
Visā Latvijā karogi 
ar sēru lentām. Rīga, 
Rātslaukums un gara 
rinda pie Melngalvju 
nama; stāvētāji pārsvarā 
sirmām galvām, un visi 

ar puķu pušķiem. Jau vairākus gadus 
arī es stāvu šai rindā un apbrīnoju, 
tik ārkārtīgi daudz cietušo cilvēku 
gara stiprumu un humora izjūtu. Gai-
dot rindā, gribot negribot ir jādzird 
apkārtējo sarunas – nu jau visbiežāk 
piemin tos, kuri vairs nevar atbraukt 
vai kuru vairs nav. Tiek runāts arī par 
gluži sadzīviskām lietām, un neesmu 
dzirdējusi, ka šeit kāds gānītu valdību. 
Šoreiz smaidu izsauca kāda kurzem-
niece, kura stāstīja, ka braukusi uz 
Rīgu pie daktera, – ...un es tiku pie tik 

smuka daktera, ka aizmirsās visas kai-
tes, aizbraucu mājās vesela.

Melngalvju namā jau tradicionāli 
14.  jūnijā  tiek rīkota piemiņas kon-
ference, veltīta 1941. gadā uz Sibīriju 
aizvestajiem Latvijas bērniem, šogad 
75 gadi kopš 1941. gada 14. jūnija de-
portācijas, pirms tās dalībnieki tiek 
aicināti uz brokastu kafiju pie Valsts 
prezidenta. (Kādēļ rinda? – Katram jā-
iziet pārbaude pie drošībniekiem.)

Konferenci vada fonda Sibīrijas 
bērni vadītāja, kinorežisore Dzin-
tra Geka, četrpadsmit uzrunas ir tik 
emocionālas, ka nespēj atstāt nevienu 
vienaldzīgu. No amatpersonām visus 
uzrunā Valsts prezidents Raimonds 
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Pirms 75 gadiem 15 424 sākās 
moku ceļš
Piemiņas diena uz Sibīriju izvestajiem

Tikai mēs paši varam sevi sargāt
„Ir pagājuši tieši 75 gadi kopš tās šausmu nakts...“
Valsts prezidenta uzruna pie Brīvības pieminekļa Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā

Godātie piemiņas 
brīža dalībnieki!

Ir pagājuši tieši 75 
gadi kopš tās šausmu 
nakts, kad vairāk nekā 
15 tūkstoši Latvijas ie-
dzīvotāju nakts tumsā 
tika pēkšņi izrauti no 

mājām un bija spiesti doties prom ne-

zināmā virzienā, atstājot savu zemi un 
visu iepriekšējo dzīvi.

1941. gada 14. jūnija deportācijas, 
kā arī turpmākajos gados piedzīvotās 
aizturēšanas, aresti un slepkavības, ir 
notikumi, kurus mēs nekad neaizmir-
sīsim. Tie skāra gandrīz katru ģimeni 
Latvijā.

Šodien ar piemiņas pasākumiem 

mēs godinām iz-
sūtījumā mirušos 
un vēlreiz sev 
un visai pasaulei 
atgādinām par 
notikušo. Šodien 
mēs izsakām vis-

Deportāciju vagonā Torņakalnā 2016. gada 14. jūnijā.
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Reiz siltā un sanošā jū-
nija naktī,

Kad dzimtenē plauka 
viss dārzs un viss ārs,

Ar dzelžainu dūri pret 
latviešu sirdi

Klaudz riteņi baisi, dzimst 
melnākais stāsts.

Šī nakts savā varā daudz dvēseļu pa-
ņem,

Un nezvēri nešķiro, jauns tu, vai vecs.
Ļimst tēvi un mātes, gurst Latvijas 

miesa,
Un vilciens bez mitas uz svešzemi 

dzen.
Ramona Frišmane

Kā citus gadus, tā arī šogad, sest-
dien, 11.  jūnijā,  aptuveni četrdesmit 
Adelaides igauņi, latvieši un lietuvieši 
ar savu valstu karogiem pulcējās Ade-
laides Migrācijas Muzeja pagalmā, lai 
pie piemiņas sienas noliktu vainagu 
savu tautu mocekļiem par godu. Bal-
tiešu padomes priekšsēdis Mārtiņš 
(Martin) Hoile īsumā atstāstīja vēstu-
riskos faktus un aicināja uz klusuma 
brīdi.

Migrācijas Muzeja galvenā kura-
tore Alisone Rasela (Alison Russell) 
sveica baltiešus un pastāstīja par mu-
zeju un piemiņas sienu. Viņa pateicās 
par imigrantu ieguldījumu Dienvid-
austrālijas attīstībā un atgādināja, ka 
Austrālijas sabiedrība sastāv no dau-
dzām, savstarpējā saticība dzīvojošām 
tautībām un kultūrām. Daudziem bēg-
ļiem šī zeme ir bijusi miera osta, kur 
tie varēja dzīvot ar cerību un ticību 
nākotnei, un attīstīt savu kultūru un 
identitāti, tai pašā laikā tomēr saukties 
par lepniem austrāliešiem.

Starp daudzām citām Baltiešu 
plāksne pie piemiņas sienas ir pašā 
vidū, un bija tur viena no pirmajām. 
Vainagu var pieāķēt uz šai vajadzībai 
iekārtota āķīša. Pēc vainaga ceremo-
nijas ar muzikāliem priekšnesumiem 
uzstājās Adelaides Latviešu skolas 
saime. Vispirms pamatskolas audzēk-
ņi un skolotāji, dziedāšanas skolotājas 
Ineses  Laines vijoles pavadījumā, 
nodziedāja Šī zeme mūsu Tēvija, kura 

izklausījās aizdomīgi līdzīga amerikā-
ņu tautas dziesmai ar Vudija Gatrija 
(Woody Guthrie) tekstu This land is 
your land, kas bija ļoti populāra seš-
desmitos gados, tā sauktā hipiju laik-
metā. Arī latviski tā skanēja ļoti aiz-
kustinoši.

Pamatskolniekiem pievienojās 
bērnudārznieki un pirmsskolnieki, un, 
Lilitai Daenkei spēlējot kokli, visi no-
dziedāja Es karā aiziedams. Patīkami 
pārsteidza fakts, ka vismazākie bēr-
niņi bija iemācījušies visus vārdus no 
galvas, un dūšīgi dziedāja līdz! Trešā 
dziesma Tik un tā, izskanēja ar ieska-
ņotu pavadījumu un bilžu plakātiem. 
Pēc īsās ceremonijas skolotāji pacienā-
ja bērnus ar vienkāršām uzkodām.

Svētdiena, 12. jūnijs, sākās ar vēl 
vienu vainaga nolikšanu, šoreiz Ade-
laides Centennial kapos, kur pulcējās 
septiņpadsmit Vanagi un Vanadzes, 
lai nolikt zaļu lapu vainagu pie latvie-
šu piemiņas akmens. Nodaļas priekš-
niece nolasīja fragmentu no baismīgo 
notikumu sešu gadu vecās līdzdalīb-
nieces atmiņu stāsta, kas beidzās ar 
vārdiem: Nespēju piedot izsūtījuma 
gadus Sibīrijā, jo ko gan mēs – mazi 
bērni – bijām noziegušies? Astoņdes-
mit gadi nodzīvoti, bet ar kādām sā-
pēm un zaudējumiem!?

Vainaga nolikšanai un klusuma 
brīdim sekoja un ceremoniju pabeidza 
Ramonas Frišmanes dzejolis Aizves-
tajiem Astras Kronītes izteiksmīgajā 
lasījumā.

No kapiem ceļš veda uz Sv. Pētera 
baznīcu, kur ik gadus notiek Baltiešu 
padomes rīkotais piemiņas koncerts 
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Nedēļas nogale aizvesto piemiņai
Adelaides baltieši atceras

Piemiņas brīdis Adelaides Migrācijas muzejā.
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Piemiņas brīdis Adelaides Centennial kapos.
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Par izglītojošo ceļo-
juma programmu Sveika, 
Latvija!, tās īpaši pozitīvo 
nozīmi ārzemju latviešu 
jauniešu dzīvē ir dzirdēts 
daudz. Bet vai ir veids un 

iespēja, kā turpināt stiprināt saiti ar Lat-
viju, kad latviešu skolas laiks ir jau bei-
dzies un mācības iesāktas augstskolās?

Pavadi vasaru Latvijā ir pirmā 
šāda veida organizēta programma, kas 
paver iespēju jauniešiem pēcskolas ve-
cumā uzturēties un gūt profesionālu 
pieredzi Latvijā, veicinot latviešu va-
lodas apguvi un piederību Latvijai.

Amerikas Latviešu apvienības 
Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe 
skaidro: „Pavadi vasaru Latvijā prog-
ramma ir vienreizēja iespēja ārpus 
Latvijas dzimušiem un augušiem jau-
niešiem pavadīt vasaru Latvijā un iziet 
praksi kādā no Latvijas kultūras vai 
izglītības iestādēm un iegūt vērtīgu 
pieredzi, kas vēlāk noderēs akadēmis-
kā un profesionālā dzīvē.“

Pagājušā gada rīkotajā programmā 
piedalījās 16 jaunieši no ASV un Ka-
nādas. Šī gada praktikantiem pievieno-
jas arī jaunietes no Austrālijas – Laila 
un Daina no Melburnas, bet Daila – no 
Adelaides. Latviešu Apvienība Austrā-
lijā un Jaunzēlandē atbalsta šo projek-
tu, izsniedzot katram apstiprinātajam 
dalībniekam stipendiju $1000 vērtībā.

Šoreiz vēlamies jums mazliet vai-
rāk pastāstīt par jaunietēm un viņu 
izvēli piedalīties programmā Pavadi 
vasaru Latvijā.

Daila Šmita par sevi: „Esmu aktīva 
dalībniece latviskos pasākumos Adelai-
dē: 34. Jaunatnes dienu rīcības komite-
jas priekšsēde, tautas deju kopas Ausek-
lītis kopvadītāja un dejotāja, popgrupas 
Četri kaķēni vokāliste, Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolas (AZVV) absolven-
te un darbiniece. Es arī dziedu korī un 
labprāt atbalstu vietējo organizāciju pa-
sākumus ar muzikālajiem uzvedumiem. 
Esmu beigusi savu pirmo studiju posmu, 
iegūstot universitātes grādu (Bachelor 
of Management/Marketing, University 
of South Australia). Izvēlējos pieteikties 

prakses darbam Latvijas Nacionālajā 
kino centrā, jo ceru vēl vairāk uzlabot 
savu latviešu valodu, iepazīties tuvāk ar 
Latviju un attīstīt spējas un zināšanas, 
kas tālāk stiprinās iespējas efektīvi pie-
dalīties turpmākā darbā, tā veicinot citu 
līdzdalību latviešu sabiedrībā.“

Laila Grosa: „Esmu dzimusi Mel-
burnā un daudz iesaistos Melburnas 
latviešu sabiedrībā; esmu gājusi Mel-
burnas Latviešu biedrības Daugavas 
skolā, Melburnas Latviešu vidusskolā, 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā; de-
jojusi tautas deju grupā Ritenītis, kā arī 
spēlējusi vairākos latviešu pasākumos. 
Pašlaik studēju Bachelor of Design 
(Communication Design) Swinburne 
universitātē Melburnā, kā arī strādāju 
puslaiku kompānijā Australian Bridal 
Service kā komunikācijas un sociālo 
mēdiju koordinatore. Pieteicos prog-
rammai Pavadi vasaru Latvijā, jo man 
likās, ka tā būtu brīnišķīga iespēja tur-
pināt attīstīt savas spējas un zināšanas. 
Esmu uzņemta programmā un strādāšu 
pie pazīstamās latviešu sociālo tīklu 
grupas draugiem.lv. Domāju, ka šī ie-
spēja dzīvot un strādāt Latvijā dos man 
vienreizēju pieredzi gan savai nākotnes 
karjerai, gan arī iepazīšanos tuvāk ar 
ikdienas latviešu dzīvi un kultūru.“

Daina Jefimova: „Es dzīvoju Mel-
burnā. Esmu absolvējusi Melburnas 
Latviešu biedrības Daugavas skolu un 
Melburnas Latviešu vidusskolu. Esmu 
dejojusi tautas deju kopā Ritenītis, kā 
arī spēlējusi folkloras grupās Jumelēni 
un Bez robežām. Sešus gadus apmeklē-
ju AZVV. Šobrīd studēju starptautiskās 
attiecības Deakin Universitātē Melbur-
nā. Pieteicos programmā Pavadi vasaru 
Latvijā, jo gribēju stiprināt manas lat-
viešu valodas spējas un kultūras zināša-
nas. Esmu uzņemta un strādāšu Nacio-
nālajā arhīvā, kur es palīdzēšu īstenot 
projektu Emigrācijā esošie Latvijas pil-
soņi (1946-1951). Es ceru, ka šī iespēja 
dzīvot un strādāt Latvijā man palīdzēs 
palīdzēs dziļāk izprast Latvijas vēsturi, 
kultūru un sociālās attiecības.“

Kristīne Saulīte
Laikrakstam „Latvietis“

Praktikantu programma 
„Pavadi vasaru Latvijā“
Jaunas iespējas trešās paaudzes latviešu izcelsmes jauniešiem

Redakcijā
Esam atzīmējuši 

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienu – 
14. jūniju. Un arī Latvi-
jas Republikas okupā-
cijas dienu – 17. jūniju. 
Divi datumi, kuri ierā-

mē Latvijas pirmo Padomju okupāciju 
1940./41. gadā.

Šogad apritēja 75 gadi, kopš rūpī-
gi plānotā akcija pret latviešu tautu un 
Latvijas valsti tika īstenota. Izsūtāmo 
sarakstu sagatavošanai palīdzēja Žaņa 
Unāma 1939. gadā izdotā biogrāfiskā 
vārdnīca Es viņu pazīstu, kur sīki bija 
aprakstīti sabiedrībā svarīgie cilvēki. 
Ja šie cilvēki neatkarīgās Latvijas laikā 
tika uzskatīti par sabiedrības vadītājiem 
vai arī vienkārši sabiedrībai svarīgi, tad 
metodiska vēršanās pret viņiem norādu 
uz plānveidīgu Latvijas tautas iznīci-
nāšanu, vai vismaz tās pataisīšanu par 
neko labāku kā vergu kārtu bez saviem 
vadoņiem vai intelektuālā potenciāla.

Tomēr ir patiešām īpatnēji, ka 
Krievija / Padomju Savienība vienmēr 
centusies savus noziegumus attaisnot 
ar viltus juridiskiem pamatojumiem. 
Vairums arestētos Latvijas pilsoņus 
apsūdzēja par darbību neatkarīgā Latvi-
jā, kas būtu pretrunā ar kaimiņzemes, 
Krievijas PFSR (ne Padomju Savienī-
bas) kriminālkodeksa 58. pantu vai arī 
par darbību Krievijas pilsoņu kara laikā.

