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Valsts prezidents Egils Levits
„Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām“
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna virtuālajā atceres pasākumā „Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām“

Mani dārgie tautieši!
Pirms 80 gadiem vienā naktī vardar-

bīgi tika salauztas 15 443 Latvijas valsts 
pilsoņu dzīves. Mūsu valsts bija okupēta, 
un ar pilnu jaudu darbojās Padomju Savie-
nības varmācīgais represiju mehānisms.

Latvija vairs nevarēja pildīt savu demo-
krātiskas valsts vissvarīgāko pienākumu – 
sargāt savu pilsoņu dzīvību un brīvību.

Valdīja svešas un neleģitīmas varas 

likumi. Tās mērķis bija pakļaut Latvijas 
sabiedrību, pārcirst dzimtas un pilsonis-
kās saites, iznīcināt jebkādu pretošanos.

Vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku – 
valstsvīri un juristi, garīdznieki un virsnie-
ki, ierēdņi un uzņēmēji, skolotāji, zemnieki 
un mākslinieki kopā ar ģimenēm – tika so-
dīti. Par to, ka bija kalpojuši savai valstij un 

 
Turpinājums 15. lpp.

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
prezidentu kopīgais paziņojums
Pieminot 80. gadadienu kopš padomju varas organizētajām 
masu deportācijām
LR prezidents Egils Levits, Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida (Kersti 
Kaljulaid), Lietuvas prezidents Gitans Nausēda (Gitanas Nausėda).

14.06.2021.
Šodien aprit tieši 80 gadu kopš die-

nas, kad Igauniju, Latviju un Lietuvu 
okupējušais padomju karaspēks īstenoja 
masu deportācijas. Desmitiem tūkstošu 
civiliedzīvotāju, starp kuriem bija arī ve-
cāki cilvēki un bērni, tika izrauti no sa-
vām mājām un iesēdināti lopu vagonos, 
kas tos aizveda uz Sibīriju. Daudzi gāja 
bojā. Daži atgriezās ar salauztiem likte-
ņiem. Deportāciju vilnis ar to nebeidzās. 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā šādi likteņ-

stāsti sastopami gandrīz katrā ģimenē.
Šodien mēs ar klusuma brīdi piemi-

nam upurus. Taču mēs nedrīkstam tikai 
klusēt. 14. jūnija deportācijas nenotika 
bez iemesla. Tās notika tādēļ, ka Eiro-
pa tika sadalīta starp diviem noziedzī-
giem režīmiem – nacistisko Vāciju un 
padomju komunistisko režīmu, kas bija 
savā starpā noslēguši slepenu paktu. 
Abi režīmi, ignorējot jebkādu suvereni-
tāti, cilvēktiesības un tiesiskumu, sēja 
neaprakstāmas bēdas un ciešanas. Mēs 
joprojām turpinām izjust padomju oku-
pācijas sekas, lai gan kopš neatkarības 
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Rudens Bīčvortā (Beechworth), Viktorijā, Austrālijā.
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Godātie piemiņas 
sanāksmes dalībnieki!

1941. gada 14. jūnijs 
daudzu Latvijas ģime-
ņu vēsturē ir ierakstīts ar 
ciešanu un zaudējuma sā-
pēm. Šogad paiet 80 gadi 

kopš Padomju okupācijas vara īstenoja 
pirmo Latvijas iedzīvotāju masveida de-
portāciju. Tūkstošiem nevainīgu cilvēku 
tika izrauti no mājām, pakļauti varmā-
cībai, nežēlībai un pazemojumiem. Ceļā 
uz izsūtījuma vietu tika šķirtas ģime-
nes – vīrieši ieslodzīti gulaga nometnēs, 
sievietes ar bērniem nometinātas stingras 
uzraudzības vietās. No 15 424 izsūtīta-
jiem Latvijas iedzīvotājiem nometnēs 
nomira 3341 cilvēks, arī mans vectēvs Jā-
nis Dreifelds, un nometinājumā gāja bojā 
1940 cilvēki, arī mana vecmāmiņa Emili-
ja Dreifelde. Abi aizgāja mūžībā, nezinot, 
ka no viņu klēpja celsies 14 mazbērni.

Mana mamma Ligita, četrpadsmit-
gadīga meitene, izdzīvoja un atgriezās 
Latvijā pēc septiņpadsmit gadiem un se-
šiem mēnešiem. Tur izsūtījumā viņa sati-
ka manu tēvu Aivaru Kalnieti, kas kopā 
ar mammu Mildu bija izsūtīti 1949. gada 
25. martā, jo bija bandīta ģimenes locek-
ļi. Mans vectēvs, meža brālis Aleksandrs 
Kalnietis, bija notiesāts par pretošanos 
padomju režīmam un ieslodzīts Pečorlaga 
nometnē aiz polārā loka. Viņš nomira da-
žus mēnešus pirms manas piedzimšanas, 
tā arī neuzzinot, ka viņš turpināsies treša-
jā paaudzē. Pēc piedzimšanas mani div-
reiz mēnesī bija jāreģistrē vietējā čekas 
nodaļā. Man nav brāļu un māsu, jo vecāki 
nolēma, ka vairāk vergu viņiem nedzims.

Rīt, pieminot 14. jūnija izsūtīšanu, 
visos Latvijas novados pulksten vienpad-
smitos sāksies upuru un cietušo novadnie-
ku vārdu lasīšanas ceremonija Aizvestie. 
Neaizmirstie. Tā mēs godināsim ikviena 
izsūtītā piemiņu, jo nav nekā personīgāka 
par cilvēka vārdu un uzvārdu, kas pavada 
ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim 
un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem 
vēstures annālēs. Piemiņas pasākumi 
notiks arī tautiešu mītņu zemēs. Vārdu 
lasīšanas ceremonijai var sekot tīmeklī 
ikviens visā pasaulē, pieslēdzoties inte-
raktīvai Latvijas kartei deportētie.kartes.
lv. Šīs kartes sadaļā Deportētie iedzīvotā-
ji tumšas krāsas apļi apzīmē izsūtīto cil-
vēku dzīvesvietu 1941. gadā. Nospiežot 
uz apļa, ir redzams, kuri un cik cilvēku 
no turienes ir izsūtīti. 15. jūnijā no Bal-
tijas valstīm izsūtīto cilvēku vārdus lasīs 
pie Eiropas Parlamenta Briselē.

Baltijas valstīs nav tādas ģimenes, ku-
rai nebūtu sava stāsta par Sibīriju un par 
tuviniekiem, kuri tās aukstajos plašumos 
pazuduši bez vēsts. Šos stāstus nedrīkst 
aizmirst un tie ir jāstāsta, gan lai atcerētos 
mūsu mīļos un skumtu par tiem, kas ne-
atgriezās, gan lai saprastu, kā ģeopolitika 
ietekmē cilvēku un valstu likteņus, un 
mācītos sevi sargāt. Tāpēc par vēstures 

taisnīgumu un patiesību ir jācīnās.
Lai kur es būtu, es vienmēr apzinos, 

ka esmu Sibīrijas bērns, un tas man uzliek 
īpašu pienākumu. Savas sāpes un asaras 
es nesu sevī tā, lai tās man netraucētu do-
māt un rīkoties kā politiķei. Komunisma 
noziegumu starptautisko atmaskošanu 
esmu izvirzījusi par savu uzdevumu un 
tam strādājusi gan būdama vēstniece un 
ministre, gan Eiropas komisāre un Eiro-
pas Parlamenta deputāte. Esmu piedzī-
vojusi daudz rūgtu brīžu, kārtējo reizi 
sastopoties ar nevēlēšanos saprast, ka abi 
totalitārie režīmi – nacisms un komu-
nisms – ir bijuši vienlīdz noziedzīgi. Kad 
2004. gadā to pirmoreiz pateicu publiski, 
atklājot Leipcigas grāmatu gadatirgu, tad 
mani medijos gandrīz nomētāja ar politis-
kās retorikas akmeņiem. Taču tas neizde-
vās, jo Eiropas Savienībā bija ienākušas 
valstis no Padomju dominētās Eiropas 
daļas, kurā tūkstošu tūkstoši bija cietuši 
no komunisma noziegumiem, un viņu 
balsis vairs nebija ignorējamas. Sākot ar 
2004. gadu, mēs, Baltijas un Austrumei-
ropas politiķi, diplomāti, vēsturnieki, sa-
biedriskie darbinieki esam nenogurstoši 
skaidrojuši Rietumu sabiedrībai, kas pa-
tiesībā notika aiz Dzelzs priekškara. Tas 
bija skudru darbs likt patiesības graudu 
pie grauda, taču tam ir rezultāts. Šodien 
vairums Rietumu politiķu un akadēmisko 
aprindu pārstāvju zina, ka 20. gadsimtā 
Eiropā ir valdījuši divi totalitārie režīmi – 
nacisms un komunisms, kas pastrādājuši 
noziegumus pret cilvēci. Man tas bija liels 
gandarījums, kad jaunās Eiropas Vēstu-
res mājas ekspozīcijā Briselē vienu otram 
līdzās ieraudzīju atrodamies Hitleru un 
Staļinu, kāškrustu un sirpi-āmuru. Bez 
mūsu neatlaidīgās skaidrošanas un atgā-
dināšanas par komunisma noziegumiem, 
tas nekad nebūtu noticis.

Tieši tāpēc, ka manas dzimtas stāsts 
ir tāds, es vēsturi uzskatu par ļoti svarī-
gu sabiedrības apziņas daļu. Tā palīdz 
saprast, ka mēs neesam vienīgā tauta un 
valsts, pret kuru pastrādāts liels nozie-
gums un nodarīta liela netaisnība. Tādu 
tautu pasaulē ir daudz. Vardarbība pret 
cilvēkiem un veselām tautām turpinās 
arī šodien un mums, demokrātisko valstu 
politiķiem ir jāieņem skaidra un prin-
cipiāla nostāja šajos jautājumos. Mūsu 
pienākums ir aizstāvēt cilvēka tiesības un 
nepiekopt business as usual ar vislielāka-
jiem cilvēka tiesību pārkāpējiem – Krievi-
ju, Baltkrieviju, Ķīnu, Ziemeļkoreju, Ve-
necuēlu,  un šo sarakstu varētu turpināt 
un turpināt. Šo valstu amatpersonām ir 
jāatbild par pastrādātajiem noziegumiem. 
Pret tām un uzņēmumiem, kas nodrošina 
šo režīmu budžeta ienākumus, ir jāvērš 
sankcijas, ko ASV un ES regulāri dara.

