļ uz Latviju at-
kal piestājāmies Klaipēdas vecpilsētā 
satikties uz pusdienām ar Austrālijas 
komandas ārstu, ar kuru kopā spēlē-
jām universitātes komandā Adelaidē. 
Tad pēc pusdienām pastaigājāmies un 
iegriezāmies vecpilsētas informācijas 
centrā, jo lietus sāka līt. Pa durvīm arī 
ieskrēja Austrālijas treneris, latvietis 
Andrejs Lēmanis, arī glābjoties no lie-

tus. Pārrunājām spēli un arī apvaicājos, 
vai viņš arī Latvijā šoreiz iegriezīsies. 
Pastāstīja, ka tas gan nesanāks, bet, ka 
jau agrākos gados esot vairākkārt plā-
nojis iebraukt senču zemē, bet nekad 
vēl nav sanācis. Tas būs nākotnes plāns.

Par novērojumiem. Divas lietas, 
kuras esam novērojuši, braucot uz 
Lietuvu jau tagad četrus gadus, ir lie-
tuviešu viesmīlība un viņu paštaisītās 
kandžas tradīcija. Pirmo reizi astro-
nomu brālis piedāvāju mums pagaršot 
savu pašgatavoto kandžu. Otro reizi 
Lietuvas kultūras darbinieki salido-
jumā Palangas mola galā piedāvāja 
mums padzerties un uzkost speķi klāt. 
Trešo reizi piebraucām pie baltām 
kāpām netālu no Kaļiņingradas robe-
žas, kur viens kungs cienāja suvenīru 

pārdevējas un, kad ieraudzīja mūs, arī 
mūs pacienāja.

Jau pēc otrā Lietuvas brauciena 
mēs to sākām saukt par kandžas ek-
sperimentu. Vai tam bija lemts atkal 
notikt šoreiz Nidā? Līdz šim ekspe-
riments bija 100% pierādīts. Šoreiz 
Guna sēdēja ārā pēcpusdienā, vērojot 
jūru pie naktsmājām, un viens kungs, 
nākot atpakaļ no veikala ar pudeli, 
pienāca un prasīja, vai Guna piebied-
rosies glāzītē. Guna steidzās mani pa-
saukt, lai būtu kāds liecinieks ekspe-
rimentam. Tomēr, spriežot, ka tas bija 
pirktais dzēriens un ne kandža, ekspe-
riments izkrita. Toties jāpieskaita atkal 
100% lietuviešu viesmīlībai! 

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

Ceļojums uz Kuršu kāpām
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 20. sept., plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kursi ALB namā. 
Anita Hale rādīs savu kartupeļu 
pankūku recepti. Ieeja pret ziedoju-
miem, sākot no $4. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 15. sept.
Sestdien,  20.  sept., plkst. 12.00 – 
14.00 lietuviešu profesionālu šefpavā-
ru gatavotas pusdienas DV namā. $30. 
Pieteikšanās obligātā līdz 16. sept., 
zvanot Andrim Jaudzemam 8373 1771 
vai mob 0412 601 306.
Trešdien,  24.  sept., plkst. 13.30 – 
15.30 LAIMAS brīvprātīgo darbi-
nieku grupas Manual Handling kursi 
MAC telpās, 94 Henley Beach Rd. 
Visi, kuri nav pagājušo gadu to darī-
juši, lūdzu pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 19. sept.
Piektdien, 26. sept., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Ēdieni 
un dzērieni par mērenām cenām. Visi 
mīļi gaidīti.
Sestdien, 27.  sept., plkst. 10.00 Ade-
laides Latviešu skolas ikgadējais sa-
rīkojums Tālavas lielajā zālē. Tēma 
šogad ir Latvijas pilsētas. Nāciet un 
priecājieties kopā ar mums! Ieeja pret 
ziedojumiem.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā Tā-
lava.

 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 21. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. 15. svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem.
Svētdien,  5.  okt., plkst. 11.00 drau-
dzes un dāmu komitejas 65. gada die-
nas pateicības dievkalpojums bez die-
vgalda.