Atcerēsimies, ka pat pēc Padomju 
Krievijas izplatītās vēstures versijas 
Latvija NEKAD nav bijusi daļa no 
Krievijas PFSR. 1918. gada 22. de-
cembrī Padomju Krievija atzina Pētera 
Stučkas 1918. gada 17. decembrī izslu-
dinātās Latvijas Padomju republikas 
neatkarību. Noslēdzot brīvības cīņas, 
Latvijas – Krievijas 1920. gada 11. au-
gusta Miera līguma 20. pants norādīja, 
ka „Pēc šī līguma ratifikācijas Krievi-
jas valdība atsvabina Latvijas pilsoņus 
un Latvijas pilsonības optantus, bet 
Latvijas valdība – Krievijas pilsoņus 
un Krievijas optantus, kā militāras, 
tā civilas kārtas, no sodiem par visām 
politiskām un disciplinārām lietām.“

Tātad bija jārada šķietams juri-
disks pamats, bet šis pamats bija tikpat 
fiktīvs kā pašas apsūdzības parasti bija.

Apjukumā 1941. gada jūnijā beigās 
pēc Vācijas iebrukuma Latvijas terito-
rijā pat šīs fikcijas tika pamestas. Ne 
izmeklēšana, ne tiesa nebija vajadzīga. 
Pietika vien LPSR tautas komisāram 
Semjonam Šustinam upuru sarakstam 
ar roku uzrakstīt: „Sakarā ar sociālo 
bīstamību visus nošaut“, un visus arī 
nošāva.

Rīgas Centrālcietumā jūnija beigās 
nošāva 99 civiliedzīvotājus – latviešu, 
krievus, ebrejus, poļus un pat vienu nor-
vēģi. Un tad paši šāvēji bēga uz Krieviju.

Okupanti vai atbrīvotāji? Vai pa-
tiešam var pat rasties šāds jautājums?

GN No labās: Daila Šmita, Lija Andersone, Laila Grosa, Daina Jefimova.
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Tā kā paredzētā mū-
zikas kritiķe sliktā laika 
dēļ 4. jūnijā uz koncertu 
nevarēja ierasties, iekū-
los rakstīšanā es. Ar kā-
dām tiesībām?

– Apmēram 5 gadu 
vecumā pirmoreiz biju Rīgas Operas 
namā, kur pa Gulbju ezera uzveduma 
laiku esot skaļā balsī dziedājusi līdz 
orķestrim (ko neatceros). Bet, ka man 
bija bail no melnā gulbja un ka bija ļoti 
žēl, kad mira baltais gulbis, ko toreiz 
dejoja Anna Priede, to atceros gan.

– Klavierspēlē tiku līdz Mocarta 
Turku maršam. Tad bija jādodas sve-
šumā, kur klavierēm gandrīz nemaz 
vairs tā arī nepieskāros. Bet mīlestība 
uz mūziku (sevišķi klasisko) ir paliku-
si uz mūžu. Tas nu tā.

Tad nu:
Koncertu ievadīja pieaugušie – an-

samblis Somesing Laik Zat (kas sastāv 
no mātes Maijas Upenieces ar meitām 
Kaiju un Vēsmu un Viktorijas Mačē-
nas) ar skaisto Tumša nakte, zaļa zāle.

Tad uz skatuves uznāca Rucavas 
tautu meita – Sofija  Poulosa  (Pou-
los) – un spēlēja samērā grūto Vivaldi 
koncerta vijolei 1. daļu Nacheza aran-
žējumā. Brīžiem gan vijole mēģināja 
spēli papildināt pēc sava prāta, bet So-
fija viņu sauca pie kārtības, un klausī-
tājiem par viņas spēli bija prieks.

Sofijas brālis Džeims, kaut tikai ne-
sen kā sācis mācīties spēlēt klavieres, 
piemēroti aši nospēlēja Suzuki Allegro.

Sekoja Daina Kaina, jau pieredzē-
jusi mūziķe, uz vijoles nesot priekšā 
Baha gavoti un jautro Edvarda kompo-
nēto Austrālijas iedzimto gabalu, kas 
esot it kā domāts stabulei.

Selga  Tuktēna  uz eifonija, kas 
izskatījās gandrīz tikpat liels kā viņa 
pati, Viktorijas Mačēnas klavieru pa-
vadījumā nopūta trīs gabalus – Pezela 
prelīdi, Fišera Rītausmu un Krumpfe-
ra Sports un spēle, ka nevarēja dzirdēt 
nevienas šķības skaņas. Malacis!

Minna Teilora (Taylor), ko pava-
dīja viņas tante Daina uz vijoles, uz 
trombona izpūta V. Perdija (W. Purdy) 
Skolas garu, kas taisījās lekt sāņu lē-
cienus, bet ko viņa novaldīja.

(Minnas brālis Aleksis, kas skolas 
Mātes dienas sarīkojumā uz basa raga 
tik iespaidīgi bija nopūtis Kan Kanu, 
ka trūka tikai dancotāju kankaros, šo-
reiz laikam bija paslēpies orķestrī, jo 
viņu starp solistiem redzēt nevarēju. 
Žēl! Nākamreiz?)

Tad atkal uz skatuves parādījās So-
fija – nu ar klarneti, kas uzvedās ļoti 
labi un skanēja tīri un precīzi, atska-
ņojot Percivāla Kanconetu Viktorijas 
Mačēnas pavadījumā.

Lāra  Veidnere uz flautas spēlēja 
Lualeta (Loeillet) Gavoti un āriju Vai 
(Wye) aranžējumā, Viktorijai Mačēnai 
pavadot uz klavierēm. Lai viņai eksā-
menā ar šo gabalu ietu vēl labāk!

Un nu uzstājās skolas orķestris Be-
nija  Goldsmita  (Benny  Goldsmith) 
vadībā – vispirms ar Kur tad tu nu biji, 
āzīti, manu? – Sudmalās, sudmalās, 
kundziņi mans... gan bez vārdiem, bet 
mūzika ļoti labi attēloja āzīša piedzīvo-
jumus sudmalās, kas pamazām kļuva 
arvien nepatīkamāki, un arī pēdējo buku 
bē, kas beidzās ar varenu disonanci.

Nākošais gabals – Putra – patī-
kami šķībi pļepēja, līdz izvārījās un 
bija gatava ēšanai. Šķiet, ka orķestrim 
mūsu skolā varētu būt nākotne.

Ja nu ne gluži putru, tad citus uz-
kožamos varēja baudīt starpbrīdī.

Koncerta otrā daļa sākās ar igauņu 
ansambļa Leke (Lõke) dziedātām septi-
ņām dziesmām, kas visas bija ļoti īpat-
nējas un visumā jautras. Pirmās divas 
attiecās uz vecāku negalu ar pusaudžu 
meitenēm. Pirmajā, kas bija jautrs valsis, 
tēvs saucot savu meitu, lai nākot mājās. 
Otrā dziesmā esot runa par to, kas notie-
kot, ja meita mājās nenāk. Trešā attēloja 
vērpšanu, ceturtā un piektā – pavasara 
atnākšanu un Jāņu svinēšanu. Abas esot 
radušās 1930os gados. Jāņu dziesmā 
vīru balsis dziedāja meldiju, kas bija 
ļoti līdzīga kādai mūsu līgo dziesmas 
meldijai. Pēdējo dziedāto dziesmu esot 
sacerējis pašu ansambļa loceklis Pauls 
Kadaks, un tā bija sevišķi iespaidīga.

Būtu bijis vēlams, ja publikai būtu 
bijis pieejams dziesmu teksta kaut vai 
aptuvens tulkojums, lai gan igauņu va-
loda pati par sevi ir tik melodiska, ka 

pastiprina mūzikas iespaidu.
Aijas  Dragūnas īso un kodolīgo 

kompozīciju atskaņoja Daina  Kaina 
uz vijoles, Kaija Upeniece uz čello un 
komponiste pati uz klavierēm. Mums 
aug jauna mūziķe! Apsveicu!

Kaspars  Moore uz ģitāras no-
pietni un precīzi nospēlēja divas Bītlu 
dziesmas Emmanuela aranžējumā. Tā 
kā es ģitāru kā instrumentu nesapro-
tu, man tā kā prasījās pēc balss, ko lai 
ģitāra pavada. Bet Kaspara tēvs, kas 
pats tīri labi šo instrumentu pārvalda, 
apgalvoja, ka spēle esot bijusi laba. Ar 
šīm dziesmām Kaspars uzstāšoties vi-
dusskolas beigu mūzikas eksāmenā.

Nākošā pie klavierēm nāca Kārla 
Tuktēna, ugunīgi un bez misekļiem 
nospēlējot Keitijas Perijas (Katy Per-
ry) Uguņošanu par spīti nošu pāršķīrē-
jas mēģinājumiem spēli paātrināt. 
Kopš pēdējās reizes, kad Kārlu dzirdē-
ju, viņa ir krietni progresējusi.

Un nu nāca dziedātāji
Vispirms skolas vokālais ansamblis 

Kaspara ģitāras pavadījumā ar Renāra 
Kaupera Manu dziesmu, kas mani vien-
mēr aizkustina, un arī šoreiz sadzina acīs 
asaras. Dziedātāji to dziedāja ar prieku. 
Tā kādreiz komponistiem un dzejnie-
kiem veicas izteikt tieši to, ko izjūt tauta. 
(Šo dziesmu 2010. gada Skolēnu Dzies-
mu svētkos Rīgā skolēnu kora soprānos 
dziedāja viens no maniem mazdēliem. 
To viņš tagad vairs nevarētu.)

Skolas ansamblim sekoja Somesing 
Laik Zat ansamblis ar pāris pusnerāt-

Aizlijis, bet izdevies skolas koncerts Sidnejā
Piedalījās arī igauņu ansamblis

 
Turpinājums 5. lpp.

Sidnejas Latviešu skolas koris.
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Selga Tuktēna.
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Sofija Poulosa (Poulos).
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Otrdien, 2016. gada 21. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

ļoti laba ideja, jo mēs varējām piedzī-
vot citu Eiropas valstu kultūru... Man 
ļoti patika uzstāties, spēlēt un dziedāt 
daudzas priecīgas dziesmas, ko mēs 
dziedājām VV (Vasaras Vidusskolas) 
beigu koncertā. Arī apgaismojums bija 
ļoti labs. Par to paldies Gintam Kārk-
liņam un Voldim Kainam... Paldies arī 
visiem citiem un skolas vadītājai Dai-
vai Tuktēnai. Pēc koncerta skola arī 
noorganizēja ļoti garšīgas vakariņas.

Kārla Tuktēna
* * *

Kas man igauņu/latviešu koncertā 
patika vislabāk bija, ka igauņi dziedāja 
savas jautrās dziesmas, kas, salīdzinot 
ar mūsējām, kā – Mana dziesma, Div’ 
dūjiņas gaisā skrēja un Ar vilciņu Rīgā 
braucu, bija daudz interesantākas!

Bija prieks uzstāties latviešu un 
igauņu sabiedrības priekšā, jo mēs va-

rējām dalīties ar saviem talantiem ar 
viņiem un viņi ar mums.

Kaija Moore
* * *

Kad es klausījos skolas koncertu, es 
jutos tik lepna un priecīga. Visi bērni 
bija labi spēlētāji un dziedātāji. Man ļoti 
patika Sofijas spēle tāpēc, ka viņa ir tik 
maza, bet ļoti laba violiniste. Kad es 
dziedāju uz skatuves, es biju drusku no-
bijusies, bet vairāk gan satraukta. Žēl, 
ka vakars tik ātri beidzās, jo bija tik 
forši! Paldies visiem bērniem un vecā-
kiem, kas radīja šo izdevību un ceru, ka 
tā kaut ko varēsim darīt arī uz priekšu.

Zinta Moore
* * *

Skolnieču domas salikusi kopā, 
rakstus drusku saīsinājusi un pakori-
ģējusi skolotāja 

Vija Sieriņa

Lēni, lēni Jānīts brauca
No kalniņa lejiņā;

Saules meita vārtus vēra,
Zvaigžņu cimdi rociņā.

Jautrā draugu pulkā pie alus kausa un siera ripiņas 
aicinām Jāņu bērnus 

uz MLB un Latviešu ciema rīkoto 

Jāņu sarīkojumu
piektdien, 24. jūnijā, plkst. 14.00

Melburnas Latviešu Ciemā, 
60 Fraser Crescent Wantirna South, 3152.

Vietas lūdzam rezervēt pie Edgara Laķa – tālr. 98001470.
Līdzi ņemami groziņi.

Būs loterija, apdziedāšanās un Tautas dziesmu spēle.

nām dziesmām: Mēness spīd aiz sirds, 
ar kuras variantu sacerēšanu nodarbo-
jāmies bērnu dienās, līdz iznākumu 
vairs nevarējām nest priekšā vecākiem; 
ar Lagona spriguleits, no kā nevienu 
vārdu nevarēja saprast, jo to dziedā-
ja latgaliski; – tikai to, ka tur bija kas 
nerātns; ar dziesmu par Jēzupu, kas, 
lai gan mazs augumā, jājis precēt Ma-
daļonku, kas nospļāvusies, nosaukusi 
viņu par rupuci un aizsūtījusi tur, no 
kurienes nācis. Un ar Varžu pāri, kam 
bija jālec aukstā ūdenī – grib vai negrib.

Koncertu nobeidzot, viss skolas 
koris pilnā skaitā (ieskaitot manu pē-
dējo mazmeitiņu, kas arī bija varonīgi 
uzrāpusies uz skatuves un pat dziedāja 
līdz) Sandras  Dragūnas vadībā no-
dziedāja Div’ dūjiņas gaisā skrēja, Ar 
vilciņu Rīgā braucu un Imanta Kalni-
ņa Sprīdīša dziesmu.

Līdz ar to priekšnesumi bija cauri, 
un nu tauta varēja mieloties ap organi-
zētāju sagādātajiem gardumiem.

Liels paldies visiem, kas bija gādā-
juši, lai koncerts labi izdotos.

Vija Sieriņa
Laikrakstam „Latvietis“

Dažu koncerta dalībnieču 
domas par koncertu

Man patika pagājušās nedēļas kon-
certs. Kad es iegāju (zālē), vēl nebija 
sācies, bet visi tur bija. Varēja dabūt 
ēdienu no liela galda pie (zāles) ma-
las... (Elza Svilāna)! ...Igauņu dzies-
mas bija ļoti interesantas. Kad es spē-
lēju savu trombonu, visi klausījās. Es 
biju priecīga par to, jo austrāliešu skolā 
tikai skolotāji klausās. Pagājušās nedē-
ļas koncerts bija ļoti patīkams, un es 
gribu, lai mums ir vēl viens koncerts.

Minna Teilore (Taylor)
* * *

Pagājušo nedēļ es piedalījos kon-
certā. Es spēlēju flautu, dziedāju un 
spēlēju orķestrī. Bija ļoti forši, bet es 
biju drusku sanervozējusies...

Lāra Veidnera
* * *

...Man vislabāk patika ansamblis 
Somesing Laik Zat tāpēc, ka tam bija 
visinteresantākās dziesmas, un balsis 
skaisti skanēja. Man liekas, ka skatītā-
jiem bija liels prieks redzēt igauņu an-
sambli tāpēc, ka viņiem bija skaistas 
dziesmas un interesanti tautas tērpi.

Mums visām bija liels prieks, re-
dzot tik daudz bērnu spēlējot mūzikas 
instrumentus un dziedot latviešu dzies-
mas. Visa tā izrāde nevarēja notikt bez 
visiem skolotājiem, dalībniekiem un 
ansambļu vadītājiem. Es ceru, ka nā-
košgad mēs varēsim to darīt atkal.