Kad rakstīju grāmatu Ar balles kur-
pēm Sibīrijas sniegos, kā arī veidojot Lik-
teņdārzu, es meklēju atbildi, kas cilvē-
kam palīdz izturēt necilvēcīgas ciešanas, 
ieslēgt dvēselē sāpes un pazemojumu, lai 

Sandras Kalnietes video uzruna melburniešiem
MLOA rīkotajā 14. jūnija atceres sarīkojumā 2021. gada 13. jūnijā

spētu tam pacelties pāri. Manam tēvam 
Aivaram, tāpat kā daudziem jaunības 
cerību pilniem cilvēkiem, izsūtījums 
aizvēra durvis uz dzīvi, kāda tā būtu va-
rējusi būt. Un tomēr mans tēvs ne tikai 
izdzīvoja, bet kļuva par galveno rūpnīcas 
elektriķi. Pēc Staļina nāves viņš pat ie-
stājās augstskolā. Tēvs prasmīgi izman-
toja mazāko spraugu režīmā, lai izrautos 
no viņam lemtās bedres. Tā bija varonī-
ba. Līdzīgi varonības stāsti ir daudzās 
izsūtīto un trimdinieku ģimenēs. Ne-
padošanās stāsti, ko atkal un atkal būtu 
jāstāsta, lai tie iedvesmo mūsu bērnus 
un bērnu bērnus. Mēs neesam bāreņu 
un sevis žēlotāju tauta! Mēs esam sīksti 
izdzīvotāji – čakli, strādīgi un gudri. Un 
14. jūnija un 25. marta lielās izsūtīšanas 
dienas nav tikai sēru un piemiņas dienas. 
Tās ir mūsu vecvecāku un vecāku varo-
nības un pašaizliedzības dienas!

Godātie tautieši!
Tās ir vēstures mācības, kas Latvi-

jas cilvēkiem vienmēr jāatceras, jo mūsu 
ģeopolitiskais stāvoklis ir tieši tāds, kā 
1940. gadā, un tieši tāpat Latvijai ir gara 
sauszemes robeža ar divām agresīvām 
diktatūrām – Krieviju un Baltkrieviju, 
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Jūnijs pirms 80 ga-

diem bija liktenīgs Lat-
vijai un latviešu tautai, 
un tā rētas vēl šodien 
nav sadzijušas.

Vēl gadu agrāk Lat-
vijas 20 neatkarības gadi bija beigu-
šies ne ar kādu varonīgu un izmisīgu 
cīņu, bet gan ar bezierunu padošanās 
svešai varai, papildus pasludinot visai 
pasaulei, ka okupācijas armijas iesoļo-
šana Latvijā un Rīgā 1940. gada 17. jū-
nijā notiek, izrietot „no pastāvošām 
draudzīgām attiecībām starp Latviju 
un Padomju Savienību.“

Okupācijas gads – „Baigais 
gads“ – bija grūts, jo Latvija nebija 
pieradusi pie tādām represijām, kuras 
Padomju Savienībā bija ikdiena. Cil-
vēki pazuda, cilvēkus nošāva. Latvijas 
prese savulaik nedrīkstēja rakstīt par 
1930. gados notiekošajām represijām 
pret latviešiem Padomju Savienībā, 
jo prezidents Ulmanis vēlējās uzturēt 
draudzīgas attiecības ar lielo kaimiņ-
valsti.

„Baigā gada“ kulminācija bija 
1941. gada 14. jūnija masu deportāci-
jas. Vienā naktī savāca un aizveda uz 
svešu zemi, apmēram, katru simtčetr-
desmito Latvijas iedzīvotāju. Sevišķi 
cieta pilsētnieki.

Piemēram, no īsās Skolas ielas 
38 namiem Rīgas centrā 14. jūnijā 
izveda 56 cilvēkus. Jau četras dienas 
vēlāk, 18. jūnijā, ceļā mira 1884. gadā 
dzimušais Īzaks Rabinovičs no Skolas 
ielas 4, dzīvokli 21. Reizē ar viņu tika 
izsūtīti viņa sieva un dēls. Vecākais 
Skolas ielas izsūtītais bija 1866. gadā 
dzimusī Anna Meiersone (Skolas 36a-
4), kura mira izsūtījumā 1943. gadā. 
Jaunākie piederēja Libmaņu ģime-
nei no Skolas ielas 38-20 – Imanuels 
(1939), Jakobs (1938), Hesja (1934) un 
Etele (1932). Reizē ar viņiem izsūtīti 
abi vecāki – Meiers (1897) un Meri 
(1902). Bērni un māte uz Parabeļu 
Novosibirskas rajonā, bet tēvu uz gu-
lagu – Usoļlagu Molotovas apgaba-
lā, kur viņš mira 9 mēnešus vēlāk – 
1942. gada 15. martā. Mazā Etele mira 
izsūtījumā 1943. gada 20. jūnijā.

Izsūtīšanas skāra ne tikai pašus 
izsūtītos, bet arī palicējus. Okupāci-
jas vara bija sistemātiski iznīcinājusi 
neatkarīgās Latvijas valsts struktū-
ras, lai tautu pilnīgi pakļautu okupā-
cijas varas patvaļai. Izsūtamie tika iz-
vēlēti pēc sociālām pazīmēm, ne pēc 
kādiem konkrētiem noziegumiem. 
Piemēram, 1944. gadā iznākušajā 
grāmatā „379 dienas“ Jānis Kronlīns 
sniedz īsbiogrāfi jas 472 skolotājiem, 
kuri aizvesti uz PSRS 1941. gada 
14. jūnijā, vai kuri pēc apcietināšanas 
pazuduši, vai nogalināti.

14. jūnija sekas bija redzamas jau 
pāris nedēļas vēlāk, kad vācu iebrucēji 

Austrālijas Ministru prezidents 
Skots Morisons (Scott Morrison)
Vēstījums Baltijas valstīm 14. jūnijā

tika sagaidīti kā atbrīvotāji.
Ļoti tiešas sekas bija lielais bēgļu 

skaits, kas atstāja Latviju dažus gadus 
vēlāk dēļ Sarkanās armijas tuvošanos. 
Baidījās, ka tās pašas sociālās pazī-
mes kā agrāk vedīs pie jaunām repre-
sijām. Skolotājs, kurš netika izsūtīts 
1941. gadā, nevarēja nemaz būt drošs 
par savu nākotni atkārtotā Padomju 
okupācijā.

Jāuzsver, ka bēgšana nebija no 
kara, bet gan tieši no Padomju okupā-
cijas varas. Bīstamais ceļš ar mazām 
laiviņām uz Zviedriju likās drošāks 
par Padomju okupāciju. Vācijas sa-
bumbotās pilsētas, kur arvien inten-
sīvāk notika Sabiedroto uzlidojumi, 

likās drošākas par Padomju okupāciju. 
Daudzi arī gāja bojā – gan mazās laivi-
ņās, gan uzlidojumos Vācijā.

1941. gada 14. jūnija tiešās sekas 
ir lielais trimdinieku skaits – vispirms 
Vācijā un tad jau Anglijā, Amerikā, 
Kanādā, Austrālijā un citur.

Rētas un plaisas nav vēl sadziju-
šas. Esam vēl zināmā mērā sadalīti 
trijās daļās – izsūtītie, bēgušie, un Lat-
vijā palikušie. Ne vienmēr ir savstar-
pēja saprašanās. Mums jāapjēdz, ka 
šāda dalīšana ir okupācijas sekas, un 
jāpiestrādā, lai atkal esam vienoti. Un 
lai nekad neatkārtojās bezierunu pado-
šanās ļaunumam.

GN
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Augsti godātie Balti-
jas valstu biedrību vadī-
tāji Kanberā!

Augsti godātā Ekse-
lence – Igaunijas vēst-
nieces kundze! 

Cienītā Lietuvas pa-
gaidu pilnvarotā lietvede!

Baltijas valstu tautieši!
Traģiskā gadadiena – tā es varētu 

dēvēt šo atceres pasākuma brīdi, kurā 
mēs esam pulcējušies, lai pieminētu 
mūsu trīs Baltijas valstu tautu likteņus.

Mēs esam pulcējušies šeit, lai 
pieminētu mūsu valstu traģēdiju, kas 
pirms 80 gadiem pāršalca pasauli.

Nav tādas ģimenes Baltijas valstīs, 
kurai nebūtu sava stāsta par Sibīriju un 
tuviniekiem, kuri tās aukstajos plašu-
mos pazuduši bez vēsts. Mums visiem 
un ikvienam šie stāsti ir ļoti līdzīgi. 
Mainās tikai darbojošās personas, bet 
izsūtījuma laiks un vieta, mocības un 
beztiesiskums ir vieni un tie paši.

Es izvēlējos citātu no bijušās Latvi-
jas ārlietu ministres Sandras Kalnietes 
grāmatas Ar balles kurpēm Sibīrijas 
sniegos, kas ir traģisks simbolisms un 
atspoguļojums tai traģēdijai, kurā sa-
skārās skaistums ar rupju un nežēlīgu 
spēku: „Izvešanas priekšvakarā brālis 
mammai uzdāvināja smalkas augstpa-
pēžu kurpes, kurām bija lemts kļūt par 
viņas vienīgajiem apaviem pirmajā Si-
bīrijas gadā.” Šis balles kurpes tēls ir 
dziļi simbolisks, jo tajā apvienojas neap-
vienojamais – trauslums un rupjš spēks, 
neaizsargātība un beztiesīgums, civili-
zētais un drausmīgā Sibīrijas īstenība.

Deportācijām Baltijas valstu vēs-
turē ir īpaša vieta. Tās ir daļa no PSRS 
okupācijas laika politiskajām represi-
jām, un cilvēku apziņā tās saglabāju-
šās īpaši spilgti: ietekmējušas tautas 
kolektīvo atmiņu, sabiedrības vērtību 
sistēmu, nacionālo identitāti.

Baltijas valstu iedzīvotāju aresti sā-
kās uzreiz pēc mūsu valstu okupācijas. 
Vispirms politiskās represijas vērsās pret 
tiem, kurus uzskatīja pret Padomju Sa-
vienības vai komunistiskās kustības pre-
tiniekiem neatkarīgajās Baltijas valstīs – 
pamatā tie bija aizsargu organizācijas 
virsnieki, politiskās policijas vadošie 
darbinieki un aģenti, nacionālo minori-
tāšu partiju vadītāji. Represijas sākās arī 
pret valstu vadošajām amatpersonām.

Aresta iemesls visbiežāk bija po-
litiska vai administratīva darbība, kas 
bija notikusi pirms padomju okupā-
cijas. No PSRS viedokļa tā saucamā 
buržuāziskās Baltijas valstu vai ne-
komunistisko grupu un slāņu interešu 
aizstāvība bija krimināli sodāma.

Lai gan politisko represiju mērogi 
Latvijas apstākļiem bija ievērojami 
(no 1940. gada jūlijam līdz 1941. gada 
maijam katru mēnesi vidēji arestēja no 
250 līdz 300 cilvēkiem). 1941. gada 

14. jūnija deportācija Latvijā bija pilnī-
gi jauna, agrāk nepieredzēta politiskās 
vardarbības izpausme.