Brisbanē
Svētdien, 21. sept., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā.
Svētdien,  5.  okt., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam. Pārrunāsim Jāņa 
evaņģēliju 5:25-47 pie D. Dambergas, 
43 Norman Cres., Norman Park.
Svētdien,  5.  okt., plkst. 12.30 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 20. sept., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes baz-
nīcā.
Sestdien, 4. okt., plkst. 13.00 Pļaujas 
svētki. Loterija un bazārs. Līdzi ņe-
mami groziņi. Aicinām arī piedalīties 

visus, kas nāks balsot Saeimas vēlēša-
nās – ieeja brīva.

Kanberā
Sestdien, 27. sept., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības pilnsapulce 
Immanuel baznīcas zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien,  20.  sept., skolu sarīkojums 
Latviešu namā.
Svētdien,  21.  sept., plkst. 14.00 Lat-
vijas Universitātes 95 gadu atcere Lat-
viešu namā. Rīko Melburnas latviešu 
akadēmiskā saime un MLB.
Līdz 24. sept. Melbourne Silver Mine 
gadskārtējā analogu fotogrāfiju izstā-
de UNSENSORED14 Collingwood 
Gallery, 292 Smith St., Collingwood. 
Piedalās Roberts Birze. Izstāde atvēr-
ta pirmd.–piekt. 12.00-18.30, sestd.–
svētd. 10.00-18.00. Bezmaksas ieeja, 
visi aicināti!
Piektdien, 26. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 27. sept., plkst. 11.00 Pava-
sara svētki Latviešu ciemā. Ieeja brī-
va. Pusdienas $10. Priekšnesumi un 
dziedāšana. Pērkamas kūkas un kafija. 
Loterija. Visus laipni ielūdz Ciema tal-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. septembris
Liesma, Elita, Alita
1934. PSRS iestājas Tautu Savienībā.
1944. dibināta Igaunijas nacionālā 
valdība Otto Tīfa (Tief) vadībā (pret 
Vāciju).

19. septembris
Verners, Muntis
1939. Sarkanarmija ieņem poļu okupē-
to Viļņu.
1944. PSRS un Somija paraksta pa-
miera līgumu.
1954. politiķe, LR kultūras ministre 
(1998.g. 26.nov. – 2002.g. 7.nov.), LR 
īpašu uzdevumu ministre sabiedrības 
integrācijas lietās (2006.g. 8.apr. – 
2006.g. 7.nov.), Latvijas Institūta di-
rektore Karina Pētersone.
1994. Rīgā sākas (turpinās līdz 
26.sept.) Starptautiskais kinofestivāls 
Arsenāls.

20. septembris
Guntra, Marianna, Ginters
1937. rakstniece, latviešu radio darbi-
niece Austrālijā Elvīra Latiša (pseido-
nīms Elvīra Blūma).
1979. latviešu soļotāja Jolanta Dukure.

21. septembris
Modris, Matīss, Mariss
1919. Anglija noraida Ulmaņa piepra-
sīto aizdevumu un kara materiālus.
1950. dramaturgs Austrālijā Jānis Ba-
lodis.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Kalvis Jaunalksnis.
2004. Latvijā tika novērota neliela ze-
mestrīce, kuras epicentrs atradās Kaļi-
ņingradas apgabalā.

22. septembris
Māris, Maigurs, Mārica
Baltu vienības diena
1236. sākās kauja, kas vēsturē pazīs-
tama kā Saules kauja. Zobenbrāļu 
lielākais spēks – smagi bruņotā vācu 
kavalērija – bija bezspēcīga purvainajā 
apvidū. Tos karotājus, kuriem izdevās 
aizmukt, ceļā uz Rīgu sagaidīja zem-
gaļu zobeni. Zobenbrāļu ordeņa mestrs 
Folkvins bija sapulcinājis no 2000 līdz 
3000 kareivju karaspēku, kuru veidoja 
krustneši, ordeņa brāļi, krievi karavī-
ri, pakļautie lībieši, latgaļi un igauņi, 
kuri bija spiesti piedalīties vācu kara-
gājienos. Savākuši bagātīgu laupījumu 
Dienvidzemgalē un Lietuvā, karotāji 
devās atceļā. Nakti viņi pārlaida kādā 

no Saules novada purva salām, bet 
22. septembra rītā atklājās, ka tos ie-
lenkuši lietuvieši... un kauja sākās.
1921. Latviju, Lietuvu un Igauniju uz-
ņem Tautu savienībā.
1944. Otrais pasaules karš: Sarkanar-
mija ieņēma Tallinu.
1958. politiķis, laikraksta Latvietis ko-
respondents Latvijā Uldis Brūns.
1974. vijolniece Kremerata Baltica 
koncertmeistere Eva Bindere.