Laima Jurāna
* * *

...Man visvairāk patika spēlēt lat-
viešu skolas orķestrī un man arī ļoti 
patika skatīties Lēke. Es domāju, ka 
ielūgt to igauņu vokālo ansambli bija 

...skolas koncerts Sidnejā
Turpinājums no 4. lpp.

Skolas orķestris Benija Goldsmita vadībā.
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2016. gada 21. jūnijā

Sarkanā Padomju Sa-
vienības armija okupēja 
Latviju 1940. gada 17. jū-
nijā; dienā, kuru Lat-
vijā atzīmē kā Latvijas 
Republikas okupācijas 
diena. Jau pirms šīs die-
nas, 1940. gadā naktī no 

14. uz 15. jūniju, sarkanarmieši bija uz-
brukuši Latvijas robežsargiem Abrenes 
apriņķī pie Masļenku ciemata, dažus 
nogalinājuši un vairākus civiliedzīvotā-
jus aizveduši pāri robežai uz Krieviju.

Šī gada 14.  jūnijā pagāja 75 gadi 
kopš 1941. gada 14. jūnija, kad latviešu 
tauta savā tēvzemē, Latvijā, piedzīvoja 
genocīdu, kuru vadīja un koriģēja Pa-
domju Savienība (Krievija). Šo dienu 
Latvijā un citur mēs atzīmējām ar da-
žādiem piemiņas pasākumiem; Latvijā 
vēl dzīvi palikušie aculiecinieki dalījās 
savās atmiņās ar mūsu tautiešiem par 
šo traģisko notikumu, kas nebija pēdē-
jais; pēc Otrā pasaules kara, kad Sarka-
nā armija atkal bija okupējusi Latviju, 
genocīds turpinājās visus okupācijas 
gadus, līdz pat 1990. gadam, bet tikai 
dažādos apmēros, pat slepeni un bez 
publikas uzmanības piesaistīšanas.

Atcerēsimies, ka pirms tam, 
1939. gada 23. augustā, Padomju Sa-
vienība (Krievija) bija noslēgusi sle-
penu līgumu ar hitlerisko Vāciju, tā 
saukto Molotova-Ribentropa paktu, lai 
sadalītu Baltijas valstis un Poliju savā 
starpā; Padomju Savienība (Krievija) 
un Vācija bija sabiedrotās valstis – po-
litiski, militāri un ekonomiski. Nedēļu 
vēlāk, jau 1939.gada 1. septembrī, Pa-
domju Savienība (Krievija) un Vācija 
kopīgi okupēja Poliju, kas izraisīja 
Otro pasaules karu; tai pašā dienā, 
Latvija pasludināja striktu neitralitāti.

Pēc Polijas okupācijas, kas tika 
pabeigta jau 1939. gada 22. septem-
brī, abu brutālo varu bruņotie spēki 
noturēja kopīgu uzvaras parādi Bres-
tā-Litovskā (Polijā), bet nedēļu vēlāk 
(1939. g. 28. septembrī) abas okupāci-
jas varas parakstīja savstarpēju Robe-
žu un draudzības līgumu, kura pieliku-
mu (robežas karti) personīgi parakstīja 
Staļins un Ribentrops; šī karte no-
sprauda savstarpēju laupījuma sadali 
abu laupītāju valstu starpā, un tā kon-
krēti parāda, ka Baltijas valstis un puse 
no Polijas tika atdotas Padomju Savie-
nībai (Krievijai). Pēc šī krievu-vācu 
slepenā līguma parakstīšanas, nedēļu 
vēlāk, 1939. gada 5. oktobrī, Padomju 
Savienība (Staļins) uzspieda Latvijai 
tā saukto Savstarpējās palīdzības līgu-
mu, kas bija sākums Latvijas bojāejai.

Pēc šī līguma, piecas dienas vēlāk, 
1939. gada 11. oktobrī, Maskavā tika sa-
gatavots un parakstīts slepens deportā-
cijas plāns (slepenais Deportācijas plāns 
Nr.001223) pret Baltijas valstu iedzīvo-
tājiem. Šis genocīda plāns tika realizēts 

Latvijā, Igaunijā un 
Lietuvā pēc krievu 
Sarkanās armijas 
ienākšanas un oku-
pācijas visās trijās 
Baltijas valstīs.

ASV Ār-
lietu ministrija 
1940. gada 15. jūlijā 
ziņoja, ka 500 000 
liela Padomju Sa-
vienības armija ir 
okupējusi Baltijas 
Valstis, un šo val-
stu valdības ir atvietotas ar Padomju Sa-
vienības lellēm. Sākot jau ar pirmajām 
krievu okupācijas dienām Latvijā, visa 
politiskā un reālā vara nonāca krievu 
rokās; tā bija brutāla vara, kuru pamatā 
izpildīja NKVD (čekisti). Privātuzņē-
mumi un visas Latvijas bankas un kre-
dītsabiedrības tika nacionalizētas.

Praktiski sakot, krievu ieroču stob-
ru priekšā, Latvijas pilsoņi tika aplau-
pīti un slepkavoti, zaudējot savu valsti, 
savus īpašumus, savus noguldījumus 
bankās un savas dzīvības; skolās tika 
ieviesta krievu valoda. Latvijā sāka val-
dīt neiedomājams terors; visi Latvijas 
cietumi tika pārpildīti ar tā sauktajiem 
Padomju Savienības tautas ienaidnie-
kiem (t. i., Krievijas ienaidniekiem).

Šo 14. jūnija dienu mēs katru gadu 
atzīmējam kā komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena un atceramies 
mūsu tautas upurus, kad 1941. gada 

naktī uz 14. jūniju tika arestēti un aiz-
vesti uz Sibīriju lopu vagonos 15 424 
Latvijas iedzīvotāju. Kopā Baigā gadā 
(1940.-1941.g.) Latvija zaudēja 34 250 
Latvijas pilsoņu, tai skaitā vairāk kā 
50% no Latvijas armijas virsniekiem. 
Daudzi arī bija pazuduši bez vēsts, un 
daži aprēķini norāda, ka šie zaudējumi 
1940.-1941. g. laika posmā patiesībā 
bija daudz lielāki – ap 70 000.

Pielikumā fotogrāfijas no š.g. 14. jū-
nija piemiņas pasākumiem Gulbenē 
un Litenē, kur notika brīvās Latvijas 
valsts virsniecības un Latvijas armijas 
iznīcināšana 75. gadus atpakaļ nesenā 
pagātnē. Man bija gods piedalīties šajos 
oficiālos piemiņas pasākumos kopā ar 
Latviešu virsnieku apvienības Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku virsniekiem.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Andrejs Mežmalis

DV priekšnieks

1941. g. 14. jūnijs – „Baigā gada“ 75. gadadiena
Atcerēsimies – pieminēsim

Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzrunā klātesošos Litenē pie „Baltiem 
krustiem“ 2016. g. 14. jūnijā.
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NBS nometnes noslēgšanas ceremonija š.g. 14. jūnijā Latvijas armijas vasaras 
nometnē Litenē. Ziņojumu pieņem Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
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Pie Baltajiem krustiem Litenē – 2016. g. 14. jūnijā.
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12.  jūnijā Beļģijas latviešu evaņ-
ģēliskās luterāņu draudze Lommeles 
(Lommel) Brāļu kapos kopā pulcināja 
Beļģijā, Nīderlandē un Vācijā dzīvojo-
šos latviešus, lai svētbrīdī kopīgi pie-
minētu Otrajā pasaules karā kritušos 
latviešu karavīrus un padomju depor-
tācijās aizvestos.

Prāvests Klāvs Bērziņš un mācī-
tājs Rinalds Gulbis svētrunā aicināja 
turēt tautas piemiņā visus tos, kurus 
samala Otrais pasaules karš un kuru 
dzīvības paņēma izsūtījums Sibīri-
jā. Viņi pateicās tiem, kuri šos garos 
gadus ir turpinājuši pulcēties kopā 
un pieminēt latviešu tautas vēstures 
skumjākās lappuses.

Latvijas nerezidējošā vēstniece 
Beļģijā Ilze Rūse, uzrunājot piemiņas 
pasākuma dalībniekus, aicināja veidot 
šo piemiņas dienu kā svētceļojumu. 
„Šie brāļu kapi Lommelē ir mūsu tau-
tas Likteņdārzs Eiropas sirdī,“ uzsvē-
ra I. Rūse.

Klātesošos uzrunāja arī Zedelge-
mas pilsētas domes pārstāvis Patriks 
Arnū (Patrick Arnouts) un viens no 
pēdējiem dzīvajiem latviešu karavī-
riem no Zedelgemas karagūstekņu no-
metnes Jānis Straupe.

Lommeles Brāļu kapos ir apbedī-
ti vairāk nekā 39 tūkstoši II Pasaules 
karā kritušo dažādu tautību karavīru, 
tostarp ap 90 latviešu karavīri.

* * *
Šis bija pirmais gads, kad bijušais 

zedelgemietis monsinjors Pēteris Du-
pats svētbrīdī nekalpoja, toties viņu 
dienu pirms svētbrīža prāvests Bērziņš 
un mācītājs Gulbis apciemoja veco ļau-
žu pansionātā Briseles centrā. 93 gadu 
vecā katoļu garīdznieka veselība esot 
vēl joprojām laba un prāts možs. Pēdē-
jais no bijušajiem zedelgemiešiem, kas 
vēl joprojām regulāri piedalās svētbrīdī 
un bija klāt arī šogad, ir 89 gadus vecais 
Jānis Straupe. Viņš katru gadu mēro 
vairākus simtus kilometru garo ceļu 
no Eifeles reģiona Vācijā, lai pieminētu 
savus draugus un atvest lielo sarkan-
baltsarkano vainagu, ko Daugavas Va-
nagu vārdā noliek kapsētas kriptā.

Patriks Arnū jau otro gadu pār-
stāvēja Zedelgemas pilsētu svētbrīdī. 
Iepriekšējo gadu, viņš no beļģu puses 
bija paudis nožēlu par apstākļiem, kā-
dos karavīri tikuši turēti, bet arī gan-
darījumu, ka saites starp Zedelgemu 
un latviešiem kļūstot aizvien ciešākas. 
Šogad viņš minēja, ka pilsētas dome 
ir nolēmusi nosaukt jaunu pilsētas 
laukumu par Brivibaplein (Brīvības 
laukumu). Iedvesmu nosaukumam ir 

devusi mazāka mēroga Brīvības pie-
minekļa kopija, ko latviešu gūstekņi 
darinājuši nometnē un kas redzama 
dažās vecās fotogrāfijās. Latviešiem 
atstājot nometni, pieminekļa kopiju 
esot bijis paredzēts pārvest ar vilcie-
nu uz Briseles kara muzeju, bet tā tur 
nekad neesot nonākusi. Laukuma no-
saukums norāda uz pilsētas saistību ar 
Latviju un latviešiem pagātnē, bet arī 
uz to, cik pati brīvība visdažādākās tās 
formās ir svarīga šodien un nākotnē – 
gan Latvijai, gan Eiropai.

Pilsēta plāno laukumā celt piemi-
nekli, un cieši sadarbojas ar Okupāci-
jas muzeju Latvijā, lai atrastu Latvijā 
tēlnieku, kas to darbu varētu veikt. 
Pilsētas arhīvs arī veido pastāvīgu iz-
stādi par Zedelgemas nometni un cen-
šas saglabāt vismaz dažas no paliku-
šajām nometnes barakām un gūstekņu 
veidotos mākslas darbus, kas nomet-
nes teritorijā vēl palikušas (lai gan ne 
īpaši labā stāvoklī).

Lai gan no pirmās paaudzes svēt-
brīža apmeklētājiem vēl tikai daži 
palikuši, pēdējos gados ir nākuši klāt 
dalībnieki no jaunākām paaudzēm – 
gan tādi, kas uz-
auguši trimdas 
gados Rietumos, 
gan tādi, kas tikai 
nesen pārcēlušies 
uz Beļģiju vai tur 
ir apmetušies uz 
īsu laiku (strādājot 
uz dažiem gadiem 
kādā no Latvijas 
vēstniecībām vai 
pārstāvniecībām). 
Katrs atrod savu 
personīgo piesaisti 
vēsturiskiem noti-
kumiem vai iespai-
dīgajai vietai, jo 
kapsētas vēstījums 

ir joprojām svarīgs. Kā Alberts Švei-
cers (Albert Schweitzer) reiz teicis: Ka-
ravīru kapsētas ir lielākie miera sludi-
nātāji, un to nozīme arvien pieaugs.

Tāda ir arī Lommeles kapsētas 
misija – sludināt mieru visām tautām. 
Lommelē regulāri ziedus noliek arī 
pretējās puses karavīri (piemēram, 
britu zaldāti). Kapsētu Vācijas valdī-
bas uzdevumā uztur Vācijas karavī-
ru kapsētu komisija, galvenokārt ar 
privātiem ziedojumiem, bet kapsētas 
kopšanas talkās piedalās jaunieši no 
visas Eiropas saistībā ar jauniešu no-
metnēm vai semināriem. Gan kara ve-
terāni, gan jaunieši cenšas apliecināt, 
ka nav svarīgi, kurā pusē karavīri ir cī-
nījušies – galvenais, lai šajā kontinentā 
tādas šausmas nekad vairs neatkārto-
tos. Daudziem kapsēta ir arī atgādi-
nājums tam, cik svarīga – ar visiem 
saviem trūkumiem – ir bijusi Eiropas 
Savienība, lai Eiropas tautas jau gadu 
desmitiem dotu priekšroku sarunu gal-
dam, nevis kara laukam.

Latvijas vēstniecība Beļģijā un 
Arnolds Žubeckis 

Laikrakstam „Latvietis“

Piemiņas brīdis Beļģijā
Padomju deportāciju un Otrā pasaules kara upuriem

40 000 karavīru guļ Lommeles Brāļu kapos – no tiem kādi 90 latviešu, kas 1945./1946. gadā bija internēti Zedelge-
mā (Zedelgem) pie Briges Beļģijā – nometnē, kurā dibināja Daugavas Vanagus. Kapsēta ir vislielākā II pasaules karā 
kritušo vācu karavīru kapsēta Rietumeiropā. Katru gadu kopš 1950. gadiem 14  jūnijam vistuvākajā svētdienā Beļģijas 
latviešu ev. lut. draudze tur rīko Karā kritušo un aizvesto piemiņas svētbrīdi.

No kreisās: vēstniece Ilze Rūse, prāv. Klāvs Bērziņš, māc. Rinalds Gulbis.
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Prāv. Klāvs Bērziņš kapsētas kriptā.

FO
TO

 A
rn

ol
ds

 Ž
ub

ec
ki

s
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Dzintras  Gekas  jaunāko doku-
mentālo filmu Tēvi Tur, kurā parādīti 
PSRS Gulaga nometnēs izdzīvoju-
šo likteņi, būs iespēja noskatīties ar 
subtitriem krievu valodā.

Filma vēsta par laika posmu no 
1940. gada, kad tika okupēta Latvija, 
līdz 1991. gada barikāžu laikam un 
mūsdienām. Seanss ar krievu tulko-
jumu notika 13. jūnijā TINTO telpās, 
Elizabetes ielā 61.

Savukārt 14.  jūnijā bija filmas 
pirmizrāde Latvijas Televīzijā.

Filmas režisore un producente 
Dzintra Geka, scenārija autors Ēriks 
Lanss, operatori Aivars  Lubānietis 
un Viktors  Grībermans,  montāžas 
un skaņas režisors Armands Zvirbu-
lis, mūzika – Pēteris Vasks.