Deportācijas laikā aizturēja un 
izveda nezināmā virzienā 15 443 Lat-
vijas iedzīvotājus, tostarp sievietes, 
bērnus un vecus cilvēkus. Aresta brīdī 
viņiem neuzrādīja nekādu apsūdzību 
un neinformēja par to, kas viņus sagai-
da. Ne vienmēr apjukušie un izmisušie 
cilvēki spēja savākt visnepieciešamā-
kās lietas, ko ņemt līdzi ceļā. Ļoti bieži 
viņiem to vienkārši neļāva. Kad aiztu-
rētie bija nogādāti dzelzceļa stacijā, 
arestēt paredzētos vīriešus atšķīra no 
ģimenēm. Ļoti bieži arestētāji maldi-
nāja cilvēkus sakot, ka galapunktā viņi 
satiksies. Tas nenotika. Vairums savus 
vīrus un tēvus vairs nekad nesatika.

Pati aizturēšanas procedūra un 
transportēšana uz Krieviju parādīja, ka 
izsūtāmie vairs netiek uzskatīti par nor-
māliem sabiedrības locekļiem. Es citēšu 
atkal Sandru Kalnieti no grāmatas Ar 
balles kurpēm Sibīrijas sniegos: „...tad 
viņiem pavēlēja kāpt vienā no lopu va-
goniem... Tā abos galos bija uzsistas vie-
na virs otras divas platas lažas... Starp 
lažām vagona vidusdaļā bija atstāts 
tukšs laukums un pie ārsienas izveidots 
caurums dabisko vajadzību kārtošanai. 
Turpat tam līdzās gar sienu bija nokrau-
ta grēda ar rupjmaizes ķieģelīšiem...“

Deportācijas atšķīrās no iepriekšē-
jo mēnešu arestiem ar to, ka pat formāli 
netika meklēti nekādi vainas pierādīju-
mi – izsūtīšanas un arestēšanas pamats 
bija personas nodarbošanās, sociālais 
stāvoklis, piederība pie noteiktām poli-
tiskām un sabiedriskām organizācijām, 
turklāt represijas skāra ne tikai konkrē-
to personu, bet arī tās piederīgos.

Deportācijas upuri vispirms bija 
Latvijas politiskā un ekonomiskā elite. 
Faktiski tika iznīcināta Latvijas elite, 
kas bija izveidojusies nedaudz ilgāk 
nekā divdesmit valsts neatkarības gados.

Deportācijas Latvijā, tāpat kā 
Lietuvā un Igaunijā, notika naktī no 
13. uz 14. jūniju. Jāatzīmē, ka līdzīgas 
deportācijas šajā laikā notika arī citās 
teritorijās, kuras PSRS bija ieguvusi 
1939. gada –1940. gadā Molotova-Ri-
bentropa pakta slepenā protokola ie-
tvaros.

PSRS drošības orgānu gatavotie 
arestēšanas un izsūtīšanas operācijas 
plāni Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pa-
redzēja arestētajiem, kas tika apzīmēti 
par sociāli bīstamiem elementiem kon-
fiscēt īpašumu, nosūtīt viņus uz no-
metnēm, kur notiesāt ar 5 – 8 gadu ie-
slodzījumu. Arestēto ģimenes locekļus 
bija paredzēts nosūtīt uz nometināju-
ma vietām. Bija paredzēts izsūtīt arī ar 
nāvessodu sodīto un nelegālā stāvoklī 
pārgājušo personu ģimenes locekļus. 

1941. gada jūnija sākumā drošības 
orgānu darbinieki sagatavoja arestē-

jamo un izsūtāmo personu uzskaites 
lietas un citus apcietināšanas un iz-
sūtīšanas dokumentus. PSRS iekšlie-
tu tautas komisārs Lavrentijs Berija 
1941. gada 14. jūnijā apstiprināja do-
kumentu, kurā bija norādīts, uz kurie-
ni jāizsūta katra izsūtāmo kategorija.

1941. gada 14. jūnija deportācijas 
bija pirmā okupācijas gada kulminācija, 
un tā ārkārtīgi ietekmēja Latvijas iedzī-
votāju noskaņojumu un pašsajūtu. Tās 
apmēri bija mazāki nekā otrajā lielajā 
deportācijā 1949. gada 25. martā, kad 
no Latvijas izveda 43 tūkstošus cilvēku, 
taču pirmās deportācijas psiholoģiskais 
iespaids bija daudz smagāks. Baltijas 
valstu iedzīvotāji agrāk neko tādu nebija 
piedzīvojuši un pat nevarēja iedomāties, 
ka cilvēkus ir iespējams arestēt un depor-
tēt vispār bez jebkāda tiesiska pamata. Ja 
iepriekš notikušos arestus kaut kā varēja 
izskaidrot ar arestēto politisko darbību 
vai ar pretošanos padomju okupācijai, 
tad pēkšņa tūkstošiem cilvēku, to skaitā 
sieviešu, bērnu, arī zīdaiņu, gados vecu 
cilvēku, brutāla izraušana nakts vidū no 
mājām un aizvešana nezināmā virzienā 
bija kaut kas nepieredzēts. Tāda apjoma 
represijas vienas nakts laikā Baltijas 
valstis nekad nebija pieredzējušas.

1941. gada 14. jūnija deportācija 
salauza tūkstošiem baltiešu likteņus 

Deportāciju piemiņas pasākums Kanberā
LR vēstniecības Austrālijā pilnvarotās lietvedes uzruna

Ieva Apine uzrunā kanberiešus 13. jūnijā.
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Šogad PBLA paspār-
nē dibinātā apvienība 
Dziesmu svētku forums 
sadarbībā ar PBLA Kul-
tūras nozari un padomi 
uzsāk publisku sarunu 

ciklu par Dziesmu svētku tradīciju 
Latvijā un ārpus tās. Pirmā tikšanās 
plānota 18. jūnijā plkst. 21.00 pēc 
Latvijas laika PBLA tiešsaistes semi-
nāru ciklā #kultūranepadodas.

Seminārā atcerēsimies, stāstīsim 
un veidosim sarunas par Dziesmu 
svētkiem Eslingenā tālajā 1947. gadā, 
nesenajā 2017. gadā, kā arī gaidāmajā 
2022. gadā. Ar stāstiem un atmiņām 

dalīsies svētku rīkotāji un dalībnie-
ki, skatīsim redzētas un neredzētas 
fotogrāfijas un video materiālus. Tie-
ši ar pirmajiem Eslingenas Dziesmu 
svētkiem latviešu gars un dziedāšanas 
svētku tradīcija ienāca Eiropā. Pēcāk 
tā izplatījās visā pasaulē. Nu ir pie-
nācis laiks zināšanas un atmiņas par 
Dziesmu svētkiem savākt vienkopus.

Foruma Dziesmu svētku sarunām 
esat laipni aicināti sekot arī turpmāk, 
jo nākamās tiks veltītas topošajai 
Dziesmu svētku ekspozīcijai jaunuz-
būvētajā Mežaparka estrādē, pirma-
jiem Dziesmu svētkiem Kanādā, ASV, 
Eiropā, Austrālijā un citām interesan-

tām, jaunatklājamām un varbūt pat 
jums nezināmām svētku tēmām.

Zoom saite 18. jūnija semināram 
plkst.21.00 pēc Latvijas laika:
PBLA is inviting you to a scheduled 

Zoom meeting.
Topic: PBLA KF Dziesmu svētku 

nozares saruna – ESLINGENA
Time: Jun 18, 2021 21.00 RIGA
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83856263141

?pwd=N2djd0ZoNnMrSzZxMG41U
mJuZmpCZz09

Meeting ID: 838 5626 3141
Passcode: 193094

PBLA

Sarunas par Dziesmu svētkiem
Eslingenas svētki – satikšanās, saprašanās un vienotības stāsts

Cienījamie tautieši!
14. jūnijs ir Latvijas 

tautas sēru diena.
1941. gada 14. jū-

nijs nav nozīmīgs tikai 
tā laika paaudzei. Tas 
ir jāatceras arī mums, 
kas piedzimuši pēc tam. 

14. jūnijā mēs atceramies Latvijas ie-
dzīvotāju varmācīgo aizvešanu no 
Latvijas 1941. gadā uz spaidu nomet-
nēm Sibīrijā. Aizvesto skaitļi ir ļoti 
lieli, un tos ir grūti aptvert. Tos visla-
bāk raksturo individuālo personu tra-
ģēdijas, par kurām aizvien jauni stāsti 
mūs sasniedz vēl šodien.

Liecības un atmiņu stāstus par 
14. jūnija notikumiem ir jāturpina vākt 
un sakopot, lai nākamajām paaudzēm 
būtu laba izpratne par deportāciju ap-
mēru un tās sekām.

Latvijā nav ģimenes, kuru šīs de-
portācijas tuvākā vai tālākā radu vai 
draugu lokā nebūtu skārušas.

Manam tēvam Emīlam Dēliņam 
1941. gadā bija 20 gadi. Kādas ir viņa 
atmiņas par 14. jūniju? Mans tēvs bija 
ne tikai diplomāts, bet arī žurnālists, 
un viņš vienmēr uzsvēra sekojošo: 
„Kas nav uzrakstīts, nav noticis.“

Emīls Dēliņš stāsta:
„1941. gada 13. jūnija pievakarē 

Rīgā ar 8. līnijas tramvaju braucu no 
mājām Āgenskalnā uz pilsētu. Uzvaras 
laukumā, no tramvaja loga pa labi, tai 
pašā laukumā, kur 1938. gada jūnijā 
bija notikuši 9. Vispārīgie Dziesmus-
vētki, bet tur pašlaik paceļas padomju 
okupantu uzvaras piemineklis, skatam 
atvērās neparasta aina. Viss plašais 
Uzvaras laukums bija pilns ar smaga-
jām kravas automašīnām. To bija ne-
vis daži desmiti, bet vairāki simti.

Ko tas varēja nozīmēt? Kādus ka-
raspēku manevrus? Bet automašīnas 

nebija militāras, bet civilās.
Vakarā man bija norunāta tik-

šanās ar kādu bijušo skolas biedru 
„Luna“ kafejnīcā, Aspazijas un Brīvī-
bas bulvāru krustojumā, tā paša nama 
otrajā stāvā, kur pašlaik atrodas Rī-
gas pirmais un lielākais „Makdonal-
da“ restorāns. Mēs sēdējām pie loga 
un skatījāmies uz Brīvības pieminekli, 
kuru jau sen vairs neapgaismoja Lat-
vijas laika spožie prožektori.

Kaut kas nezināms, nedrošs, var-
būt draudīgs gulēja pāri mūsu dzim-
tajai pilsētai Rīgai, bet – kas tas īsti 
bija, to nevarēju pateikt ne es, ne mans 
draugs, kuru sauksim par Hariju. Avī-
zēs meklēt atbildi mūsu jautājumiem 
bija veltīgi, bet baumas varēja dzirdēt 
uz katra stūra. Pie skaidrības netikuši, 
norunājām no rīta sazvanīties pa tāl-
runi.