23. septembris
Vanda, Venija, Veneranda
1884. luterāņu mācītājs, LR izglītības 
ministrs (1934.g. 18.maijs – 1935.g. 
10.jūl.) Ludvigs Adamovičs. 1941. g. 
deportēts uz PSRS; miris 1943. g. iz-
sūtījumā pie Soļimkamskas.
1914. filmu producents Valfrīds Lēma-
nis.

24. septembris
Agris, Agrita
1935. ALTA aktrise Ilga Puide.
1984. basketboliste, Latvijas sievie-
šu basketbola valstsvienības spēlētāja 
Dita Krūmberga.  ■
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cinieces.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 9.00 Baltijas 
studiju konference Monaša univer-
sitātes Japanese Studies Centre. Visi 
mīļi gaidīti. Maksa $25 no personas, 
studentu atlaide $15. Pieteikšanās pie 
Ulda Ozoliņa u.ozolins@uws.edu.
au vai Delaney Skerrett d.skerrett@
griffith.edu.au bet var arī ierasties bez 
iepriekšējas pieteikšanās.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 21. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 21. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 28. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma Bībeles 
studijas.
Svētdien, 5. okt., plkst. 10.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums.
Svētdien, 5. okt., plkst. 14.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien,  21.  sept., plkst. 12.00 Lat-
viešu biedrības Rietumaustrālijā piln-
sapulce. Plkst. 13.00 Zupu pusdiena 
ar video izrādi Sapņu komanda. Visi 
laipni aicināti.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu centrā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 21. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 5. okt., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Svētdien, 21. sept., plkst. 11.00 Lidi-
jas Mednes atmiņu grāmatas Vētras 
traukti dziedātājputni atvēršana un 
Gleznu skate Latviešu nama Baltajā 
zālē. Grāmatu atvērs Latvijas goda 
konsuls Aldis Birzulis. Grāmata ir lat-
viešu un angļu valodās.
Svētdien,  21.  sept., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu vīru kora Dziesmu pēc-
pusdiena Latviešu namā. Karstais un 
aukstais ēdiens, dzērieni, kūku galds, 
kopdziesmas. Ieeja $20, skolniekiem 
bez maksas. Biļetes pi G. Zodiņa, 9629 
6001 un SLB grāmatnīcā.
Sestdien, 27. sept., plkst. 15.00 Latvi-
jas Universitātes dibināšanas atceres 
akts. Latviešu namā. Dr. hist. Valtera 
Ščerbinska akadēmiskā runa Latvijas 
Universitātes studentu un studenšu 
korporācijas un Latvijas Universitāte 
starpkaru periodā. Pec akta saviesīgs 
bridis ar atspirdzinājumiem.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā.
 

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 21. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  21.  sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.
Svētdien,  28.  sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2. okt., plkst. 13.00 kārtē-
jā baltiešu mēneša tikšanās un gadskār-
tējā pilnsapulce Broadbeach Library, 
61 Sunshine Boulevard, Mermaid Wa-
ters (iepretim Pacific Fair iepirkšanās 
centram). Ieejot bibliotēkā, sekot norā-
dījumam uz Meeting Room A.

Jaunzēlandē
Sv. Māras draudze Kraistčerčā
Svētdien, 28.  sept., plkst. 14.00 drau-
dzes pilnsapulce Latviešu namā. Val-
des vēlēšanas – kandidātus pieteikt sek-
retārei D. Grīnai pirms pilnsapulces.

Zviedrijā
Piektdien,  19.  sept., plkst. 17.00 – 
21.00 Dāvida Holmerta izstādes atklā-
šana ar foto, filmu un priekšlasījumu 
Igauņu namā Stokholmā, Wallingatan 
34, trešajā stavā. Izstāde piemin bal-
tiešu bēgļus, kas ieradās Zviedrijā un 
Gotlandē otrā pasaules kara beigās. 
Izstāde vēl skatāma 18. sept. (18.00-
21.00), 20. sept. (11.00-15.00) un 
27. sept. (14.00-16.00).