Raita Šusta, Sibīrijas bērns: „Lī-
dzīgi kā teica viens no filmas dalīb-
niekiem – es jūtos gandarīta. Tēvi tur 
tālajā Krievijā tiek apmeklēti, mēs visi 
esam bijuši viņiem tuvāk. Tā ir kā aug-

šāmcelšanās un kopā būšana vienlai-
kus.

Tagad es saprotu, kā tie jaunie vīri 
ātri zaudēja spēkus un nomira, tas 
emocionālais smagums bija neiztu-
rams.

Filmas noskatīšanās ir kā dvēse-
les attīrīšana. Tu saproti, ka zem kat-
ra krusta ir dvēselīte. Lai arī filma ir 
smaga, tā atstāj gaišu sajūtu.“

Inguna  Sudraba, Saeimas depu-
tāte: „Tēvi Tur ir pirmā Dzintras Ge-
kas filma, kuru noskatījos; viņa dara 
svētīgu darbu, iemūžinot dzīvu cil-
vēku liecības par šiem notikumiem. 
Filma ļoti profesionāli rada klātbūtnes 
sajūtu, scenārista un operatora darbs 
ļauj skatītājam dzīvot līdzi iekšā noti-
kumos. Cilvēki, kuri ir filmas varoņi, 
piekrītot piedalīties ar saviem patiesa-
jiem un emocionālajiem stāstiem, rada 
spēcīgu līdzpārdzīvojuma sajūtu un 
liek vēl labu laiku pēc filmas noskatī-
šanās turpināt domāt par šiem notiku-

miem.“
Lolita  Čigāne, Saeimas deputā-

te: „Filma Tēvi tur runā par Latvijai 
arvien būtiskiem jautājumiem, skatot 
1941. un 1949. gada deportācijas uz Si-
bīriju caur individuālu cilvēku piedzī-
voto dzīvju prizmu. Dzīve izsūtījuma 

Vējonis,  12. Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece un deputāte Laimdo-
ta Straujuma, kuras teiktie vārdi man 
palika prātā: „...Brīvība prasa katra 
atbildību... par līdzcilvēkiem, par savu 
valsti.“ Runā vēsturnieki, žurnālisti, 
arī no Krievijas, runā Sibīrijas bēr-
ni un Velgas Vītolas stāsts aizlauza 
balsi pašai runātājai un klausītājiem 
lika slaucīt acis. Tika apbalvoti skolē-
nu sacerējumu uzvarētāji. Nobeigumā 
pārsteigumu sagādāja Sibīrijas bērns, 
tēlnieks Jānis  Karlovs,  uzdāvinot 
Dzintrai Gekai mazu Bārenītes skulp-
tūriņu bronzā.

Ziedu nolikšana pie Bārenītes aiz-
kavējās, jo gājējiem nebija raits solis, 
un ceļš bija tāls. Toties no Bārenītes uz 
ziedu nolikšanas ceremoniju pie Brī-
vības pieminekļa nebija jāsteidzas, jo 
to nokavēt nav iespējams – 14. jūnija 
piemiņas godinātajiem vienalga jāstāv 
gājiena beigās, un ilgi jāgaida ceremo-
nijas protokola līkloči.

Goda sardzes maiņa, Valsts himna 
Bruņoto spēku pūtēju orķestra atska-
ņojumā, uzrunas saka Latvijas Po-
litiski represēto apvienības vadītājs 

Gunārs Resnais un Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis un ziedus pie Brī-
vības pieminekļa noliek Valsts augstā-
kās amatpersonas, deputāti, diplomāti 
un tikai tad šīs dienas godinātie – izsū-
tītie un pēc tam tauta, kas ar ziediem 
rokās stāv ap laukumu. Gājiena daļu 
aiz amatpersonām ieskāva karogi, arī 
Igaunijas un Lietuvas, daži informatī-
vi plakāti.

Šī programmas daļa bija beigu-
sies, un tie, kam vēl bija spēks, devās 
uz Torņakalna dzelzceļa staciju, kur 
tradicionāli tiek rīkots piemiņas pa-
sākums pie pieminekļa aiz stacijas un 
pie vagoniņa. Kora dziesmas, dzejas 
panti, novadu pārstāvju uzrunas un šo-
reiz Rīgas domi pārstāvēja tās izpild-

direktors Juris Radzēvičs. Vagoniņa 
apmeklējums izraisa skaudras emoci-
jas, arī noformēts skaudri, uz otrā stā-
va platformām salikti margrietu pušķi, 
un vagona dziļumā jauna māksliniece 
spēlē vijoli. Vagoniņu apmeklēja ne 
tikai tie, kas tādā bija braukuši tūksto-
šiem kilometru, bet arī jaunatne.

Daži pakavējās atmiņās, citi posās 
ceļam uz koncertu Melngalvju namā. 
Piemiņas pasākumi notika visā Latvi-
jā, atceres brīdī Litenes kapos piedalī-
jās arī Valsts prezidents.

Zinot par šo dienu, 14. jūniju un 
25. martu, – kā var sevi uzskatīt par 
atbrīvotājiem?!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Pirms 75 gadiem...
Turpinājums no 1. lpp.

Gājiens uz Brīvības pieminekli Rīgā.
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Dzintra Geka un Ilmārs Knaģis 
Melngalvju namā.
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Piemiņas pasākums Torņakalna stacijā pie deportāciju vagoniņa.
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„Tēvi Tur“
Jaunākā Dzintras Gekas dokumentālā filma

Dzintras Gekas filmas un Ilmāra 
Knaģa grāmata.
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un dievvārdi. Svinīgā gājienā, ērģe-
ļu mūzikas pavadījumā (pie ērģelēm 
lietuvietis J.  Počuss  (Pocius)) baz-
nīcā iesoļoja trīs garīdznieki: latvie-
ši Dr.  I. Ozols un tēvs P. Rozītis un 
lietuvietis tēvs  J.  Deveikis. Katrs 
savā reizē nolasīja lūgšanu. Ar nožē-
lu pieminēja iecienīto igauņu mācītāju 
A. Palme, kurš vēl pirms gada piedalī-
jās šai piemiņas aktā, bet drīz pēc tam 
pievienojās senču pulkiem aizsaulē.

Koncerta daļā piedalījās igauņu 
koris ar divām dziesmām (diriģente 
K. Auvaart), lietuviešu koris ar trim 
dziesmām (diriģente R. Veress, pava-
dītājs  J.  Počuss), Daugavas Vanagu 
Vīru koris (diriģente Inese Laine, pa-
vadītāja Marija Perejma), ALB Jauk-
tais koris (diriģente Lilita  Daenke, 
flauta Ieva Daenke, ģitāra Matīss Re-
inhards) un apvienotais latviešu koris 
(abi augšminētie kori plus Vanadžu 
dziesmu ansamblis) diriģentes Ineses 
Laines vadībā. Jānis  Laurs spēlēja 

austrāliešu komponista, nelaiķa Pēte-
ra Skaltorpa (Peter Sculthorpe) Solo 
čella rekviēmu divās daļās Libera me 
un Lux Aeterna. Visi kori un publika 
apvienojās trīs Baltiešu un Austrālijas 
himnā.

Svētku runu teica Daugavas Va-
nagu Adelaides nodaļas priekšniece 
Gunta Rudzīte, un sarīkojumu vadīja 
Baltiešu Padomes priekšsēdis Mār-

tiņš  Hoile. Lūgtie viesi pārstāvēja 
Latvijas Republikas goda konsulātu 
DA, gan vietējo, gan DA valdību, Uk-
raiņu Biedrību Adelaidē un Migrācijas 
muzeju. Pēc sarīkojuma tauta veikli 
pārvietojās ielas otrā pusē uz Latvie-
šu nama mazo zāli, kur varēja iebaudīt 
vīnu un Vanadžu sagatavotas uzkodas.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Pasts iz-
devis divu pastmarku 
bloku un īpašu aploks-
ni, kas veltīta Latvijas 
iedzīvotāju 1941. gada 
14. jūnija masu deportā-
ciju un Litenes virsnieku 
traģēdijas upuru piemi-

ņai. Ar Latvijas Pasta un muzeja pār-
stāvju līdzdalību 14.  jūnijā Latvijas 
Okupācijas muzejā notika pastmarku 

bloka prezentācija 
un aploksnes pir-
mās dienas zīmo-
gošana. Prezen-
tācijā piedalījās 
Latvijas Pasta val-
des priekšsēdētājs 
Mārcis Vilcāns, 
Latvijas Okupā-
cijas muzeja di-
rektors Gunārs 
Nāgels un past-
marku bloka un 
aploksnes dizaina 
autore Arta Ozola 
Jaunarāja.

P a s t m a r k u 
bloks izdots 30 000 eksemplāru tirāžā, 
un katras pastmarkas nominālvērtī-
ba ir € 0,50, kas atbilst vienkāršas B 
klases vēstules nosūtīšanas izmaksām 
Latvijas teritorijā. Īpašā piemiņas ap-
loksne izdota 1500 eksemplāru tirāžā. 
Pastmarku bloks izveidots, pieminot 
1941. gada 14. jūnija masu deportāciju 
un Litenes virsnieku traģēdijas 75. ga-
dadienu.

Viena no bloka pastmarkām veltīta 

to vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvo-
tāju piemiņai, kurus no okupētās Lat-
vijas uz Sibīriju 1941. gada 14. jūnijā 
deportēja Padomju Savienības oku-
pācijas režīms. Savukārt ar otru past-
marku tiek godināta šajā pašā datumā 
Litenē apcietinātā Latvijas armijas 
virsniecība, kuras lielāko daļu depor-
tēja, ieslodzīja Gulaga spaidu darba 
nometnēs vai iznīcināja.

Latvijas Okupācijas muzejs

Pastmarkas veltītas deportācijai un Litenes traģēdijai
Prezentācija un aploksnes pirmās dienas zīmogošana Okupācijas muzejā

Piemiņas pastmarku bloks.

No kreisās: Latvijas Pasta valdes priekš-
sēdētājs Mārcis Vilcāns, Latvijas Oku-
pācijas muzeja direktors Gunārs Nāgels.
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Nedēļas nogale aizvesto piemiņai
Turpinājums no 2. lpp.

Apvienotais koris latviešu Sv. Pētera baznīcā.
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vietās izsūtīto atmiņās atdzīvojas un 
sniedz skatītājam emocionālu līdz-
pārdzīvojumu. To papildina Sibīrijas 
skarbā estētika, kas filmā meistarīgi 
tverta, pastiprina vēstījuma smeldzī-
gumu. Filma stāsta plašāku, huma-
nitāru stāstu – pašas vietas, kur pie-

spiedu izsūtījumā bija filmas varoņi, 
piedzīvo postu, pamestību,iznīcību, 
dažu filmas varoņu šodienas uztvere 
uz šī fona kontrastē ar iespaidīgu vi-
talitāti.“

Agris  Redovičs,  kino kritiķis: 
„Skarbs stāsts par mūsu vēstures drā-
mu. Varbūt pats skaudrākais no Dzin-
tras Gekas kino vēstījumiem. Režisore 
radusi jaunu, enerģiskāku, kompaktā-

ku izteiksmību, kas katru īso, cieša-
nu pilno filmas nogriezni triec mūsu 
mierīgās dzīves aptaukotajā apziņā un 
tricina to, līdz asaras no acīm sprāgst. 
Filma atkal pierāda, ka tautas likteņa 
Krustaceļš nav izsmeļama tēma. Kino 
veidotājiem reizēm var pietrūkt dvēse-
les spēka. Dzintrai Gekai joprojām tā 
pietiek.“

Studija SB

„Tēvi Tur“
Turpinājums no 8. lpp.
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– Sakiet, vai padomju drošības 
dienestu darbība Latvijā ir jau apgūta 
vēstures teritorija? 

Inese  Dreimane: Nē, vēsturnie-
kiem ir vēl daudz darāmā, lai izzinātu 
tieši čekas darbību no A līdz Z.

– Kas no dokumentiem palicis Lat-
vijā un, cik tie ir vērtīgi?

Z.  Turčinskis:  Lielākā daļa no 
dokumentiem ir krimināllietas, filtrā-
cijas lietas, deportāciju materiāli no 
1941. un 1949. gada, kā arī pavēles un 
citi sīkāki izziņas avoti.

I.D.:  Informāciju var iegūt arī no 
LKP arhīviem, jo gandrīz visi čekisti 
taču bija partijā un jābūt viņu perso-
nālajai lietai. Tajās jau nu gan nebūs 
rakstīts, ka cilvēks strādājis Maizes 
kombinātā, ja patiesībā bijis KGB 
štata darbinieks. Paši esam redzējuši 
1960. un 70. gadu čekas priekšnieka 
atskaiti LKP centrālkomitejai par to, 
kāda ir situācija par pretpadomju iz-
pausmēm rajonos un republikā kopu-
mā. Vēl ir īpašs materiālu klāsts par 
istrebīķeļu* bataljona dalībniekiem. 
Interesanti ir viņu iesniegumi, kuri 
saistīti ar pensijām un pabalstiem.

Z.T.: Piemēram, lūgums, pieskai-
tīt Lielā tēvijas kara dalībnieku statu-
sam.

I.D.: Lai pierādītu, cik cītīgi dar-
bojušies pēckara gados, istrebīķeļi sīki 
un smalki aprakstījuši savus varoņ-
darbus.

– Laiks ņēmis savu tiesu. Maz pa-
likuši gan represētie, gan represētāji... 
Kam nu vairs paprasīsi?

I.D.: Pirms gadiem desmit vēl va-
rēja dabūt rokā mežabrāļus un viņu at-
balstītājus. Tie bija cilvēki ar sirmām 
galvām, kuri izgājuši cauri mežonī-
gam represiju lokam apcietinājumā, 
bet visi ar absolūti skaidru saprātu. 
Toties bija ļoti grūti atrast kādu vecu 
milici vai istrebīķeļu. Ai, nodzērās, 
prātā sajuka... Nomira...

Z.T.: Daudzi aizgāja ar sirdi tieši 
Atmodas laikā. Sērijveidā. Piemēram, 
no Lizuma puses – apmira visi.

I.D.:  Kā stāstīja bijušais kolhoza 
priekšsēdētājs, ik pa brīdim kāds nā-
cis sūdzēties: man ar to sirsniņu ir tik 
slikti, – ai, cik slikti... Jā, un drīz vien 
cauri bija! Beigts un pagalam. Kāds 
brīnums, ja reiz piedalījies ķemmēša-
nā, cilvēku apšaušanā un pēc tam sējis 
līķus zirgam pie ratiem, lai vilktu no 
meža laukā!

– Ei, nu ei...
I.D.: Jā, tā ir bijis. Kurš tad stieps 

uz muguras!
– Vai šodien ir viegli saprast pētā-

mos dokumentus? Kā zagļu bandai ir 
sava valoda, tā arī padomju represīva-

jās struktūrās bija specifiski, iekšējai 
lietošanai domāti termini.

Z.T.:  Jā, tā ir specifiska valoda. 
Juridiski viss ir noformulēts perfekti, 
gluži kā demokrātiskā valstī – precīzi, 
kā paredzēts normatīvajos aktos. Kas 
aiz šiem terminiem slēpjas? Protams, 
ka buržuāziskie nacionālisti, fašis-
ti un bandīti. Skaidrs, ka pratināšanā 
taču neviens neteica, ka iestājies bur-
žuāziskās Latvijas armijā, Skautos 
vai mazpulcēnos, lai grautu Padomju 
valsts varenību un kaitētu komunistis-
kajai kustībai.