Kad 1941. gada 14. jūnija rītā pirms 
došanās uz darbu piezvanīju Harijam, 
tālruni atbildēja nepazīstama balss. 
Jautāju, vai varēju runāt ar Hariju.

„Viņa te vairs nav,“ bija strupa at-
bilde.

„Kā tā – nav? Bet pulkstenis taču 
vēl nav astoņi!“

„Vai tad Jūs nesaprotat: viņa te 
vairs nav!“ Un runātājs nolika klau-
suli.

Galvu pagrozījis, kāpu tramvajā 
un devos uz darbu. Uzvaras laukums 
šorīt bija tukšs: kā ar burvju mājienu 
no laukuma bija pazudušas visas te 
vakar sabrauktās kravas mašīnas. Arī 
to bija grūti izskaidrot.

Viena smagā automašīna gan 
stāvēja manas darba vietas priekšā 
Pulkveža Brieža ielā 15, bet mašīnas 
kravas telpā bija saspiedies ļaužu pul-
ciņš, arī sievietes mēteļos ar saiņiem 
rokās. Kāda no sievietēm, mani nākam 
ieraudzījusi, pavicināja ar roku. Auto-

mātiski pamājis pretī, un iegāju nama 
durvīs.

Nama piektajā stāvā, agrākās 
Pārupa klīnikas gaitenī, man pretī iz-
skrēja māsa Martinsone, satraukumā 
pietvīkušu seju:

„Vai redzējāt, kas notiek tur, apak-
šā? Tur pašlaik aizved arī Krišjanso-
nus!“

Krišjansonu ģimene bija klīniskas 
nacionalizētā nama agrākie īpašnieki, 
bet mājēja no smagās automašīnas – 
viņu meita, mana kādreizējā skolas 
biedrene.

Tādas ir manas atmiņas par 
1941. gada 14. jūnija rītu Rīgā.“

14. jūnijs ir kļuvis ne tikai par 
padomju deportācijas aizvesto piemi-
ņas dienu, bet arī par simbolu visiem 
20. gadsimta totalitārās varas kauna 
darbiem Latvijā.

Kā Latvijai un latviešu tautai iz-
dzīvot – tas ir jautājums, kam atbildi 
jāmeklē mums visiem un arī tām pa-
audzēm, kas nāks pēc mums.

14. jūnija atceres dziļākā nozīme ir 
paturēt prātā mūsu tautas eksistences 
pastāvīgo apdraudējumu.

Mūsu vienīgais spēks ir mūsu apzi-
ņa, ka esam apdraudēti. Brīvības cīņa 
ir nepārtraukta modrība. To mums 
atgādina Latvijas vēstures notikumi 
Otrā pasaules kara laikā un Latvijas 
okupācijas gados aizvestie.

Cienījamie tautieši, apņemsies visi 
nosargāt mūsu valsts suverenitāti!

Lūgsim Dievu par brīvu un neat-
karīgu Latviju!

Paldies par jūsu uzmanību!
Jānis Dēliņš,

Latvijas Valsts goda konsuls 
Viktorijā, Austrālijas galvaspilsētas 
teritorijā, Tasmānijā un Austrālijas 

ārējās teritorijās.
2021. g. 13. jūnijā

Jāņa Dēliņa uzruna
14. jūnija atceres sarīkojumā 2021. gada 13. jūnijā
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Es uzaugu trimdā. 
Nezinu, kad es pirmo 
reizi šo vārdu dzirdēju 
vai sapratu. Varbūt tikai 
tagad. Ko tā nozīmē? Es 
uzaugu ģimenē, kas tika 
izsūtīta no tēvu zemes. 

Viņi negribīgi to atstāja, bet daļēji 
viņu iemesls bija citi kas jau agrāk tika 
izsūtīti uz austrumiem, un Sibīriju.

Cik es zinu, mans vectēvs (mātes 
tēvs Augusts Tikiņš) bija sarakstā, lai 
viņu aizvestu, jo viņš bija skolas pār-
zinis Baldonē.

Viņš turpretim kopā ar manu mam-
ma izceļoja uz Ameriku. Tur mana 
mamma iepazinās ar manu tēvu, kas 
bija leģionārs 19. divīzijā un kara inva-
līds. Es piedzimu, tiku kristīts un ie-
svētīts latviešu luterāņu baznīcā, kura 
oficiāli saucās Latvijas ev. lut. Baznīca 

Trimdā. Katru gadu (un biežāk) mums 
atgādināja, kāpēc mēs esam trimdā.

Angliski vārds trimda tiek tulkots 
exile. Kur un kādēļ trimda sākās?

Tagad zinu, ka tā sākās ilgi pirms 
latvieši tika izsūtīti vai izkaisīti pa 
pasauli. Tā sākās, kad cilvēks nepa-
klausīja Dieva pavēlēm. Rezultāts 
bija „Dievs Tas Kungs izraidīja viņu 
no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu 
zemi, no kuras viņš tika ņemts. Un Viņš 
izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz 
austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus 
un abpus liesmojošu zobenu, lai sar-
gātu ceļu uz dzīvības koku.“ (1. Moz. 
3:23-24). Ievērojat, ka ceļš cilvēkam 
pašam nebija iespējams atrast atpakaļ.

Cik ilgi trimda cilvēkiem turpinā-
jās? Līdz kamēr kāds nāca viņus atbrī-
vot. Trimdinieki paši to nevarēja. Tie, 
kas to mēģina pierādīt, ka viņi vēl nav 

brīvi. Īsta brīvība ir kā dāvana, ko tikai 
var saņemt vai atraidīt.

Mans tēvs izlēja savas asinis, lai 
saudzētu Latvijas brīvību, bet viņš to 
zaudēja. Tie, kas tika izsūtīti uz Sibī-
rija, arī zaudēja savu brīvību, un paši 
par sevi neviens nevarēja to atgūt. Mēs 
visi esam līdzīgi šajā ziņā.

Tikai Dievs var atbrīvot cilvēkus, 
jo tā cena ir par lielu un dārgu, lai mēs 
paši to darītu. Dievam bija jāsūta Savu 
Dēlu, lai Viņš mūsu vietā mūs atbrīvo-
tu. Es uzaugu baznīcā, kur daļa litur-
ģijas bija: „Žēlīgais Dievs, mūsu Tēvs 
debesīs! Mēs Tev sūdzam savus grēkus 
un pārkāpumus, ar ko gan esam pel-
nījuši Tavu bardzību un Tavu sodu. 
Mēs Tevi lūdzam: esi mums žēlīgs un 
piedod mums Tava mīļā Dēla, mūsu 

„Tev, cilvēk, ir sa-
cīts, kas ir labs un ko tas 
Kungs no tevis prasa, 
proti – darīt taisnību, īste-
not dzīvē mīlestību un pa-
zemīgi staigāt sava Dieva 
priekšā.“  (Mihas 6:8).

Bija 1941. gada 14.̀ jūnija rīts 
Rīgā. Kā parasti, arī šorīt ļaudis gāja 
savās darba gaitās. Tomēr kaut kas ne-
parasts, nospiedošs karājās pāri visai 
pilsētai. Cilvēku izskats 14. jūnija rītā 
bija vēl drūmāks un nospiestāks. Naktī 
bija noticis kaut kas, ko vēl daudzi ne-
apjēdza un par īstenību uzzināja tikai 
vēlāk,“ – tā raksta to dienu aculieci-
nieks Eglīte.  Toreiz daudzi neaptvē-
ra, kas bija noticis. Nākamie notikumi 
atklāja, kādēļ to nekad neaizmirsīsim.

Pagājuši 80 gadi. Mūsu uzdevums 
ir ne tikai pieminēt cietušos, bet atgā-
dināt, cik briesmīgs cilvēks var kļūt, 
ja apgalvo, ka Dievs ir miris, jo tā tiek 
iznīcināta sirdsapziņa un nedzirdīgas 
kļūst ausis bērnu raudošām balsīm, 
mātes, tēva, vecvecāku kliedzieniem. 
Kurls tāds cilvēks Dieva mācībām, 
akls – otra ciešanām. Vārdi par to, kā 
mums būs dzīvot, spriežot taisnu tiesu, 
mīlot citam citu, žēlastībā un pazemī-
bā staigājot sava Dieva priekšā, nežē-
līgajiem apcietinātājiem, sirmgalvju 
un bērnu nicinātājiem droši vien būtu 
likušies kā joks. Vai kāds drošsirdīgi 
prasīja: „Vai Tu Dieva nebīsties?“ Bet 
komunistu mandātu izpildītājiem no-
doms bija izraisīt bailes latviešu sirdīs, 
ne savējās.

Tas, ka komunistu vara nespēja 
panākt visu, ko bija 14. jūnijā iecerē-
juši, apliecina vēl lielākais 1949. gada 
25. martā izvesto skaits. Tomēr 

1949. gadā viss jau 
bija citādi – tad 
jau ārpus Latvijas 
piespiedu kārtā 
bija izbraukuši 
daudzi, kuri nu jau 
vairs neklusēja, 
bet dievnamos un 
pie valstu valdī-
bām pacēla savas 
balsis, neļaujot 
aizmirst, kā Lat-
vija cieš. Palīdzību 
saņemt diemžēl 
neizdevās. Daudz-
viet izskanējis 
minējums: tas tā-
dēļ, ka Latvija tik 
maza valsts. 

Māc. Dr. Egils 
Grīslis reiz rakstīja: „Lai tie, kas skai-
ta tautu lielumu, nekad neaizmirst, ka 
tā nekad nav maza tauta, kam ir lieli 
mocekļi.“ Latvju tautai tādu netrūkst, 
kas uzdrīkstējušies pacelt savas balsis, 
spriest taisnīgi, dzīvē īstenot mīlestī-
bu, darīt to, kas ir labs, lūgt palīdzību, 
pazemīgi stājoties Dieva priekšā.

Katram jālūdz un jāstrādā, lai tā 
būtu, jo netrūkst bezdievīgo varas, 
kas tagad vajā, bailēs iedzen cilvēkus, 
kas paceļ savas balsis uz mums. Bez-
dievīgas varas grib padarīt arī mūsu 
ausis kurlas un sirdis cietas, neticīgas. 
Nepadosimies! Dievs nav iznīcināms. 
Var pazust mūsu, ne Viņa atmiņas. 
Kristus uzklausa lūgšanas, izprot kat-
ra ciešanas un mīlestībā dāvina uzvaru 
Augšāmcelšanās un mūžīgās dzīvības 
apsolījumā.