Latvijā
Pirmdien,  22.  sept., plkst. 20.00 – 
21.00, lai daudzinātu Baltu vienības 
dienu, aicinām visus baltu pēctečus 
Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē iesais-
tīties Baltu Vienības uguņu sasaukša-
nās norisē un aizdegt ugunis kalnos, 
pilskalnos, svētkalnos un citās ar baltu 
vēsturi saistītās vietās. Pirms 778 ga-
diem baltu ciltis apvienojās un Saules 
kaujā sakāva Zobenbrāļu ordeni. Sau-
les kaujas dienu Lietuvas un Latvijas 
saeimas ir pasludinājušas par Baltu 
Vienības dienu. Kaujas priekšvakarā 
tika iedegta uguns, kas bija zīme: vie-
nosimies! Uguns uz tāla kalna ir zīme: 
mēs esam. Uguns iedegšana vienā lai-
kā nozīmē vienotību. Vairāk:
ht tp://dz ivesz inazalt is.blogspot .
com/2014/08/baltu-vienibas-ugunu-
sasauksanas-baltu.html
Trešdien,  24.  sept.  –  27.  sept., Lat-
vijas Universitātē notiks starptautiska 
konference; topošais ārzemju latviešu 
muzejs Latvieši pasaulē (LaPa) atzī-
mēs 70 gadus kopš Otrā pasaules kara 
bēgļu gaitām.
Trešdien,  1.  okt., Rudens kamermū-
zikas festivāls – Mazajā ģildē satiksies 
talantīgas un akadēmiskās mūzikas 

pasaulē jau labi pazīstamas latvietes – 
vijolniece Vineta Sareika un pianiste 
Lauma Skride. Piesātinātā un stilis-
tiski daudzveidīgā kamermūzikas 
programmā vijoles un klavieru saspēlē 
atklāsies Ludviga van Bēthovena bru-
ņinieciskums, Riharda Štrausa jūsmī-
gums un Alfrēda Šnitkes trauksmainā 
iedaba, savukārt Vācijā dzīvojošās lat-
viešu komponistes Rutas Paideres līni-
jas un krustpunktus mūzikā dzirdēsim 
pirmo reizi.
Ceturtdien,  2.  okt., Rudens kamer-
mūzikas festivāls – koncerts Ventspilī 
teātra namā Jūras vārti. Programmā – 
skat. 1. okt. koncertu Rīgā.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 14.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
Vidzemes koncertzālē Cēsīs koncerts 
Pasaules latviešu kamermūzika.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 19.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
Vidzemes koncertzālē Cēsīs koncerts 
Pasaules latviešu simfoniskā mūzika.
Sestdien, 4. okt., Rudens kamermūzi-
kas festivāls – koncerts Siguldas kon-
certzālē Baltais flīģelis. Programmā – 
skat. 1. okt. koncertu Rīgā.
Svētdien,  5.  okt., plkst. 14.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
Rīgas Latviešu biedrībā A. Jansona un 
V. Baumaņa mūzikls Sprīdītis Rīgas 
6. vidusskolas skolēnu izpildījumā.
Svētdien, 5.  okt., plkst. 18.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
koncerts Pasaules latviešu simfoniskā 
mūzika.
Līdz  19.oktobrim  atvērts projekts 
Stūra māja. Lieta nr.1914/2014. Ar 
piecām tematiskajām izstādēm, eks-
kursijām gida pavadībā, konferencēm, 
diskusijām, koncertiem, semināriem 
Stūra mājas jeb bijušās Valsts Dro-
šības komitejas ēka Brīvības ielā 61 
ir viens no vērienīgākajiem Eiropas 
kultūras galvaspilsētas programmas 
notikumiem. Apskatot ekspozīciju, ik-
viens aicināts mēģināt rast sev atbildes 
uz 20.gadsimta Eiropas vēstures uzdo-
tajiem jautājumiem. Plašāka informā-
cija, darba laiks: www.riga2014.org/
kgb.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.

Vieta Jūsu reklāmai.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. 
Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai 
$20.