I.D.:  Tāpēc šos dokumentus nav 
viegli izprast un jāmeklē papildus in-
formācija. Gadās, ka pratināmais cil-
vēks pēkšņi atsakās no iepriekš teiktā. 
Ja viņš sāk strauji atzīties, tad jāskatās, 
kas tajā brīdī noticis. Iespējams, pa šo 
laiku ir apcietināts vēl kāds, kurš šīs 
liecības stimulē. Vai arī cilvēks ir no-
vests līdz stadijai, ka fiziski vairs ne-
spēj izturēt. Varbūt viņam ir parādīta 
sieva un bērni ar zilumu zem acs. Tā 
teikt: gribi, lai mēs tā turpinām jeb to-
mēr parādīsi, kur tas bunkurs atrodas 
un atzīsies, ka esi jebkura izlūkdienes-
ta spiegs?

Es pati esmu pieļāvusi kļūdas un 
pieņēmusi par tīru monētu to, kas 
rakstīts pratināšanas dokumentos. 
Biju pārliecināta, ka persona, par kuru 
sniegtas liecības, ļoti aktīvi darbo-
jusies pretošanās kustībā. Pēc gada 
atklāju, ka liecinieks ir bijis čekas sa-
vervēts stukačs**, kurš nestrādājis pā-
rāk cītīgi, jo bieži mēdzis aizdzerties. 
Lūk, un kādu reizi pie viņa, kā ierasts, 
vairs neatnācis pudeles brālis – čekas 
kurators, bet ziņotājs taisnā ceļā pats 
ticis aizvests uz kabinetu. Bailēs, ka 
viņu varētu paņemt ciet, stukačs sa-
stāstījis čekistiem zili zaļus brīnumus. 
Kad aptaujāju laikabiedrus, tie kate-

goriski noliedza, ka persona, par kuru 
sniegtas liecības, darbojusies parti-
zānu kustībā. Tas fiziski nav bijis ie-
spējams, jo apsūdzētais dzīvojis citur 
un nekādi nav varējis būt meža brāļu 
atbalstītājs.

Z.T.:  Vēl kāds piemērs. Balvu 
pusē, padomju laikā tika runāts par 
to, ka Bērzpils pagastā bandīti pēc 
kara noslīcinājuši komjaunieti Annu 
Vasariņu. Es šo gadījumu pētīju un at-
klāju, ka viņas brālis ticis arestēts kā 
bandīts – nacionālais partizāns; māte 
arestēta kā bandītu atbalstītāja. Bet 
pati – bandītu noslīcināta...? Šajā lietā 
kaut kas negāja kopā.

Tad atklājās, ka arī Anna pati ir 
tikusi arestēta par bandītu atbalstīša-
nu. Kādā no krimināllietām bija no-
pratināšanas protokola oriģināls, kura 
nobeigumā viņa apmaiņā pret čekistu 
solījumiem, nesodīt brāli, apņemas 
to pierunāt iznākt no meža. Savukārt 
viņas mātes krimināllietā atrodam 
lūgumu, izskatīt iespēju atbrīvot no 
aresta. Tur viņa stāsta, ka meita, at-
nākusi no čekas, pierunājusi brāli 
legalizēties. Viņš sagaidījis mājās če-
kistus, bet ticis arestēts. Tātad Vasari-
ņa nekad nav bijusi sarkanā aktīviste, 
bet partizānu atbalstītāja, kuru čeka 
piekrāpa. Savukārt viņas nāve ir vai 
nu pašnāvība, jo iegāzusi savu brāli 
un māti, vai arī čekisti novāca Annu 
kā nevēlamu liecinieci. Rūpīgi pētot, 
daudzos notikumos atklājas pavisam 
cita aina.

I.D.:  Nopietna vērība jāvelta arī 
personu vārdiem, kuri daudziem ir 
līdzīgi. Piemēram, Lagzdiņš, Laz-
diņš... 

– Krieviem, latviešu uzvārdus 
rakstot, viens burts šur – otrs tur...

Čekas darbības Latvijā pētīšana
„Pat „čekistībai“, „stukačībai“ un „mērglīgumam“ ir dažādas gradācijas...“

Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniece Inese Dreimane šobrīd pēta čekas darbību Latvijā, savukārt LU Latvijas 
Vēstures institūta pētnieka Zigmāra Turčinska zinātniskā darbība saistīta ar nacionālās pretošanās kustības norisēm 
pēckara gados. Iveta Mediņa sarunājas par to, kas atklājas, ielūkojoties vēstures melnākajās lappusēs.

 
Turpinājums 11. lpp.

No labās: Inese Dreimane, Zigmārs Turčinskis, Okupācijas muzeja fotogrāfs 
Aivars Reinholds pie Rīgas Centrālcietuma.
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Otrdien, 2016. gada 21. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

I.D.: Kā saka: Šopen šo Mocart... 
Piemēram, segvārds Aina pārtapis par 
Diņa. Arī uzvārdam Beķeris vai Be-
ķers ir milzīga atšķirība. 

– Sajaucot vienu burtu, kādu var 
apzīmogot ar kauna zīmogu. Tad ko 
darīt ar sasmakušajiem čekas mai-
siem? Kā jums šķiet – būtu jāpurina 
visi prusaki ārā?

Z.T.: Normāli būtu, ja tos publi-
cētu kopā ar zinātnieku komentāriem 
un pētījumiem, paskaidrojot, ko katrs 
dokuments nozīmē. Bet mums jau nav 
speciālistu, kuri to varētu izdarīt.

– Ko iesākt?
Z.T.: Ja jau tas visus tik ļoti inte-

resē, varbūt tad labāk nopublicēt. Jā, 
būs jautrība – skandāli, tiesas prāvas, 
pašnāvības un sirdstriekas. Toties pēc 
tam iestāsies miers. Tad beidzot tas 
kļūs par vēsturnieku, nevis politiķu 
jautājumu.

I.D.: Kas ir čekas kartotēka? Reāli 
tur ir personas vārds, uzvārds, tēva-
vārds krievu valodā, dzimšanas gads, 
čekas aģenta segvārds, adrese, plus 
vervētāja vārds un datums, kad saver-
vēts. Tātad: cik Andri Bērziņi Kārļa 
dēli dabūs infarktu un cik dabūs no 
kaimiņa pa aci...?

Pat čekistībai, stukačībai un mēr-
glīgumam ir dažādas gradācijas. Ir 
aģenti – kaujinieki, kuri gājuši mežā 
un nākuši ārā asiņainām rokām; ir ļau-
dis, kuri filtrēti inteliģentu aprindās 
un uz kuru sirdsapziņas ir citu cilvēku 
aresti, izpostītas dzīves. Vēl ir karjeras 
motīva vadīti nāpšļi, kuri reiz gribēja 
aizbraukt kaut kur tālāk par Bulgāriju 
vai beidzot dabūt dzīvoklīti. Protams, 
tā ir cūcība, bet nav gluži tas pats, kas 
pašrocīgi iešaut otram galvā, nosist 
draugu vai nodot kādu, ar kuru nupat 
vēl kopā zvērējis cīnīties pret komu-
nistu režīmu.

Ja ir tikai aptuvenā informācija, 
tad to var salīdzināt ar bibliotēkas 
grāmatu kartīti. Piemēram, Anna 
Sakse, Pret kalnu... Nu, ko mēs tajā 
ieraudzīsim? Izdošanas gadu, lappušu 
skaitu un varbūt vēl pieminētu ilus-
trāciju autoru. Kā pēc šādas kartītes 
var pateikt, ka šī tomēr nav grāmata 
par alpīnisma pirmsākumiem Lat-
vijas PSR? Nezinu, varbūt Zigmā-
ram taisnība. Iespējams, ka jāriskē 
un jāiegrūž internetā liels daudzums 
šādas, jēlas, neko neizsakošas infor-
mācijas... Nu tad, kurš izdzīvos – iz-
dzīvos.

– Inese, kas ir bijis lielākais šoks, 
kopš strādājat Okupācijas muzejā 
(OM) un Stūra mājā (SM)?

I.D.: Būtu pārspīlēti teikt, ka šoks. 
Nav bijis tā, ka jāapmeklē psihotera-
peits, bet tēmas, kuras pētu, tiešām 
ir ļoti smagas. Piemēram, nacionālā 
pretošanās kustība. Kopīgi ar Sani-
tu Reinsoni veidojām grāmatu Meža 
meitas, kur zinātniskais pēcvārds un 
zemsvītras komentāri bija mani. Nav 

viegli, apkopot informāciju, kura stās-
ta par to, kā aiziet bojā mazi bērni, jo 
apšaudēs čekisti neskatās, uz ko viņi 
šauj; par to, ka bunkurā, kurā paslē-
pušies civiliedzīvotāji, iemet granātu; 
par to, ka vīrs nošauj sievu un bērnus, 
lai viņi nekristu gūstā un netiktu spī-
dzināti. Histēriķiem, šajā darbā nav 
vietas.

Pārsteigums – drīzāk to varētu 
teikt par darbu, strādājot pie Stūra 
mājas ekspozīcijas sagatavošanas. 
Pārsteigums par to, cik daudz nezinā-
mā mums vēl ir par čeku. Šķiet, ko nu 
par to vairs var nezināt? Tur mauca 
nagus un spīdzināja. Bet, sākot strā-
dāt ar tēmām un iedziļinoties mate-
riālos, kuri mums ir OM vai Nacio-
nālajā arhīvā, radās sajūta, kā atverot 
pārbāzta skapja augšējo plauktu. Pēk-
šņi tev uzgāžas uz galvas milzīga kas-
te, uz kuras rakstīts čeka, un izbirst 
no tās ārprātīgi daudz informācijas, 
par kuru pat nebija jausmas, ka tāda 
ir.

Piemēram, visiem ir skaidri sa-
protams, kas ir t.s. Šustina saraksts... 
Bet tas, ka šis nav vienīgais saraksts 
ar 1941. gada jūnija beigās nošauta-
jiem civiliedzīvotājiem, atklājās tikai 
2014. gadā. Dokuments, kuru paraks-
tīja čekas Izmeklēšanas daļas priekš-
nieks Jānis Vēvers, kā arī Kara tri-
bunāla pārstāvis un LPSR prokurora 
palīgs (tāpēc mēs tagad to dēvējam par 
Vēvera sarakstu), atradies turpat. Tā 
kā uz saraksta nav rezolūciju un apsū-
dzības formulējumu, bet ir tikai vārdi 
un uzvārdi (bieži pat bez tēvavārdiem), 
nevienam tas nav šķitis interesants. Ja 
reiz es nebūtu sākusi pētīt vācu laika 
periodiku, kur ir meklēšanas sludinā-
jumi un sēru vēstis, man neveidotos 
kopaina. Lūk, un šajā Vēvera saraks-
tā es atradu vārdus, kuri minēti sēru 
vēstīs. Tie ir cilvēki, kuri nogalināti 
Centrālcietumā.

– Zigmār, jums bija plaši apmek-
lēts lekciju cikls Stūra mājā. Par ko?

Z.T.: Bieži represētie ir neizprat-
nē: es taču nevienam neko neteicu. 
Kas mani nodeva? Kas tur rakstīts 
izmeklēšanas protokolos? Jā, patie-
šām, – kas slēpjas šajos dokumentos? 
Tur nebūs vienkārši melns uz balta 
rakstīts, kurš ko nodevis un, uz kāda 
ziņojuma pamata, cilvēks ir arestēts 
un nošauts. Taču rūpīgi pētot, infor-
māciju var atrast.

Ir, piemēram, 1947. gadā sastādīta 
Bandītu formējumu grāmata, uzskaite 
pa pagastiem un apriņķiem, cik mežā 
ir partizānu grupu. Tie ir saraksti ar 
segvārdiem; aģentiem, kuri pret vi-
ņiem darbojās un atzīme par partizā-
nu – sagūstīts vai nošauts. Reizēm ir 
vēl dažas norādes.

Piemēram, Valkas apriņķī pie kat-
ras mežabrāļu grupas parādās aģents 
Birga. Kā šo Birgu atrast, ja klāt nav 
vārds, bet tikai segvārds? 1949. gada 
maijā Palsmanes pagastā pēc viņa iz-
strādes, tiek nogalināti divi partizāni. 
Pētot dokumentus, uzzināju, ka no-

šautajiem bijušas deportētas ģimenes. 
Sāku pētīt deportāciju lietas un atklā-
jās mājas, kur abi dzīvojuši. Es aiz-
braucu uz to pusi, runāju ar cilvēkiem, 
prasot, vai atceras, kā viss noticis. Sa-
tiku vietējo mežsargu, pavecāku vīru, 
kurš tolaik bijis padsmitnieks un viņš 
saka: jā, toreiz, kad viņus nogalināja, 
klāt bija Ādis Beitiks. Izpētīju vārdus 
un sapratu, ka runa ir par Ādolfu Bei-
tiku, kurš tad arī bija šis aģents Birga. 
Savukārt deportāciju materiālos atklā-
jās, ka arī Beitikam deportēta ģime-
ne – māte, sieva un bērni. Un viņu de-
portācijas lietā bija pievienots Aģenta 
Birgas raksturojums.

– Nekas jau nebija tik vienkārši, kā 
pirmajā brīdī izskatās...

Z.T.: Jā, tā mēs ieraugām, kā cil-
vēki tikuši motivēti sadarboties. Stāsts 
ir šāds: vācu laikā Beitiks bijis šuc-
maņos, bet pēc padomju okupācijas 
atgriešanās, aizgājis mežā. 1946. gadā 
legalizējies. 1948. gadā viņš tiek ares-
tēts par darbību vācu laikā, un Beiti-
kam tiek dota izvēle: vai nu kļūsti par 
čekas aģentu un izspiego partizānus 
vai arī tev būs 10 gadi Sibīrijā. Viņš, 
protams, aiziet mežā un pārtrauc saka-
rus ar čeku.

Aģenta Birgas raksturojumā teikts, 
ka pēc ģimenes operatīvās apstrādes, 
aģents sakarus atjauno. Ko nozīmē 
ģimenes operatīvā apstrāde, kā tā no-
tika, mēs varam nojaust... Tas gandrīz 
vienmēr nozīmēja, ka cilvēki tika ne-
žēlīgi dauzīti, pratināti un draudēts, ka 
ģimeni arestēs kā bandītu atbalstītāju, 
bet bērnus nodos bērnunamā. Lūk, 
Beitiks atjauno sadarbību ar čeku un 
nodod divus cilvēkus, kuri tiek noga-
lināti.

1948. gada rudenī, viņš atkal pār-
trauc sakarus. Tāpēc, darba uzlaboša-
nas nolūkā, viņam tiek deportēta ģi-
mene. Tad Birga atkal sāk sadarboties, 
cerot, ka pēc nodevības varēs atgūt 
ģimeni.

– Cilvēciskās traģēdijas pārklājas 
biezā slānī.

Z.T.: Bet stāsts beidzas šādi. Če-
kisti zināja, ka Beitiks ir aģents, taču 
istrebīķeļi to nezināja... Viņš uz tiem 
uzskrēja, un tika nošauts kā mežabrā-
lis. Tā arī čekistiem nācās ierakstīt: 
ubit kak baņģit!*** Šādas lietas nav 
atklājamas vienā dienā. 