Dievs Kungs, ne visi ņem vērā 
Tavu mācību ne tagad, ne pirms 80 

gadiem, kad 14. jūnija naktī klauvēja 
pie durvīm tie, kas bez žēlastības vai 
žēlsirdības terorizēja  nevainīgus cil-
vēkus, kuri tika aizvesti, nomocīti vai 
nošauti. Tavā priekšā mēs pazemībā 
un cieņā pieminam visus latvju tautas 
aizvestos un nomocītos.

Dievs, dod Gara spēku iedziļinā-
ties viņu stāstos un tos neaizmirst, lai 
cik sāpīgi tas būtu! Dievs, svētī Latvi-
ju un katru valsti, kas apdraudēta un 
bailēs nonākusi!

Pasargā mūsu tautu un dāvini 
drosmi pacelt savu balsi, apliecinot pa-
tiesību, strādāt par labu taisnīgumam, 
visās attiecībās īstenot mīlestību, kas 
ir pretspēks ļaunumam!

To lūdzam lielā Cietēja, grēka un 
nāves Uzvarētāja, cerības Devēja – 
Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

+ Lauma Zušēvica
Laikrakstam „Latvietis“

Tautas sēru dienā pēc 80 gadiem
Neaizmirsti tos, kas aizvesti! 

Trimda
Mācītāja Alda pārdomas

 
Turpinājums 14. lpp.
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„Dzintari“ gaida!
Annas Ziedares Vasaras vidusskolas plāni

Covid slimības iz-
platīšanās rezultātā pa-
gājušajā gadā, pirmo 
reizi Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolas 
(AZVV) vēsturē, skola 
Dzintaros tika atcelta. 
Mēs tomēr gada gai-

tā esam daudz darījuši un vēl turpi-
nām darīt. Viens projekts bija AZVV 
himnas videoieraksta veidošana, liels 
paldies Aijai Dragūnai un Lukasam 
Elbertam. Ja vēl to neesat redzējuši, 
tas ir pieejams mūsu Facebook lapā. 
Strādājam pie mūsu mājas lapas, mā-
cību programmas papildināšanas un 
papildinātām tehnoloģijas izmantoša-
nas iespējām, kā arī, sadarbībā ar sko-
lotājiem Latvijā, veidojam AZVV sko-
lēniem nelielus uzdevumus gada gaitā.

Pateicoties Latvijas atbalstam, jo 
skolas darbību līdzfinansē Latviešu 
valodas aģentūra no Izglītības un 
zinātnes ministrijas budžeta prog-
rammas Valsts valodas politika un 
pārvalde, mums ir bijusi vienreizēja 
iespēja iegādāties datorus klašu tel-
pām, kopā ar nepieciešamo tehnolo-
ģiju virtuālām stundām un  mūzikas 
stundām, jaunu drukātāju, grāmatas 

mācību stundām un interešu grupām. 
Ar šo finansiālo palīdzību esam varē-
juši iegādāties vairākas nepieciešamas 
mēbeles mācību klasēm, kā arī mate-
riālus mākslas stundām.

Esam saņēmuši arī atbalstu no LR 
Kultūras ministrijas tieši mūsu kora va-
jadzībām. Liels paldies arī visām mūsu 
Austrālijas latviešu organizācijām, ku-
ras jauno paaudzi uzskata par svarīgu 
Austrālijas latviešu sabiedrības daļu 
un gadu no gada atbalsta AZVV.

Tā, ir atkal pienācis laiks sākt 
domāt par nākamo Annas Ziedares 
Vasaras Vidusskolu. Mūsu pieņemtā, 
gadiem izstrādātā un pieredzētā plāno-
šana un gatavošanās attiecīgam skolas 
gadam ir bijusi daudz jāpārdomā un 
jāpārstrādā. Covid slimības izplatīša-
nās un lielais posts ir mainījis dzīvi kā 
cilvēkiem visā plašajā pasaulē, tā arī 
mums – Austrālijā. Mēs tomēr neesam 
zaudējuši cerību un spēku. Gluži ot-
rādi, esam piemērojušies apstākļiem, 
atradušu interesantus un neietus ceļus, 
kā veidot nākamo AZVV vispusīgu, 
interesantu un aktuālu. Valoda, kultū-
ra, dziesma, mīlestība pret savu izcels-
mi nav iznīcināma. Tā ir dzīva daļa no 
mūsu dzīves. Šīs latviskās domāšanas 

un dzīves izprašana un vērtēšana, lat-
viskās kopības izjušana ir AZVV uz-
devums.

Līdz ar to, ka Austrālijas robežas 
internacionālai ceļošanai ir slēgtas, 
vēl nav skaidrs, vai skolotāji un viesi 
no Latvijas varēs nākamgad strādāt 
mūsu skolā. Gatavojamies uz to, ka 
klases notiks virtuāli un vairāk tiks 
izmantoti vietējo skolotāju un palīgu 
spēki. Man jāatzīst, ka mūsu pašu vidū 
ir izcili skolotāji, mākslas un mūzikas 
pasniedzēji, cilvēki, kuri dziļi novērtē 
latviskās identitātes spēku.

Ļoti ceram, ka visi varēsim tikties 
Dzintaros, un mūsu laiks AZVV tikts 
pavadīts bez lielām bažām par saslim-
šanu, jo kā jau visi no pieredzes zinām, 
ja Covid parādās Austrālijā, tad īsā lai-
kā viss pilnīgi mainās, kā tas tikko no-
tika Melburnā.

Informēsim tuvāk par nākamo 
AZVV oktobra vidū.

Iveta Laine,
AZVV vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

www.azvv.org.au
https://www.facebook.com/

AnnasZiedaresVV/

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
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kas savu mērķu sasniegšanai pārkāpj 
starptautiskās tiesības. Taču Latvija 
vairs nav viena. Mēs esam Eiropas Sa-
vienības dalībvalsts un mūs sargā NATO 
sabiedroto drošības vairogs. Labi, ka 
pēcneatkarības paaudzei Latvijas drošī-
ba ir pašsaprotams stāvoklis. Tomēr mēs 
nekad nedrīkstam zaudēt modrību.

Es bieži sevi pieķeru domās sakām 

maniem Sibīrijā nobendētajiem vecvecā-
kiem: „Kaut jūs zinātu – Latvija tagad ir 
brīva!“ Un tad pati sevi apsaucu: „Viņi 
taču to zina, jo, lai kur Sibīrijas plašumos 
būtu izplēnējušas izsūtīto miesas, visu 
Sibīrijā nobendēto dvēseles ir atgriezu-
šās Latvijā. Jā, karos, Sibīrijā un trimdā 
mūžībā aizgājušo dvēseles ir atgriezušās 
Tēvzemē. Tās pulcējas Likteņdārzā un 
kā gaišs starojums mūs visus – vecus un 
jaunus, pieaugušos un bērnus – pavada 
un sargā. Tās sargā mūsu tautu no pār-

steidzīgiem lēmumiem un brīdina no 
lētticības. Lai arī Latvija tagad ir citāda 
nekā viņu jaunības un bērnības gados, 
mūsu Tēvzeme ir brīva un tikai no mums 
pašiem ir atkarīgs, kādu valsti veidojam. 
Lai mums pietiek saprāta un godaprāta 
labot pieļautās kļūdas un izvairīties no 
jaunām, liktenīgām, kas varētu apdrau-
dēt Latvijas valsts un tautas brīvību!“

Sandra Kalniete

Video: https://youtu.be/sg7C1795IaI

Sandras Kalnietes uzruna...
Turpinājums no 2. lpp.

un dzīves. Tas bija kliedzošs cilvēku 
tiesību pārkāpums, kuru nav iespējams 
attaisnot ne ar kādiem lielās politikas 
apsvērumiem. Tā nebija vienkārša 
netaisnība. Tas bija noziegums.

Šim noziegumam ir 80 gadi. Tā ir 
pavisam nesena vēsture. Un šodien pie 
mūsu valstu robežām atkal valda dik-
tatori. Mēs nule kā piedzīvojām 21. gs. 
terorisma paveidu gaisā, un mēs esam 
liecinieki vārda brīvības noliegumam 
kaimiņvalstīs – Baltkrievijā un Krievijā. 
Mēs esam liecinieki noziegumiem, kas 
tiek pastrādāti pie mūsu robežām. Un šis 
ir brīdinājums visai pasaulei! Šis ir mo-
dinātājzvans mums visiem un ikvienam!

Tāpēc nobeigumā es gribētu uz-
svērt un izteikt savu vēlmi – 

Lai nekad mūsu trīs Baltijas val-
stu dzīvē neatkārtojas traģēdija ar 

Deportāciju piemiņas ... Kanberā
Turpinājums no 4. lpp.

tik milzīgiem cilvēku upuriem un 
lai nekad mūsu trīs Baltijas valstu 
vēsturē vairs nav jāpiedzīvo, ka mēs 
zaudējam savu suverenitāti!

Mums jābūt modriem un jāsargā 
savu valstu drošība ik dienu! Mums 
jāciena un jāatgādina mūsu valsts 

traģiskā vēsture bērniem, lai tie 
nekļūdītos un būtu sardzē par mūs 
valstu un tautu nākotni un attīstību.

Ieva Apine
LR vēstniecības Austrālijā pilnvarotā 

lietvede
Kanberā, 2021. gada 13. jūnijā
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Laikā, kad pa pa-
sauli siro Covid-19 vī-
russ, iegriezdamies kat-
rā ceļā un teju vai katrā 
mājā, apstādinot visu 
kultūras dzīvi Latvijā 
un pat pasaulē un ļaujot 
vienīgi zoomā to baudīt. 

Vienīgā vieta, kur no maija vidus dzī-
vajā varēja apskatīt izstādes – reālas 
gleznas, bija bibliotēkas. Daži muzeji 
pa to laiku, imitējot izstāžu darbī-
bu, sagatavoja surogātizstādes logos. 
Skaisti, taču mākslas bauda no tā 
skatītājiem nav gūstama – stikls kavē 
mākslas darbu emocionālo iedarbību. 
Patiesībā kultūras process tika aiz-
stāts ar tā viltvārdi.

Tā nu Jelgavas pilsētas bibliotē-
ka ierosināja sarīkot mūsu bijušās 
jelgavnieces Nellijas Darkēvičas 
gleznu izstādi Toreiz un tagad. Pan-
dēmija ir bijusi par iemeslu tam, ka 
nav bijusi iespēja nosvinēt viņas 80 
gadu jubileju, kas bija atzīmējama 
pagājušā gada 24. novembrī. Tiesa 
gan, skatītāju tikšanās ar jubilāri ne-
būs – viņa klusi, nevienam nesakot, 
bija ieradusies galerijā un aplūkojusi 
15 gleznas, kas atvestas gan no mā-
jas, gan no radiem.