– Tas ir gluži vai izmeklētāja 
darbs.

I.D.: Jā, bet ne kā policijas seriā-
lā, kur lietas atklāj 45 minūšu laikā. 
Viena sīka epizode var paņemt pāris 
gadu.

– Tagad par Stūra māju, kurā ir 
Okupācijas muzeja ekspozīcija. Val-
da uzskats, ka muzejs var pārvākties 
uz šo ēku un tādējādi būs atrisinātas 
visas problēmas, kas saistītas ar bū-
vatļaujas neizsniegšanu Gunāra Bir-
kerta projektētās piebūves – Nākotnes 
nama – celtniecībai. Varat pamatot, 
kāpēc tas ir neiespējami?

Čekas darbības Latvijā...
Turpinājums no 10. lpp.
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I.D.: Ja kādam šķiet, ka šī ir eks-
kluzīva piekļuves vieta, viņam vaja-
dzētu nolaisties no saviem iedomu 
augstumiem. Stūra mājai nav iespē-
jams viegli piebraukt un novietot 
automašīnu tuvāk kā trīs kvartālu 
attālumā. Turklāt ēka ir briesmīgā 
stāvoklī pēc ilgstošas dīkstāves. Lai 
to atjaunotu, nauda aizietu daudz 
vairāk, nekā uzceļot jaunu. Labi, pie-
ņemsim, ka OM, kas iekļauts Valsts 
Protokolā, ir Stūra mājā... To apmeklē 
visu valstu augstākās amatpersonas 
un vēstnieki. Tagad iztēlosimies, cik 
visi entuziasti būs laimīgi, ja vismaz 
reizi nedēļā vai biežāk, satiksme Brī-
vības un Stabu ielā tiks apturēta tā-
pēc, ka kārtējā ārvalstu amatpersona 
dodas vizītē uz muzeju. Tā, protams, 
nenāks kājām – drošības apsvērumu 
dēļ. Šo personu pavadīs apsardzes 
mašīnas ar apkalpojošo personālu. 
Drošības pasākumi nereti nozīmēs 
arī to, ka apkārtējo namu iedzīvotāji 
vai kafejnīcu un veikalu apmeklētāji 
kādu stundu netiks ne iekšā, ne ārā. 
Nu, tad, lūdzu! Manuprāt, Rīgā sa-
strēgumu tāpat pietiek. Otra lieta, ka 
šo ēku nevar tāpat vienkārši pāris ne-
dēļās pārbūvēt.

– Stūra māja kā vēstures piemi-
neklis ir pietiekami izpētīta? Varbūt 
tā glabā vēl daudz noslēpumu, piemē-
ram, čekas pagrabus vairākos līme-
ņos.

I.D.: Nē, vairāku līmeņu tur tie-
šām nav. Taču cits jautājums ir tā pag-
rabu daļa, kura šobrīd netiek izman-
tota. Tajā kameru nav, kopš pagājušā 
gadsimta 50. gadiem. To skaitu sama-
zināja un bijušo kameru vietā ierīkoja 
bumbu patvertni.

– Ko tad tur var pētīt? Teorētiski 
taču nav iespējams vairs neko atrast.

Z.T.:  Nē, ir iespējams, pavisam 
praktiski. Vēl šopavasar gidi atrada 
KGB Informācijas analītiskās daļas 
neaizpildītas veidlapas, kuras izman-
toja 80. gados. Tās vienkārši bija pa-
mestas patrepē.

– 7. jūlijā čekas mājas pagalmā 
atklās izstādi, kuras nosaukumā iz-
mantotas Mārtiņa Freimaņa dzejo-
ļa rindas: „Pēc mums vēl ilgi zeme 
skums...“

I.D.: Tas būs pētnieciskā darba re-
zultāts par atklāto Centrālcietumā, kur 
1941. gada jūnija beigās notika civil-
iedzīvotāju apšaušana. Šai traģēdijai 
aprit 75 gadi.

Tā bija OM darbinieku ideja no-
vietot kapsētās, pie bojāgājušo apbedī-
jumiem burciņas, kurās ielikts aicinā-
jums tuviniekiem – atsaukties. Ļaudis 
atsaucās un vēstīja par piederīgajiem. 
Jāsaka paldies arī Latvijas novadpēt-
niecības muzejiem, kuri ar mums sa-
darbojās.

Izstāde ir pēdējā goda un arī vārdu 
atdošana noslepkavotajiem, kurus vi-
ņiem bija atņēmis kara laika propagan-
das uzslāņojums un pēckara noklusē-
jums. Divu gadu laikā beidzot esam 
tiktāl, ka varam nosaukt vārdā visus 
99 nogalinātos un 55 no tiem parādīt, 
kādi viņi izskatījušies dzīvē.

Kamēr šo traģēdiju izmantoja tie, 
kuri bļaustījušies par žīdu-boļševiku 
briesmu darbiem vai arī pārspīlēto an-
tisemītisma propagandu, tikmēr aiz tā 
visa bija pazuduši 99 noslepkavotie. 
Mūsu pašu pilsoņi – latvieši, krievi, 
ebreji, poļi un arī viens norvēģis. No-
šauto vidū ir ebrejs, kurš, iespējams, 
bija atbēdzis no Vācijas un nogalināts 
par to, ka esot vācu fašistu spiegs.

– Pamatā visas apsūdzības ir par 
sadarbību ar fašistiem?

I.D.: Nē, tas būtu pārāk vienkār-
šoti un banāli. Pamatā visam ir kara 
sākuma čekas, milicijas, kompartijas, 
komjaunatnes un jebkuru Baigā gada 
aktīvistu paranoja, histērija un spiegu 
mānija. Spiegus ķēra jau kopš padomju 
varas pirmsākumiem – par lielo teroru 
pat nerunāsim!

Jau ierodoties Latvijā, visiem tika 
nestas ārā smadzenes par to, ka apkārt 
ir ne tikai ārējie, bet arī iekšējie ienaid-
nieki. Tad nu visi cīnās ar viņiem, ņe-
mot ciet cilvēkus pa labi un pa kreisi, 
jo visi taču ir ienaidnieki.

Bet tad, vienā dienā, pēkšņi – šauj! 

Bumbas krīt no gaisa! Kas te notiek?! 
Tad ar sākās. Parādījās dekrēti par 
karastāvokļa ieviešanu, par Kara tri-
bunāla izveidošanu – katrs, kuru ie-
raudzīs noteiktā laikā ārpus mājas, 
tiks pasludināts par piekto kolonnu un 
diversantu. Ikviens, kas klusā vakarā, 
iziet uzpīpēt uz sava balkona, var tikt 
apsūdzēts par to, ka signalizē vācu lid-
mašīnām. Trīs cigaretes uz balkona – 
tā jau ir grupveida diversija.

Ir citi piemēri: cilvēki, kuri darbā 
vai no kroga ejot, izmetuši neapdomī-
gu frāzi. Pārītis, kurš nostiprina ar pa-
pīra strēmelēm dzīvokļa logus, lai tie 
neizbirtu apšaudes laikā, sev par ne-
laimi tās uzlīmē krusta veidā. Kādam 
pa gabalu liekas, ka tas ir kāškrusts. 
Skaidrs, tātad gaida Hitleru! Arī šis ir 
reāls piemērs.

Ir daļa cilvēku, kuru arests būtu 
noticis tik un tā, jo par viņiem infor-
māciju vāca jau iepriekš. Tikai kara 
sākums visu paātrināja. Tiem, kuri 
bija sarakstos, izredžu izdzīvot, prak-
tiski nebija. Jā, viens no Šustina sa-
raksta konvojēšanas laikā izbēga, taču 
tika apcietināts pēc kara.

Izdevās izdzīvot arī Centrālcietu-
mā ieslodzītajām sievietēm. Kā stāsta 
Helēna Lasmane, tas notika tāpēc, ka 
viņu kamera atradās gaiteņa tālākajā 
galā. Tā kā sociāli bīstamāki ir fiziski 
spēcīgākie, nevis tantuki un skuķi, tad 
sāka ar vīriešiem. Taču čekistiem pie-
trūka laika. Tā sievietes izglābās.

– Šāva, draņķi, kamēr vien varē-
ja...

I.D.:  Pēdējā apšaušana notika 
naktī no 28. uz 29. jūniju. 30. jūnijā 
cietumā bija klusums, un tad sākās 
izlaušanās no kamerām. Gribu saprast 
aspektus, kāpēc vieni nokļuva iznīci-
nāmo sarakstos, bet citi – nē; kādas 
represīvās struktūras bija iesaistītas 
eksekūcijās. Punktu izpētē es nelieku.

Iveta Mediņa
Pirmpublicējums „Neatkarīgajā“.

* istrebīķeļu – iznīcinātāju
** stukačs – čekas ziņotājs
*** ubit kak baņģit! – noslepkavots 

kā bandīts

Čekas darbības Latvijā...
Turpinājums no 11. lpp.

dziļāko pateicību ikvienam, kurš šajos 
necilvēcīgajos apstākļos spēja izdzī-
vot. Ticība Latvijai, mūsu karogam un 
himnai bija deportēto ceļa maize. Dau-
dziem tā ļāva pārnākt mājās. Tā darīja 
dzīvu cerību, ka Latvija atkal būs brī-
va un taisnīgums uzvarēs.

Pateicoties jums, totalitārisma 
apstākļos mēs parādījām savas tautas 
spēku, spēju izdziedēt mūsu tautas 
dzīvības kokā cirstās rētas un atguvām 
savas valsts neatkarību.

Šodien mēs dzīvojam pilnīgi ci-
tos apstākļos, nekā tie bija pirms 75 
gadiem. Esam daudz darījuši un pa-
veikuši, lai 14. jūnija notikumi nekad 

nevarētu atkārtoties. Tie vairs nekad 
neatkārtosies! Mēs esam stiprinājuši 
savus bruņotos spēkus; esam ieguvuši 
draugus un sabiedrotos, uz kuriem va-
ram paļauties miera laikos un brīžos, 
kad draud briesmas. Iestājoties NATO 
un Eiropas Savienībā, esam nostipri-
nājuši savu piederību Eiropai, un kļu-
vuši par paraugu daudziem.

Tomēr drošības situācija pasau-
lē šobrīd ir skaudrs atgādinājums, ka 
nekas nav garantēts un pašsaprotams. 
Mums vienmēr jābūt modriem un ga-
taviem aizsargāt savu valsti. Mums 
jābūt gataviem aizstāvēt Eiropas vērtī-
bas – brīvību, cilvēktiesības, cieņu un 
toleranci, jo uz šīm vērtībām balstās 
Latvija.

Tā ir mūsu katra atbildība un mūsu 

pienākums deportācijās cietušo tautie-
šu priekšā – veidot arvien labāku Latvi-
ju, lai viņu cerības un sapņi piepildītos. 
Atceroties 20. gadsimtā pārdzīvoto, ik-
viens pieliksim savas rokas un domas, 
lai strādātu Latvijas tālākai izaugsmei. 
Tikai mēs paši varam atrisināt savas 
grūtības, neviens cits to mūsu vietā ne-
darīs. Mēs veidojam Latviju. Tikai mēs 
paši varam sevi sargāt, lai citi nāktu 
palīgā, ja tas būs nepieciešams.

Strādāsim visi kopā, neatkarīgi no 
tautības, vecuma vai sociālā stāvok-
ļa. Tagad jo īpaši svarīgi ir būt salie-
dētiem, veidojot Latviju par valsti, ar 
kuru varam patiesi lepoties.

Raimonds Vējonis
Latvijas Valsts prezidents

2016. g. 14. jūnijā

Tikai mēs paši varam sevi sargāt
Turpinājums no 1. lpp.
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Atlantijas okeānā
Atstājot Kanārijas 

salas, iesākam četru 
dienu 2318 jūras jūdzes 
garu sirojumu dienvid-
rietumu virzienā līdz 

Fortulēzu, Brazīlijas ziemeļos.
Pirmā jūras dienā pulksten devi-

ņos no rīta iebraucam tropu ūdeņos, 
šķērsojot Vēžu tropu. Diena silta, jūra 
mērena, vingrotava pārpilna, jo pirmā 
diena bez sauszemes izbraukumiem, 
un peldbaseini jauki vēsina. Tomēr 
kūravotiņi, kur baudītāji sēž kā šprotes 
kārbā, mums pa siltu, un nelienam iek-
šā! Jāpietiek ar mierīgu laika pavadī-
šanu guļamkrēslos uz kuģa klāja, izkustoties tikai tad, kad 
vēders sauc uz ēšanu vai sausa rīkle prasās pēc atspirdzinā-
juma. Tā arī laiks aizskrien, un drīz jāgatavojas uz formālo 
pieņemšanos ar kuģu kapteiņa pirms vakariņām. Zuzannai 
glauns vakartērps ar krāsainu šalli. Man uzvalks un tauriņš 
ap kaklu. Šampanietis ar uzkodām ievada tikšanos un pēc 
tam, bet pirms vakariņām, kuģa divstāvu koncertē zālē no-
klausāmies Viktorija Hornas operetes koncertu. Gara die-
na noslinkota, un pie pusnakts dodamies uz gulēšanu. Rītu 
būs atkal jūras diena.

Nākošā rītā ceļamies laicīgi jo pulksten 8.45 labā borta 
pusē būs redzamas Barlavento salas (Ilhas de Barlaven-
to – Vēja puses salas) – Kaboverdes (Zaļā raga) arhipelaga 
sastāvdaļa. Skatāmies, bet neredzam it neko. Tikai jūru. 
Vēlāk uzzinām, ka nakts laikā pulksteņus bija jāpagriež at-
pakaļ veselu stundu, tātad bijām stunda par agru uz klājas, 
un salai garām braucām, kamēr ēdām brokastis. Tomēr vē-
lāk varējām labi saredzēt Sv. Nikolau (São Nicolau) salu un 
tās 1304 m augstu Gordo kalnu. Šo dienu pavadījām līdzī-
gi iepriekšējo, tikai bez pieņemšanas pie kapteiņa un bez 
glauniem tērpiem. Vakarā kuģa ansamblis uzveda lielisku 
Romeo un Džuljetu opereti, kas saņēma skaļas atsauksmes.

Trešā jūras diena pēc kārtas. Šoreiz jau no rīta pagriežu 
pulksteni laikus atpakaļ veselu stundu, bet citādi nekas īsti 
nemainās. Kuģis griež ceļu dienvidu virzienā, jūra mēre-
na, ēdiens, dzērieni, peldbaseins utt., viss pie rokas. Var 
slinkot bez uztraukuma! Neredzami un nemanot pārbrau-
cam kādu jūras dziļuma punktu, kas it kā esot 5500 m zem 
ķīla. Šovakar pirms vakariņām ejam noklausīties baritonu 
un tenoru operetes piedāvājumu – Italia mio amore. Diem-
žēl, dziedātājiem trūkst pievilcīgums, un nepaliekam līdz 
koncerta beigām. Pasēdējām Tīģeru bārā, baudot kokteiļus 
gaidot vakariņu zvanu!