Savulaik gleznotāja Nellija Darkē-
viča beidza Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolas keramikas nodaļu (1959), 
pēc tam turpināja studijas Mākslas 
akadēmijas grafikas nodaļā, ko beidza 
1966. gadā. Pēc diploma iegūšanas 
viņa nodarbojās ar grāmatu ilustrāci-
jām, taču ar laiku glezniecība kļuva 
par būtiskāko pašizteiksmes veidu. 
Portrets un klusā daba – ziedu glezno-
jumi ir galvenie žanri, kurā mākslinie-
ce izsakās.

Jubilejas izstādē ieraugām vi-
ņas agrāk redzētos ziedu pušķus vai 
trauku kompozīcijas, kas vēsta par 
viņas tuvību klasiskajai mākslai. 
Protams, ir arī jauni darbi, kas tapu-
ši pēdējos gados, kas izceļas ar košu 
krāsu pielietojumu un kas vēsta par 
dzīvesprieku un skaistumu kā dzī-
ves vērtību. Starp gleznām ieraudzī-
sim vairākus pašportretus, sevišķi 

gribas izcelt 1968. gadā tapušo, kas 
piesaista ar gandrīz askētisku tonālo 
un vienkāršo formu risinājumu. Ska-
tītājiem ir iespēja redzēt kādu visai 
neparastu parādību – redzēt viena 
un tā paša modeļa portretu dažādos 
gados. Lūk, māsīcas meita Una glez-
nota agrīnā jaunībā un vēlreiz pēc 
vairāku gadu desmitiem. Abi portre-
ti apliecina, ka laiks maina cilvēku, 
bet būtiskais paliek. Gadu skrejā arī 
Nellijas Darkēvičas daiļrades iegu-
vusi citas aprises, taču būtiskais pa-
licis neskarts – glezniecība kā viņas 
dzīves saturs.

Arīdzan jubilāres kolēģe Ritma 
Zikmane-Lagzdiņa Mākslas akadē-
mijā ieguvusi grafiķes diplomu, taču 
paralēli viņa aizraujas ar krāsu māks-
lu. To jelgavnieki, domāju, atceras no 
viņas jubilejas izstādes tornī pagājušā 
gada vasaras beigās. Kad aprīļa noga-
lē likās, ka pandēmija mazinājusies 
un tūlīt, tūlīt vismaz muzeji un gale-
rijas vērs vaļā durvis apmeklētājiem, 
Saldū, Kapellera namā, sagatavojām 
Ritmas darbu skati. Diemžēl mūsu 
cerības neattaisnojās, un izstādi ne-
drīkstējām atvērt, taču darbus tādēļ 
neplēsām nost un nevedām mājās, bet 
palika turpat, gaidot labākus laikus. 
Tā jau kļuvusi par tradīciju, ka reizi 
gadā, labvēlīgos laikos februārī, kopš 
2016. gada, kad svinējām Jaņa Rozen-
tāla 150. dzimšanas dienu un Jelgavas 
mākslinieku biedrība sarīkoja plenē-
ru glezniecības lielmeistara dzim-
tajā pilsētā, jelgavnieki rāda savu 

mākslu saldeniekiem. Šogad izvēle 
krita uz Ritmu Zikmani-Lagzdiņu. 
Še vietā atgādināt to, ka Janis Ro-
zentāls mākslinieces daiļradē ir ļoti 
nozīmīgs. Plenēra laikā Saldū viņa 
uzgleznoja Rozentāla akmeni Ciece-
res upītes krastā. No mākslinieka bio-
grāfijas zinām, ka viena no Rozentāla 
labvēlēm un atbalstītājām bija Kerija 
Grothusa, kura dzīvoja Spāres muižā, 
kur joprojām saglabāta un godā celta 
viņas personība. Tādēļ Ritma uzglez-
noja Kerijas portretu, bet vēlāk māks-
liniece devās uz Ciroli Auces novadā, 
kur savulaik daļu bērnības pavadījusi 
šī baltvācu muižnieka atvase. Saldū 
visas trīs Rozentālam veltītās gleznas 
parādītas kopā pirmo reizi.

Blakus tām māksliniece šajā pilsē-
tā rāda gan ainiņas no savas dzimtas 
vēstures ar bērnības dienu mājām un 
nodarbībām, gan klusās dabas, kas at-
aino lauku dzīvi. Šī tēma viņas rado-
šajā darbībā nav nejaušība – viņai bū-
tiska ir dzīve saistībā ar dabu. Te viņa 
rod garīgu līdzsvaru un spēku.

Lai plosās pandēmija, taču māks-
linieki vienalga rada mākslu, kuru ta-
gad varam sākt baudīt.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Kad surogāta vietā atkal īsta māksla

Nellija Darkēviča. Pašportrets. 1968.
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Nellija Darkēviča. Skats no izstādes.
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Ritma Zikmane-Lagzdiņa. J. Rozentāla piemiņai.
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Maija sākumā, kad 
izlasīju ziņojumu par 
Sidnejas Latviešu teātra 
viesošanos Melburnā, 
doma iešāvās prātā aiz-
laisties uz pilsētu, kura 
mums bija ilgi noslēgta 

un nepieejama nejaukās sērgas dēļ, lai 
noskatītos izrādi, satikt draugus, pie-
dalīties nozīmīgās svinībās un baudīt 
arī citus Melburnas piedāvājumus. 
Kad maija vidū pandēmija uzliesmoja 
Sidnejā, domāju, ka atkal viss izčibēs, 
bet beidzot saņēmos: izpildīju visu po-
licijas pieprasīto dokumentāciju, kas 
pašreiz ir obligāta, lai brauktu no vie-
na štata uz otru, un sāku plānot savu 
piecu dienu ceļojumu uz Viktorijas 
galvaspilsētu.

Ielidojot Melburnā ceturtdienas 
pēcpusdienā, bez grūtībām atradu 
savu viesnīcu netālu no lielās Spencer 
ielas stacijas un sāku pētīt, kā ērtāk no-
kļūt uz slaveno Viņas Majestātes (Her 
Majesty’s) teātri, kur biļetes uz Verdi 
operu Makbets (Macbeth) mani gaidī-
ja pie kases. Teātris atrodas tā sauca-
majā ķīniešu kvartālā, kurš ir viens no 
lielākajiem ārpus Ķīnas. Oriģinālais 
teātris, toreiz pazīstams kā The Alec 
(pēc Aleksandras, britu karaļa Eduar-
da VII sievas) tika atvērts 1886. gadā, 
un savā laikā bija lielākais teātris 
Dienvidu puslodē, lepodamies ar 2800 
sēdvietām. Teātrī uzstājās tādas slave-
nības, kā operdziedone Nellija Mel-
ba (1911/1928) un baletdejotāja Anna 
Pavlova (1926/1929). Tas bija pazīs-
tams kā tā laika pasaules mēroga teātra 
producenta J. C. Viljamsona (William-
son) teātru prototips. Diemžēl, oriģinā-
lais teātris izdega, un interjers 20. gs. 
30. gados tika pārbūvēts Art Deco stilā.

Melburnas operas kompānijai šis 

ir jauns iestudējums, režisors ir Brūss 
Beresfords (Bruce Beresford), kurš 
ir labāk pazīstams kā filmu režisors 
(Breaker Morant; Driving Miss Da-
isy). Izrādes laikā vajadzēja valkāt 
sejas masku un ievērot atstarpes starp 
sēdvietām. Pati prima donna Helena 
Diksa (Dix) nesen tik atveseļojusies 
no dzīvību apdraudošās saslimšanas ar 
Covid, kamēr bija atradusies Anglijā.

Iespaidīgākās atmiņas no šīs operas 
būs koris, kurš izpildīja raganu lomas. 
Koris, sadalīts trīs partitūrās, katrai da-
ļai attēlojot vienu pareģi. Cēliens, kur 
Makbets otrreiz tiekas ar raganām, bija 
īpaši dramatisks: pērkona negaiss, zi-
bens un kora satraucošā saruna ar tra-
ģisko varoni. Kaut gan prasīgie kolora-
tūras dziedājumi un dueti bija muzikāli 
cildināmi izpildīti, trūka dinamika, tē-
lojot emocijas un motivāciju. Īpaši pir-
mā cēlienā dziedātāji likās sastinguši.

Piektdien, kaut gan iepriekšējās 
nakts vidū viesnīcā ugunsgrēku trauk-
sme iztraucēja miegu, piecēlos laicīgi, 
lai satiktos ar Daugavas Vanagu Aus-
trālijas valdes priekšsēdi Jāni Kārkli-
ņu uz pārrunām.

Pēc tam, dienas kārtā bija Kārltonas 
(Carlton) dārzu un pludmales apskate 
Seintkildā (St. Kildā). Bija skaista ru-
dens diena. Izkāpjot no tramvaja, devos 
slavenā Karaliskās Izstādes paviljona 
virzienā (Royal Exhibition Building), 
kurš ir Austrālijas valsts pirmais parla-
menta sēdeklis. Sākotnēji ēka tika celta 
1880. gada lielajai izstādei, un tagad ir 
viens no pasaulē senākajiem atlikuša-
jiem izstāžu paviljoniem. 2004. gadā 
tas ievietots Pasaules mantojuma sa-
rakstā. Ēka, kad es to apstaigāju, bija 
klusa, ar maz apgrozību, kaut gan tajā 
ir ierīkots Covid-19 vakcināciju iecirk-
nis. Apbrīnoju balto trīsstāvīgo strūk-
laku, apstādījumus un pilsētas debes-
skrāpjus, kuri rēgojās pāri rudenīgajām 
koku alejām. Kas to varēja paredzēt, ka 
pēc dažām dienām, cilvēki garās rindās 
šeit pat stāvēs stundām, lai tiktu potēti!

Nodoms bija sēsties tramvajā un 
doties tālāk uz slaveno Seintkildas 
pludmali, un kādā Aklandes (Acland) 
ielas konditorejā baudīt tasi kafijas 
un kādu kārdinošu torti, ar ko šī iela 
ir slavena. Bet izrādījās, ka tieši šajā 
piektdienas pēcpusdienā Melbur-
nas skolēni un viņu atbalstītāji rīkoja 
protesta gājienu par tīru enerģētikas 
resursu pielietošanu pie parlamen-
ta trepēm Springa ielā, kur kursēja 
mans tramvajs. Tramvaji negāja! Kādu 
pusstundu nogaidīju neziņā, pirms 
sāku staigāt līdz Flindersa ielai, kur 
nobloķētam tramvajam bija galapunk-
ts. Liela nelaime nebija. Dabūju ap-
skatīt tuvumā Viktorijas štata iestāžu 
namus un lepnas ēkas, kas 19. gs. otrā 
pusē uzbūvētas ar Zelta drudža ieka-
sētiem nodokļiem. Pārsēdos citā tram-

vajā un pēc pusstundas beidzot nonācu 
pie jūrmalas un pie gaidītajām kūkām!