Ceturtā jūras diena. Pa šķirbu zem kajītes durvīm, 
kuģa puika pabāž dienas programmu. Ielūgums piedalīties 
Neptūna kristīšanas viesībās! Ielūgums izsaka ka: Karalis 
Neptūns būs šodien klāt, lai satiktu visus tos ceļotājus, kuri 
uzdrošinājušies šķērsot ekvatoru. Kristīšana notiks pie gal-
venā peldbaseina plkst. 11.30. Ja kādi ceļotāji vēlētos aktīvi 
piedalīties kristībās, tad tiem jāsapulcējas ar peldbiksēm, 
plkst. 10.00 disko telpā. Būs jāiet. Suzanna atsakās piedalī-
ties, jo kādam taču jāfotografē šo svarīgo notikumu.

Ierodos laicīgi disko telpā, kur jau sanākuši vairāki 
kristīšanas ceremonijas dalībnieki. Jāizģērbjas līdz peld-
biksēm, laimīgā kārtā man tās jau bija uzvilktas, un, rin-
dā stāvot, jāgaida tetovēšanu. Kad pienāk mans laiks, uz 
krūtīm man uzglezno zaļganus paradīzes putnu spārnus ar 
baltiem galotnēm, un garu zaļganu asti līdz pat nabai. Diez-
gan izskatīgi! Nu, vismaz pēc mana prāta! Vēl uz muguras, 
mugurkaula garumā, man uzkrāso astveidīgu zīmējumu, 

tanīs pašās spilgtajās krāsās.
Pieteiktā laikā telpā ienāk Neptūns! Bārdains divmetr-

nieks, kronis galvā, garš apmetnis uz pleciem, trijžuburis 
rokā. Pulcējamies ap viņu un pēc īsas uzrunas sākam gā-
jienu uz peldbaseina klāju. Pie durvīm izsniedz dažiem 
kājniekiem karogus, man jānes tumši zilo, bet citiem arī 
balti karogi. Ar Neptūnu priekšgalā zosu gājienā pa diviem 
izejam uz klāja un turpinām promenādi ap baseinu. Kuģa 
kompānija un ceļotāji ieņēmuši visas izdevīgās skatu vietas 
ap baseinu un augšstāva staigāšanas pāreju. Neptūns ieņem 
goda vietu baseina galā, un mēs, viņa kavalieri, nosēža-
mies ap baseinu ar kājām ūdenī. Sēdot plecu pie pleca ar 
pārējiem ar kājām ūdenī apjēdzu, kāpēc visiem bija ieteikts 
piedalīties peldkostīmos. Gan jau mēs drīz visi būsim ba-
seinā!

Pie baseina pienāk kuģa dežurējošais virsnieks, kaptei-
nis nekur nav redzams, un prasa Neptūnam atļauju kuģim 
turpināt ceļu uz dienvidiem. Neptūns atbild, ka viņam esot 
milzīga ēstgriba un prasās pēc picas. Kad paēdīs picu, tad 
varēsim turpināt. Sulaiņi parādās un izvelk katlus no ap-
segtiem galdiem pie baseina malas. Katlos milti picas gata-
vošanai, un drīz vien mēs, sēdētāji uz baseina malas, esam 
tēlnieki picu cepšanas nodarbē. Sulaini ber miltus mums 
uz galvas. Kamēr mēs ciešam, skatītāji ar lielu prieku sa-
jūsmā skaļi kliedz uz smejas par mūsu likteni. Miltiem 
seko olas – ar un bez čaumalām. Bez olām taču nevar sa-
gatavot picas mīklu. Tad nes bļodas ar picas mērci. Mērce 
tā uz sārto pusi, nejauši nogaršojot, kad pārtecēja galvai un 
pieķērās pie mutes, bet labi pasēja pie maltās gaļas, tomā-
tiem un rīvētā siera, nākošās picas sastāvdaļas.

Tomēr ar visu to Neptūnam nepietiek un prasa virsnie-
kam kādu saldo ēdienu, pirms atļaus kuģim turpināt ceļu. 
Sulaiņi iznes traukus pildītus ar saldo krējumu, un tā kā ar 
visām iepriekšējām picas sastāvdaļām, maigi ieberž saldo 
krējumu mūsu matos. Ai, cik skaisti!!

Labi paēdis, šoreiz ar fantastisku, teatrālu žestu, Nep-
tūns dod atļauju kuģim turpināt ceļu pāri ekvatoram! Visi 
bļauj URĀĀĀĀ, un mēs, sēdētāji ap baseinu, picas sastāv-
daļas, lienam ūdenī! Baseins drīz pārvēršas pa picu putru, 
un esam tik daudz ūdenī, ka grūti pakustēties, lai izmaz-
gātu matus un kārtīgi nomazgāties. Vēl pēc dienas sukāju 
sacietējušās miltu atliekas no matiem!

Nolēmu, ja iznāks vēlreiz kuģī šķērsot ekvatoru, noska-
tīšos Neptūna godināšanu no balkona!

Rītu izkāpsim sauszemē, Fortalezā – pirmais pieturas 
punkts Brazīlijā.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

No Venēcijas līdz Riodežaneiro (5)
Ceļojuma atskats
4. turpinājums. Sākums LL412, LL413, LL414, LL415.

Neptūns prasa ēdienu.

FO
TO

 S
uz

an
na

 Z
ar

iņ
a



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2016. gada 21. jūnijā

Šī rīta intervija ir sa-
runāta ar Kārli Cerbuli. 
Viņš mani satiks savā 
birojā, kas man tepat 
kaimiņos vien ir. Man 
jāpāriet pāri ielai, un 
esmu jau klāt. Viņa dar-
ba vieta ir vienā no jau-

najām celtnēm, kas ir uz Baznīcas ielas 
iepretim Vecajai Ģertrūdes baznīcai. 
Birojs ir 5. stāvā, bet man par prieku 
tur ir lifts. Kāpņu man pietiek pašas 
mājā jau tikai līdz trešajam stāvam.

Kā visās pirmklasīgās firmās, 
priekštelpā ir divas sekretāres. Man, 
telpā ieejot, viena tūļiņ panāk pretim, 
un es steidzīgi arī saku, ka esmu nā-
kusi pie Cerbuļa kunga. Viņa vēl no-
prasa, vai mums ir sarunāts, un ved 
mani cauri kādam birojam, kādam 
koridoram un tad arī esmu gaišā, gan-
drīz vienos stiklos biroja telpā. Man 
pretim nāk smaidīgs kungs labākajos 
gados, bet es tomēr viņā pazīstu jauno 
demonstrantu, ko iepazinu 1980. gada 
novembrī baltiešu demonstrācijās 
Madridē EDSO konferences laikā. Vēl 
ļoti labi atceros, ka viņš bija viens no 
tiem sešiem jauniešiem, kurus toreiz, 
brīdī, kad mācītājs Māris Ķirsons 
lēja savas sarkanās latvieša asinis uz 
Padomju Savienības sarkanā karoga, 
spāņu policija apcietināja un uz nakti 
ielika cietumā.

Tagad viņš saka, ka ir jau pāri 
pusmūžam, bet man tomēr vēl negri-
bas ticēt, ka no tā laika pagājuši 35 un 
mazliet vairāk gadu. Lai neaizmirstu 
to izdarīt vēlāk, es tūlīt viņu nofoto-
grafēju pie sienas, ko rotā glezna. Tajā 
redzama skaista latviska kokle uz vēl 
skaistāka latviska linu auduma, un es 
zinu, ka arī te strādā viens superletiņš, 
kurš dzimis un audzis Amerikā, bet 
tagad dzīvo Latvijā. Tad mēs abi iekār-
tojamies pie galda, un, kad es viņam 
esmu izskaidrojusi, ko gribu dzirdēt, 
Kārlis Cerbulis stāsta:

Es esmu dzimis 1959. gadā mazā 
pilsētiņa netālu no Filadelfijas. Tur tē-
vam piederēja lauku īpašums, un es jau 
no agras bērnības pieradu pie visiem 
lauku darbiem. Bez parastajām ameri-
kāņu skolām mācījos arī latviešu sest-
dienas skolā, Garezera vasaras skola 
gāju 4 gadus un vienu gadu Minsteres 
Ģimnāzijā. Bakalaura grādu agrono-
mijā ieguvu Pensilvānijas Universi-
tātē, un maģistra grādu – Harvardā. 
Esmu savu laiku nostrādājis kā darbu 
vadītājs 900 akru (360 ha) lielā lauku 
saimniecībā, savu laiku biju augsnes 
izvērtētājs Amerikas austrumu pusē 
un vienu gadu bija finanšu analizētājs 
firmā „DOLE“ Hondurasā. Visilgāk 
Amerikā es nostrādāju Ohaijo štata 
galvaspilsētā Kolumbusā, kur diezgan 

lielā „Bank One“ filiālē uzstrādājos 
līdz „assistant vice prezident“ ama-
tam.

Uz Latviju mani atvilināja Latvijas 
Depozītu Bankas vadība 1993. gadā, 
bet, tur strādājot, es nedēļas laikā jau 
konstatēju, ka šī banka bankrotēs. Sa-
protams, ka viņi tam neticēja un teica, 
ka es nekā nesaprotu. Banka tomēr 
bankrotēja, un man nākamais darbs 
bija nodibināt un iesākt Fondu biržu 
(Stock Exchange) Latvijā, un es vairā-
kus gadus biju tās pirmais prezidents. 
Tai laikā mēs izveidojām Latvijas 
vērtspapīru tirdzniecību un ar to sais-
tīto likumdošanu uz drošiem starptau-
tiskiem pamatiem. Tagad tā ir daļa no 
„Nasdaq“ akciju sabiedrības Volstrītā 
un ir pasaules vērtspapīru tirdzniecī-
bas sistēmā. Uz laiku biju padomnieks 
Latvijas Finanšu ministrijā, un tagad 
gandrīz jau 20 gadus esmu firmas 
„NCH Rīga“ (Agrāk „New Century 
Holdings“) vadītājs. Tas ir Amerikā 
bāzēts liels investīciju fonds, kas ie-
gulda naudu Austrumeiropā, Krie-
vijā, Ukrainā, Grieķijā un Brazīlijā. 
Es pārvaldu viņu investīcijas Latvijā. 
Mēs esam bijuši iesaistīti ļoti daudzos 
jaunos Latvijas projektos. Vispirms 
jau uzcēlām šo ēku un blakus esošo 
auto novietošanas garāžu. Tagad te 
strādā Kanādas un Ungārijas vēstnie-
cības un citi biroji. Tas nozīmē, ka te 
sakārtojām vienu Latvijas stūrīti. Uz-
cēlām lielu tirdzniecības centru „Rīga 
Plaza“; uzcēlām un mums vēl pieder 
firma „GroGlass SIA“.

To teikdams, Kārlis man parāda 
melnu rāmi, kurā redzami divi tauriņi. 
Viens no tiem ir redzams tik skaidri, 
it kā būtu dzīvs manu acu priekšā, bet 
liekas, ka otram uzklāta pelēka plēve. 
Pirmais ir zem GroGlass stikla, otrs – 
zem parastā stikla. Man liekas netica-
mi, ka var būt tik liela starpība starp 
diviem stikliem, bet tā ir. Tagad, par 
Kārli rakstot, es atkal klikšķinu GO-
OGLE portālu un atrodu informāciju, 
ka viņi ir pasaules vadošie šī stikla at-
tīstītāji un ražotāji, ka viņi ražo caur-
redzamo jeb nereflektējošo stiklu un 
akrilu dažādiem industrijā izmanto-
tiem aprīkojumiem. Tagad to eksportē 
uz vairāk nekā 40 valstīm. Šo stiklu 
tagad izmanto arhitektūrā, elektro-
niskās un statiskās izstādēs, vitrīnās, 
muzejos, gleznu un fotogrāfiju rāmjos 
un citur. Arī manam televizoram tāds 
ir, un es to varētu skatīties, kaut uz to 
pat saule spīdētu. Man atkal gribas 
palepoties, to ir izgudrojuši latvieši, 
un igauņiem tāda nav. Man ir apnicis 
klausīties, ka igauņi mums visur ir 
priekšā. Nu nav tā visur! Latvijā arī 
var, un es noteikti zinu, ka var.

Jo ilgāk es ar Kārli runājos, jo 

vairāk es par to pārliecinos. Latvijā 
tiešām ir cilvēki, kuri var un arī dara 
ļoti daudz, un pašlaik man vairāk pa-
tīk rakstīt par tiem, kas dzimuši un au-
guši citur, bet tagad dzīvo Latvijā, un 
Kārlis Cerbulis ir viens no tiem, kurš 
te tiešām ir jau izdarījis un vēl arvien 
dara ļoti daudz. Pie Jelgavas viņiem ir 
rūpnīca ar 90 darba vietām, kas montē 
modulārās mājas. Tās tiek sūtītas uz 
Angliju, un tur no tām ceļ augstceltnes. 
Tas nozīmē, ka Latvijā saražo sastāv-
daļas, un Anglijā tās saliek kā Lego 
klucīšus. Lielākā augstceltne, kas An-
glijā tādā veidā taisīta, ir ar 9 stāviem; 
ir Jelgavā ražota un Anglijā samontēta.

Tas nemaz vēl nav viss, ko dara 
Kārlis. Kad es pēc sarunas aizeju mā-
jās, man ir trīs brošūras no viņa uzņē-
muma plāniem. Viens no Kārļa pro-
jektiem ir nosaukts par Ģipša fabriku. 
Bet tā nebūs fabrika, bet gan dzīvokļu 
komplekss, kas būs Ķīpsalā un pašā 
Daugavas krastā. Tur paredzēti 58 dzī-
vokļi un 4 villas. Man ļoti interesē re-
dzēt, kādas Latvijā būs villas. Brošūra 
saka, ka tās būs vairāk nekā 320 m2 
platībā, un tur tās izskatās labi.

Vēl viens Kārļa projekts, no kā 
man ir brošūra ir FELICITY APART-
MENTS, un, ja tas izveidosies uz pusi 
tik skaists, kā tas izskatās brošūrā, 
tad tas jau būs fantastisks. Tur es lasu 
angļu valodā par to, cik interesanta 
un skaista būs dzīve šajos dzīvokļos. 
Latviskā tulkojumā tas izklausās šādi: 
„Felicity dzīvokļi ir unikāls skats uz 
dzīvi pašā Rīgas sirdī. Šī modernā ēka 
iekļauj itin visu, ko viens pilsētas ie-
dzīvotājs vērtē visvairāk savā dzīves 
vietā – funkcionālu plānojumu atpūtai 
un ģimenes dzīvei, ar augstas kvalitā-
tes materiāliem, novatorisku dizainu 
un augstu enerģijas efektivitāti.“ Bro-
šūrā tas viss izskatā ārkārtīgi skaisti, 
un es ceru, ka tā tas arī izdosies.

Bet skaistākais no Kārļa projek-
tiem man liekas ir MEŽAPARKA RE-
ZIDENCES, par ko Kārlis mūsu sa-
runā teica: „Latvijā pašreiz lielākais 

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (4)
Kārlis Cerbulis
3. turpinājums. Sākums LL408, LL414, LL415.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien,  22.  jūn., plkst. 10.30 Tik-
šanās pie ALB nama, lai dotos ar au-
tobusu pusdienās Mick O’Shea hotelī 
(Hackam). Pusdienu maksa, sākot ar 
$12. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
17. jūnijam.
Sestdien,  25.  jūn., plkst. 13.00 DV 
nama Birztaliņā, Vanagi aicina visus 

tautiešus svinēt vasaras saulgriežus. 
Izpuriniet kodes no tautas tērpiem, 
vijiet vainagus, plūciet Jāņu zāles. Pēc 
desiņu un kāpostu pusdienām Jāņa 
tēvs jūs cienās ar alu, Jāņa māte ar sie-
ru.
Svētdien, 26. jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 30.  jūn., plkst. 10.00 iz-
braukšana no ALB nama uz Mount 

Barker pusdienās. Maksa no personas 
$10. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
27. jūnijam.
Sestdien,  2.  jūl., plkst. 13.00 Seriāla 
epizodes DV nama.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 16.00 Dzinta-
ros, Wilson Drive, Normanville brau-
ciet svinēt kārtīgus latviešu Jāņus. 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. jūnijs
Maiga, Milija
1908. ALTA aktrise un režisore Mērija 
Dulpiņa.
1941. Somija pieteic karu PSRS.
1963. jurists, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Dāvids Dārziņš.