Piektdienas vakarā man jau bija 
rezervētas biļetes uz Melburnas Sim-
foniskā orķestra koncertu Heimera 
(Hamer) koncertzālē, kas atrodas tieši 
zem īpatnējā cirkus teltij līdzīgā torņa, 
kurš tajā vakarā spīdēja kā bāka zilā 
krāsā. Piestājos pie tilta un apbrīnoju, 
kā debesskrāpju logu margojums at-
spulgojas tumšajos Jarras (Yarra) upes 
ūdeņos. Visur cilvēku ritums, mašīnu 
un tramvaju skaņas – pilsētas pulss.

Kā viešņu Melburnas Simfonis-
kais orķestris šajā koncertā bija pie-
aicinājis austrālieti, kabarē zvaigzni 
Melissu Madenu Greiju (Melissa 
Madden Grey), kuras pseidonīms ir 

Melburnas vilinājums
Laikmetīgs stāsts par dzīvi Austrālijā pandēmijas ietekmē

 
Turpinājums 10. lpp.

Art Deco interjers „Her Majesty’s“ 
teātrī.
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Kārltonas dārzi (Carlton gardens) un 
slavenais paviljons.
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Demonstranti pie „Princess teātra“, 
kur pašreiz izrāda „Harry Potter“ lugu.
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Miow Miow. Dziedones stils ir ļoti ek-
sotisks gan izskatā, gan izpildījumā. 
Pati izcēlās ar kuplo, tumši melno sa-
burzīto frizūru un riskantiem tērpiem. 
Bet uzvedums bija ļoti profesionāli 
izdomāts, ar publikas iesaisti, īpaši vī-
riešu, kurus māksliniece uz skatuves 
izjokoja un noveda padevībā! Starp 
jokiem un stāstījumiem Miow Miow 
sniedza krāšņu dziesmu klāstu kādās 
piecās valodās un dažādos stilos. Dzir-
dējām franču liriskās dziesmas (Ne me 
quitte pas) un 20. gs. 30. gadu vācu 
raupji pikantos varietē sniegumus. Es 
apbrīnoju diriģentu un orķestri, kuri 
nevainojami izsekoja mākslinieces 
pēkšņi svārstošiem tempiem, iestarpi-
nājumiem un dinamikai. Man šķiet, ka 
šis koncerts tiem būtu bijis daudz izai-
cinošāks nekā nospēlēt kādu Mocarta 
kamerkoncertu!

Uz viesnīcu dodoties, braucu atkal 
ar tramvaju. Ik pa brīdim skanēja balss, 
atgādinot lietot sejas maskas, braucot 
sabiedriskajā transportā. Piektdienas 
vakars ir vēlais iepirkšanās vakars 
Melburnā. Pulkstenis pusvienpadsmit, 
bet pilsēta pilna ar gājējiem, ar ielas 
buskeriem un dzīvību. Atgādināja 
Rīgu, kad es tur uz laiku dzīvoju un 
strādāju... tā ir lielpilsēta!

Sestdiena. Jādodas uz Latviešu 
namu un uz sidnejiešu teātra izrādi. 
Bet pirms tam vēl laiks ieiet iemīļota-

jā mākslas galerijā un apciemot dažus 
īpašus mākslas darbus. Biju iecerēju-
si apskatīt vēlreiz Morgana (Morgan) 
ģimenes dāvinājumu, skaisto 17., 
18. gs. glāžu kolekciju, bet šoreiz tās 
vietā atradās ekspozīcija Spectrum par 
krāsām. Krāsas ir sens atradums; tās 
iespaido, kā mēs zemapziņā uztveram 
savu apkārtni. Katrai krāsai piemīt 
sava vēsture un nianses, kas atšķirī-
gas no vienas kultūras uz otru. Katru 
reizi, kad ieeju galerijā, skatos augšup 
uz brīnišķīgajiem Austrālijas māksli-
nieka Leonarda Frenča (French) vit-
rāžas griestiem (1968). Šoreiz, tie bija 
krāsu ekspozīcijas fokus.

Bet, katru reizi arī atrodu ko jaunu, 
un šoreiz mani fascinēja nekad iepriekš 
neievērota bronzas statuja Strēlnieks. 
Autors ir vācu tēlnieks Josefs Uphues. 
Izrādās, ka darbs ir bijis izrādīts Mel-
burnā 1880. gadā, tajā pašā gadā, kad 
uzbūvēja slaveno izstādes paviljonu, 
kuru apciemoju dienu agrāk! Laikam 
pilsētas birģermeistariem arī šī statuja 
ir patikusi, lai to iegādātos savai pilsē-
tai. Statuja notver grieķu mitoloģijas 
varoni Heraklu (Heracles) momentā, 
kad tas šauj bultu, lai nogalinātu cil-
vēkēdāju Stimfāliešu putnus, kuri te-
rorizēja Arkādiju. Izstieptā roka tur 
loku. Muskuļi ir nostiepti kā stīgas, bet 
tomēr tēlniekam ir izdevies iedot tēlam 
jauneklīgu maigumu un lokanību.

Pienāca brīdis doties uz Elvudu 
(Elwood), kur atrodas Melburnas Lat-
viešu nams. Par laimi izkāpu pareizā 
pieturā, jo neesmu tur bijusi vismaz 
piecus gadus. Ieejot foajē, atkal bija 
jāievēro piesardzības noteikumi un 
jāpierakstās. Jau agrāk biju ievērojusi, 
ka mans mobilais neuztver Viktorijas 
piereģistrēšanās kodus. Cik īpatnēji – 
viena zeme, bet katrā štatā sava slimī-
bas izsekošanas sistēma. Šajā laikā vēl 
pastāvēja skaitlisks apmeklētāju iero-
bežojums. Zālē tikai pieļauti 150 ska-
tītāji. Vēlāk, man stāstīja, ka uz izrādi 
esot bijuši vairāk nekā 120 cilvēku.

Vispirms jāizteic Sidnejas Latvie-
šu teātra ansamblim atzinība par to, ka 
viņi uzdrošinājās šajos svārstīgos lai-
kos iestudēt jaunu lugu un vēl vairāk 
par to, ka ansamblis apņēmās viesiz-
rādi noturēt Melburnā. Mans ceļojums 
uz Melburnu apliecina, cik es un citi 
teātra mīļotāji esam noilgojušies pie-
dalīties kādā dzīvā sarīkojumā.

Sniegums izraisīja dažādas emo-
cijas un pārdomas. Bet tas, ka bija ko 
pārdomāt, pats par sevi liecina, ka jau-
nās dramaturģes, Ivetas Salgrāves lu-
gai bija miesa uz kauliem.

Sākumā luga risinājās diezgan lēni, 
kamēr visas personas tika iepazīstinā-
tas. Izvēlētā norises vieta – mazpil-
sētiņas vietējais krogs – deva iespēju 
visiem savu tēlu pamazām atklāt. Ar 
katras personības stāstu attiecības cie-
šāk savijās. Tikai beigās uzzinām, ka 
visiem kopīga ir kāda saite ar vecajām 
Līču lauku mājām – Līču vilinājums. 
Lugas rakstniecības stils tamdēļ vai-
rāk atgādināja romāna struktūru. Ne-
bija īpaša sasprindzinājuma, lai uztu-
rētu tempu.

Skatuve bija ļoti ekonomiski un 
lietderīgi iekārtota. Bārs un daži gal-
diņi. Atmiņā lugā dramatiski spilgts 
moments paliek mātes Astras (Ilona 
Brūvere) saruna ar meitu Robinu (Ilze 
Viļuma), kas tika notēlota un norunāta 
tik saistoši, ka jutos, ka klausos perso-
nīgu sarunu aiz durvīm. Sarunas sa-
turs arī bija ļoti laikmetīgs. Kad kļūst 
par māti vai tēvu, cik no sava ego un 
paša identitātes jāuzupurē? Vai mums 
katram nav pienākums sev, sevi attīstīt 
un dzīvot savas ieceres? Lugā iekļautas 
modernu laiku nianses: iepazīšanās, 
lietojot sociālos mēdijus un cik tie uzti-
cami; viendzimuma attiecības un citas 
tēmas. Aktieri kopumā sniedza ticamus 
tēlus. Īpaši paliek prātā Ilzes Viļumas 
spraigais tēlojums un Andra Karika – 
Līču saimnieks, kurš no pirmās uznāk-
šanas parādīja pašpārliecinātu cilvēku 
ar noteiktību. Viņš bija centrālā perso-
na, kura visus lugas domu dzīparus sa-
veda kopā. Daži jautājumi tomēr pali-

Melburnas vilinājums
Turpinājums no 9. lpp.

 
Turpinājums 11. lpp.

No kreisās: Jānis Čečiņš (Zigis) un Ilze (Bonija) Viļuma 
(Robina) mēģinājumā Melburnā.
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No kreisās: Ojārs Greste (Kārlis) un Ilona Brūvere (Astra) 
mēģinājumā Melburnā.
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Heimera koncertzāle (Hamer Hall).
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Leonarda Frenča vitrāžas griesti.
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Trešdien, 2021. gada 16. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

ka neatbildēti. Cik Robinai domāts būt 
vecai, lai viņa varētu piesaistīt Kārļa 
(Ojārs Greste) uzmanību? Toties gri-
bējās no Kārļa uzzināt momentu, kad 
viņš beidza izpildīt sava brālēna uzdo-
to uzdevumu un patiešām sāka iemīlēt 
Astru – savu sociālos mēdijos iepazīto 
mīlas interesi? Kā no katras labas iz-
rādes, daudz secinājumu. Jācer, ka ta-
gad, kopš dibināta Pasaules Latviešu 
Amatieru Teātru Savienība (PLATS), 
būs pieejamākas arvien vairāk jaunas 
lugas, kuras mūsu ansambļiem būs 
iespējams iestudēt. Caur tiem mums, 
diasporas latviešiem, atvērsies durvis 
uz plašāku saprašanu par pašreizējiem 
sabiedrības uzskatiem Latvijā un Lat-
vijas rakstnieku psihi.

Svētdiena. Debesīs skaista ledai-
ni auksta saule. Aiz loga bērzu birze 
zelta lapām. Šodien svinama manas 
korporācijas Dzintra gadadiena. Tā kā 
atrodos Melburnā, pievienojos šoreiz 
Melburnas kopas svinībās, kuras no-
tiek Latviešu ciema mazajā zālē Van-
tirnā (Wantirna). Pie ieejas skaistas 
dzeltenas rozes, un viesu grāmata, kas 
domāta arī kā piereģistrēšanās. Mel-
burnas kopai šis ir nozīmīgs gads, jo 
kopš kopas dibināšanas pagājuši tieši 
65 gadi. Nesu sveicienus no korporā-
cijas māsām Adelaidē, kuras Zoom 
veidā arī piedalās svētku konventā. 
Ap pusnakti iepriekšējā vakarā nama-
mātes un Melburnas kopas seniores 
Valdas Jefimovas mājās biju daļēji 
piedalījusies globālā konventā no Rī-
gas, arī ar modernās tehnoloģijas pa-
līdzību. Tehnoloģija mūs tuvina, bet 
nekad nevarēsim izbēgt laika starpību 
starp Latviju un Austrāliju, kas patreiz 
ir septiņas stundas (salīdzinot ar Sid-
neju un Melburnu) un Pertā vēl vairāk. 
Draudzīgās pārrunās un jautrās dzies-
mās tika aizvadīts vēl viens komeršs. 
Pēc trim gadiem cerēsim uz atvērtāku 
pasauli, kad korporācija Dzintra svi-
nēs savu simtgadi.