26. jūnijs
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
1940. saskaņā ar Hitlera-Staļina paktu 
PSRS iesniedza ultimātu Rumānijai, 
ar kuru pieprasīja Besarābijas un Zie-
meļbukovinas teritoriju.

27. jūnijs
Malvis, Malvīne
1881. rakstnieks, vēsturnieks Rihards 
Ērglis.
1966. politiķis, Latvijas Ministru 

prezidents (2004.g. 2.dec. – 2007.g. 
20.dec.) Aigars Kalvītis.

28. jūnijs
Kitija, Viestards, Viesturs
1866. pedagogs, publicists, dzejnieks 
Kārlis Dēķens.
1871. latviešu luterāņu mācītājs Pēteris 
Rozenbergs.
1914. Sarajevā tika nogalināts Austri-
jas kroņprincis Francis Ferdinands, 
kas bija formālais iemesls Pirmā pa-
saules kara sākumam.
1931. dzejniece Velta Kaltiņa.
1940. Rumānija atdeva Besarābiju (ta-
gad Moldova) pēc PSRS izvirzīta ul-
timāta.
1986. Latvijas futbola aizsargs Vitālijs 
Smirnovs.

29. jūnijs
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
1929. vizītē Rīgā ieradās Zviedrijas ka-
ralis Gustavs V. Tā bija pirmā kāda mo-
narha vizīte neatkarīgajā Latvijā un no-
ritēja ļoti svinīgi. Kā namatēvs uzstājās 
Latvijas prezidents Gustavs Zemgals.

30. jūnijs
Mareks, Tālivaldis
1936. komponists, diriģents, ērģel-
nieks Pauls Dambis.
1952. ALT aktieris Imants Lēmanis.

1. jūlijs
Imants, Rimants, Ingars, Intars
Pasaules arhitektūras diena
1941. vācu armija ienāk Rīgā.
1991. pirmo raidījumu pārraida Latga-
les televīzija Rēzeknē.  ■

projekts nekustāmajā īpašumā mums 
ir Mežaparkā, kur mums ir 31 ha, kas 
ir bijusī armijas bāze. Tur mēs visu 
esam nojaukuši un attīrījuši. Tagad 
paplašinām Mežaparka teritoriju ar 
skaisti sakoptu vidi, ar skaistiem ce-
ļiem, takām, daudz kokiem, mēs sa-
kārtojam vēl vienu Latvijas stūrīti. Tur 
pēc gada būs jau pirmās privātmājas 
vidusmēra iedzīvotājiem.“

To teikdams, Kārlis man iedeva 
brošūru, kur redzams plāns šim pro-
jektam, un es, atšķirot tam pirmo lapu, 
izlasīju šo tekstu: „Ja iepriekšējais 
gadsimts dāvāja Rīgai krāšņo dārzu 
pilsētu Mežaparku, tas šis gadsimts 
rod tam turpinājumu ar jaunu izsmal-
cinātu villu un apartamentu parku 
„Mežaparka Rezidences“. Mežaparks 
savulaik veidots kā dārzu pilsēta, 
prasmīgi kombinējot dabas bagātības 
ar izcilu arhitektūru un atpūtas iespē-
jām. Arī tagad Mežaparks ir saglabā-
jis savas vērtības.“

Šai projektā plānotas villas un rin-
du mājas, pie kam īpaša uzmanība ir 
veltīta apkārtnes labiekārtošanai. Tur 
jau tagad ir iestādīti 13 000 dažādu 
augu, tur ir priedes, paegļi, lapegles, 
rozes un krāšņi košuma krūmi un par-

ka rietumu pusē Mežaparkam tik rak-
sturīgā priežu jaunaudze. Attēlots bro-
šūrā šis projekts liekas tik pievilcīgs, 
ka to man ļoti gribētos redzēt, kad tas 
būs pabeigts. Tagad Kārlis ar kundzi 
Ingu, meitu Annu un dēlu Krišjāni dzī-
vo savā lauki īpašumā Sējas pagastā, 
bet Rīgā ceļ mājas un dzīvokļus citiem.

Tomēr no tā, ko Kārlis Latvijā 
dara, man vislabāk patīk atbalsts, ko 
viņš sniedz centīgiem Latvijas jau-
niešiem ar stipendijām caur Vītolu 
fondu. Kad es viņam jautāju, kas viņu 
ir pamudinājis to darīt, viņš atbild ar 
pretjautājumu: „Kā var neatbalstīt Vī-
tolu Fondu? Skaidrs, ka ir jāpalīdz. To 
jau iesāka mana mamma 2005. gadā, 
kad mūžībā aizgāja mans tēvs. Viņa 
Vītolu Fondam tēva piemiņai ziedoja 
$100 000 neaizskaramā kapitālā. Ta-
gad diemžēl % likmes ir zemas, un 
tas vairs nedod to stipendiju skaitu, 
ko agrāk tas būtu devis. Tāpēc tagad 
mēs kā ģimene dodam vairākas sti-
pendijas. Kopā ar maniem vecākiem 
un mūsu kādas 3 – 5 stipendijas iz-
nāk katru gadu. Vispirms jau jāsaka 
paldies par Fonda administrāciju, tas 
ir pats galvenais, kādēļ tas ir tik sek-
mīgs un plaukst un zeļ. Administrācija 
ir superprofesionāla, supergodīga un 
supersirsnīga. Man nav mērķdotācijas, 
bet ir noticis tā, ka gandrīz visi mūsu 

studenti ir vai nu medicīnas vai teo-
loģijas studenti. Mamma to iesāka ar 
teoloģijas studentu, bet tagad gandrīz 
visi mūsu studenti ir bijuši medicīnā.

Es pilnībā piekrītu Kārlim par 
Fonda administrāciju un atrodu dažās 
rindkopas Vītolu Fonda gada grāmatā, 
kas labi parāda, ko caur Fondu dara 
trimdas bērnu bērns Kārlis Cerbulis. 
Te ir informācija no minētās gada grā-
matas: „Cerbuļu ģimene augstu vērtē 
izglītības lomu cilvēka dzīvē. Vecāki ir 
izglītojušies vairākās augstskolās un 
tagad jau studē arī Anna. Dažādi ir 
šīs ģimenes vaļas prieki – mūzika, lau-
ku dzīve, darbi, dzīvnieku mīlestība. 
Daudz tiek arī ceļots, jo viņi uzskata, 
ka pasaule ir jāredz un jāiepazīst, bet 
dzīve ir par īsu, lai vienkārši izklaidē-
tos. Cerbuļu ģimene ne tikai dibinājusi 
ģimenes stipendiju, bet arī ar ziedoju-
miem Vītolu Fondā iepriecina drau-
gus – 2014. gadā ar ziedojumu godinā-
jusi Krišjāni Kariņu 50 gadu jubilejā.“

Atkārtoties man negribas un ne-
patīk, bet nudien nevaru neko citu ie-
domāties kā atkal reizi pēc intervijas 
teikt: „Žēl, ka mums tādu cilvēku nav 
vairāki tūkstoši, tad gan mēs varētu 
izskolot visus tos Latvijas jauniešus, 
kuri grib skoloties un palikt Latvijā!“

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. jūnijā.
€1 = 1,50730 AUD
€1 = 0,76755 GBP

€1 = 1,58040 NZD
€1 = 1,13140 USD

Plkst.16.00 – Ierašanās, vaiņagu vīša-
na, Jāņu ieskandināšana (ziedus, zā-
les jāņem līdz). Plkst.18.00 – Kopīgās 
vakariņas un noslēgumā loterija. Par 
vakariņām (ieskaitot kafiju un kūkas): 
pieaugušiem (no 15 gadu vecuma) $20; 
bērniem (no 5 gadu vecuma) $10. Par 
pārnakšņošanu un brokastīm (bēr-
niem bez maksas) $15; KOPĀ – par 
vakariņām, pārnakšņošanu un brokas-
tīm $30. Pārdošanā būs arī Jāņu alus, 
karstvīns, baltais un sarkanais vīns! 
Pēc tam – ugunskurs, mūzika, apdzie-
dāšanās, saviesīgā sadzīve. Vecāki ir 
atbildīgi par savu bērnu (līdz 18 gadu 
vecumam!) uzraudzību. Plkst.21.00 
kafija un kūkas. Svētdien, 3. jūlijā, 
plkst.8.30 – 9.30 no rīta Pankūku bro-
kastis; plkst.9.30 – 11.30 koptelpu un 
pagalma satīrīšana. Lūdzu, ņemiet 
līdzi: malku kopīgajam ugunskuram; 
guļampiederumus pārnakšņošanai; 
kabatas baterijas; glowsticks bērniem; 
mantas, ko jūs varētu ziedot loterijai. 
Atlikumu ziedos Adelaides skolēnu un 
jauniešu latviskai audzināšanai.
Svētdien,  3.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Pirmdien,  4.  jūl., plkst. 10.00 Vana-
džu sanāksme DV namā.
Otrdien,  5.  jūl., plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets Tālavas mazajā zālē. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $5. Visi 
laipni aicināti.
Sestdien,  9.  jūl., plkst. 13.00 seriāla 
epizodes DV namā.
Svētdien,  10.  jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 3.  jūl., plkst. 11.00 7. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 25. jūn., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien,  25.  jūn., plkst. 13.00 DV 
rīkots Jāņu saiets Immanuel baznīcas 
zālē, Lyons. Siltas pusdienas un lote-
rija.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 24. jūn., plkst. 14.00 MLB 
Jāņu sarīkojums Melburnas Latviešu 
ciemā. Groziņi ņemami līdz. Vietas 
rezervējamas pie Edgara Laķa: tālr. 
98001470.
Piektdien,  24.  jūn., plkst. 19.00 AL 
56.KD līdzekļu vākšanas Jāņu krodzi-
ņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  25.  jūn., Daugavas skolas 
un Gaidu un Skautu Jāņu svinības 

Tērvetē 301 Old Kilmore-Lansfield 
Road, Springfield (Melways 609 K9). 
Plkst. 11.30 vainagu pīšana. Sekos 
līgošana, rotaļas un apdziedāšanās. 
Pusdienām pieteikties: https://www.
trybooking.com/LLPB vai https://www.
trybooking.com/201163. Tuvāka infor-
mācija, zvanot Līgai Dārziņai (0417 
730792), Anitai Vējiņai (0409 014051) 
vai Henrijam Paceram (0417 561703).
Piektdien, 1. jūl. – 3. jūl., Skautu un 
gaidu slēpošana.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  26.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 26. jūn., plkst. 12.00 Bībe-
les studija.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  10.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sestdien,  25.  jūn., plkst. 12.00 Jāņu 
sarīkojums Latviešu namā. Būs dzies-
mas, dejas, rotaļas un danči – gan 
krāšņi priekšnesumi, gan izdevība 
pašiem padziedāt un padejot. Varēsit 
baudīt Dāmu kopas gatavotas pusdie-
nas, Jāņu sieru, alu, karstvīnu un citus 
gardumus. Ieeja brīva! Jūs visus mīļi 
aicina Jautrais pāris.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 19.00 džeza 
vakars DV namā.
Ceturtdien, 7. jūl., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  26.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  26.  jūn., plkst. 9.30 
Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila dienas 
dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Svētdien,  26.  jūn., plkst. 12.00 Jāņu 
svinēšana Jura un Margareta mājās – 
56 Tradewinds Ave, Paradise Point. 
Groziņi. Juri: 55775570.
Ceturtdien, 7. jūl., plkst. 13.00 kārtē-
jā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.

Vācijā
Ceturtdien,  23.  jūn.  –  15.  jūlijam, 
fotogrāfi Raivo Freimanis un Ainars 
Vaļģis aicina uz fotoizstādi: Fotogrāfi-
jas ar dvēseli Latviešu kultūras centrā 
Bērzaine, Dienvidvācijas pilsētā Frei-
burgā.

Latvijā
Otrdien, 21. jūn., plkst. 18.00 – 21.00 
Jāņu ielīgošana Bastejkalnā. Baste-
jkalns atkal pārtaps vienā lielā sētā un 
visi svētku dalībnieki un apmeklētāji 
taps par vienu kuplu saimi, kas gata-
vojas Jāņu ielīgošanai.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 19.30 Dzintaru 
koncertzālē, Jūrmalā ar Pasaules deju 
lielkoncertu tiks atklāts VIII Starp-
tautiskais tautas deju festivāls Sudma-
liņas. Lielkoncertā ar dažādu zemju 
un kultūru deju rakstiem iepazīstinās 
kolektīvi no Armēnijas, Baltkrievijas, 
Gruzijas, Ķīnas, Latvijas, Polijas un 
Turcijas.
Ceturtdien, 7.  jūl., 22. Starptautisko 
Senās mūzikas festivālu atklās Rīgas 
Domā Latvijas Radio koris ar koncer-
tu ar itāļu, spāņu un britu renesanses 
mūzikas spilgtāko pārstāvju skaņdar-
biem. Kori diriģēs viens no prominen-
tākajiem senās mūzikas pētniekiem un 
muzikologiem, britu senās mūzikas 
ansambļa The Tallis Scholars dibinā-
tājs un vadītājs Pīters Filipss (Peter 
Phillips). Diriģents mūža lielāko daļu 
veltījis renesanses laika mūzikas li-
kumsakarību un stila izpētei, kā arī 
sniedzis vairāk nekā 1600 koncertu un 
kopā ar savu ansambli ieskaņojis ap 50 
CD.
Sestdien, 9.  jūl., plkst. 13.00 Rundā-
les pils Baltajā zālē notiks 22. Starp-
tautiskajā Senās mūzikas festivāla 
koncertuzvedums bērniem Varde par 
princesi. Aizrautīgo stāstu, kas nori-
sināsies purvā, izstāstīs operas solis-
ti, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas, 
Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un 
stāstniece Karina Bērziņa franču kom-
ponista Žana Filipa Ramo dzirkstošās 
mūzikas pavadījumā.
Svētdien,  10.  jūl., plkst. 20.00 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē, Introvertās mākslas festivāls 
AD LUCEM aicinās uz ARMĒŅU 
ETNODŽEZA GRUPAS NAGHASH 
ENSEMBLE koncertu, kurā tiks at-
skaņoti senās Armēnijas priestera un 
misticisma dzejnieka Mkrtiča Nagaša 
(Mkrtich Naghash) garīgie teksti kom-
ponista un ansambļa vadītāja Džona 
Hodiana oriģinālmūzikas programmā.
Līdz  12.  jūlijam  Jūrmalas pilsētas 
muzejā mākslinieka Andreja Ģērmaņa 
jubilejas izstāde Mans ceļš – 75.  ■

Sarīkojumi
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