Pirmdien jau pamodos ap 5 no rīta, 
jo bija jātiek uz galveno staciju, lai tik-
tu uz Overland – vienīgo vilcienu, kas 
vēl savieno Melburnu ar Adelaidi. Biju 

izvēlējusies lidot 
uz Melburnu, bet 
atgriezties ar vil-
cienu. Ceļojumiem 
ar vilcienu piemīt 
zināms prestižs 
un eksotiskums. 
Prātā nāk greznas 
stacijas no roman-
tiskā 19. gs. dzelz-
ceļu ziedu laikiem. 
Sēžot savā ērtā 
sēdvietā, ainavas 
slīd garām kā pa-
stkartes. Laikam 
biju skatījusies par 
daudz SBS kanālā 
dokumentālās filmas, kur kāda izcila 
personība (Joanna Lumley, Michael 
Portillo) ceļo pa parastiem cilvēkiem 
nepieejamām vietām, jo ar nopūtu jā-
saka, ka šis brauciens mani pievīla.

Sēdvietai nebija nekādas vainas, un 
vagons bija pustukšs. Ja vēlējos, varē-
ju aiziet uz kafejnīcu un nopirkt kādu 
uzkodu, jo brauciens ir 10 stundu garš. 
Viktorijas pusē jālieto maska; Dienvid-
austrālijas pusē – nav obligāta. Varbūt 
pandēmijas dēļ, vai arī tāpēc, ka vien-
kārši tā tas ir, neviens nevarēja nekur 
izkāpt. Ne, ka tur būtu bijis ko redzēt! 
Vilciena maršruts iet no Melburnas uz 
Džīlongu (Geelong), tad uz Araratu un 
Oršamu (Horsham), pirms krusto robe-
žu un lēni seko autoceļam uz Adelaidi. 
Visas pieturvietas izlikās neapkoptās, 
rūpnieciskās vietās, pilsētas nomalēs. 
Visnesmukākā bija Dienvidaustrālijas 
pusē – Marejbridžā (Murray Bridge), 
tieši pārbraucot pāri slavenajai Mareja 
(Murray) upei. Nemeloju, ka domāju, 
ka bijām iebraukuši kādā atkritumu 
bedrē. Bijusī stacijas ēka nožēlojamā 
stāvoklī. Bija jau pievakare, kad vil-
ciens šķērsoja kalnus, kas ielenc Ade-
laides pilsētu. Tur vēl bija redzamas 
dažas glītas stacijas, un vilciena marš-
ruts vijās caur staltiem eikaliptiem ap-
augušajām klintīm un labi iekoptiem 
laukiem. Ieradāmies punktīgi!

Tādas nu bija manas piecas dienas 
Melburnā. Pilnas jauku piedzīvojumu 
un skaistām atmiņām. Biju gandarī-
ta, ka viss iecerētais kaut cik izdevās. 
Bet... stāsts vēl nav beidzies.

Atgriezos Ade-
laidē pirmdien, 
24. maijā. Treš-
dien, 26. maijā 
izsludināja, ka no 
plkst. 18.00, Vik-
torijas un Dien-
vidaustrālijas ro-
beža tiek slēgta, 
un Melburna ieiet 
septiņu dienu ie-
slodzījumā (lock-
down). Visiem, 
kuri bijuši Mel-
burnā starp 20. un 
24. maiju, jāiet uz 
Covid pārbaudēm 
pirmajā, septītā un 
trīspadsmitajā die-

nā pēc atgriešanās. Jāietur izolācija, 
līdz rezultāts ir negatīvs. Satraukums! 
Nākamā sestdienā esmu atbildīgā 
saimniece Daugavas Vanagu virtuvē. 
Vai lai sarunāju atvietotāju? Ko darīt 
ar iepirktiem produktiem? Laimīgā 
kārtā, mana pirmā Covid pārbaude ir 
negatīva, un nekādas Covid pazīmes 
man nav. Skaistās atmiņas par Melbur-
nu sāk strauji izgaist. Jūtu līdz melbur-
niešiem, kuriem paredzētais deju un 
dziedāšanas lieluzvedums Mēness sta-
ri danco, ir atcelts uz nezināmu laiku.

Dažas dienas vēlāk, nelaimīgā 
kārtā, darbā kritu un smagi sasitu celi. 
Nogaidīju dienu, bet, kad pampums 
nenogāja un celis arvien pulsēja, pra-
sīju vīram mani aizvest uz slimnīcu 
uz rentgenu. Varbūt patiešām ir lauz-
ta kāja? Aizbraucām. Pie ieejas mani 
nopratina, vai esmu bijusi Melburnā, 
un nelaiž tālāk. Ratiņos iesēdināta, 
sēžu pie durvīm tumsā, svaigā gaisā ar 
masku uz sejas. Prasa datumus, prasa 
iebraukšanas atļaujas apliecinājumus. 
Šīs braukšanas atļaujas, kuras es jau 
pirms došanās uz Melburnu caur poli-
ciju nokārtoju, jebkuram ir jānokārto, 
pirms krusto robežu. Vienu apliecību 
no katra štata pārvaldības. Parādu. Vēl 
nogaidu, pirms mani ievieto speciālā 
izolācijas istabiņā, kur gaidu. Un gai-
du. Neviens nenāk. Pēc dažām stun-
dām rentgenologi pilnos aizsargtērpos 
un ar cimdiem rokās iestumj ierīci 
manā istabiņā un uzņem rentgenus. 
Viss labi. Celī nav lūzums.

Saprotu, ka visām lietām ir savs 
process, un nenormālos laikos, kādos 
mēs atrodamies, viss liekas dīvaini. 
Beidzamajā gadā, kamēr pandēmija 
smagi skārusi citas pilsētas, Adelaide 
ir bijusi ļoti pasargāta, pretstatā Mel-
burnai, kur visi pilsoņi bija noslēgumā 
gandrīz četrus mēnešus. Tomēr. Vai 
biju pareizi rīkojusies, braucot uz Mel-
burnu tik trauslā laikā? Par mata tiesu 
tiku atpakaļ mājās, bez obligātā ieslo-
dzījuma. Ceļojumi mani vienmēr vili-
nās, bet varbūt Melburnas vilinājums, 
vismaz uz kādu laiku, ir pabalējis.

Rakstot šīs rindiņas, jauni uzlies-
mojumi uzzināti Jaundienvidvelsā un 
Kvīnslandē.

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

2021. g. 10. jūnijā

Melburnas vilinājums
Turpinājums no 10. lpp.

No kreisās: Ilze (Bonija) Viļuma (Robina) un Ilona Brūve-
re (Astra) mēģinājumā Melburnā.
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No kreisās: Ieva Kaina, Ingrīda Jēkabsone un Astra Kro-
nīte komeršā.
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Dzīve mums Latvi-
jā ir bijusi lieliska. Mēs 
esam piedzīvojuši ļoti 
daudz. Vairākus svēt-
kus, koncertus, patrio-
tiskās dienas, tirgus, 
slēpošanu, un it īpaši ir 

piedzīvot skaistās gadalaiku maiņas. 
Kad 2020. gadā sākās Covids, es nolē-
mu meklēt ko darīt, jo man pašai darba 
nebija. Es uzzināju par Rīgas Starptau-
tisko Sieviešu klubu un iestājos tajā, 
cerot satikt vairākas sievietes no visas 
pasaules. Tajā laikā viņiem vajadzēja 
kādu, kas varētu brīvprātīgi uzņemties 
Labdarības vadītāja lomu. Es nolēmu, 
ka šī varētu būt mana loma; es labprāt 
vēlējos palīdzēt labdarības organizā-
cijām šeit Latvijā. Man ir latviešu un 
angļu valoda, un tā es tiku iebalsota 
šai amatā

Rīgas Starptautiskais Sieviešu 
klubs (http://www.iwcr.lv/) ir brīvprā-
tīgo vadīta organizācija, kurā ir vai-
rāk nekā 100 sievietes no 40 dažādām 
pasaules valstīm (Piemēram, Dānijas, 
Šveices, Anglijas, Kanādas, Amerikas, 
Izraēlas, Nīderlandes, Gruzijas, Ķīnas, 
Francijas, Austrijas, Itālijas, Uzbekis-
tānas, Vācijas, Marokas, Turcijas u.c.). 
Mēs tiekamies, lai socializētos, lai 
baudītu latviešu kultūru un atbalstītu 
latviešu labdarības organizācijas.

Katru gadu mēs vācam naudu, kas 
tiek novirzīta tieši latviešu labdarības 
organizācijām. Ir 15 labdarības orga-

nizācijas, kurus mēs atbalstām: Auces 
Latviešu biedrības Krīzes centrs Na-
miņš, Cerība bērniem, Latvijas Audžu-
ģimeņu biedrība, Rīgas pilsētas Rūpju 
bērns, Svētā Pestītāja zupas virtuve 
Rīgā, Ārvalsts Organizācijas Missio-
nary of Charity pārstāvniecība, Rozā 
vilciena labdarības fonds, Bērnu Palia-
tīvās aprūpes biedrība, SOS Children’s 
Villages Latvia, Marta Centrs, Latvijas 
cistiskās fibrozes biedrība, Rīga Milk 
Formula Charity Project, Iļģuciema 
sieviešu cietums, Latvijas Samāriešu 
apvienība un Irlavas Bērnu nams. Šīs 
labdarības organizācijas nodarbojās ar 
vispārējo ģimenes atbalstu, cietumnie-

ku bērnu atbalstu, 
atbalstu bērniem, 
kas slimo ilgter-
miņā, atbalstu pret 
vardarbību utt.

Katru mēne-
si es vadu labda-
rības komitejas 
sanāksmi. Mēs 
diskutējam par to, 
kas ir darīts pa-
gājušā mēnesī un 
kas tiek plānots 
nākamajā mēne-
sī un mēnešos. Ir, 
apmēram, 12-15 
sievietes, kas re-
gulāri piedalās. 
Katru gadu mums 
ir organizēta Lab-
darības Kolekcija. 
Kamēr es esmu 
Labdarības vadī-
tāja, organizēšana 
ir mans darbs. Es 
sazinos ar visām 
labdarības grupām 
un noskaidroju, 
viņiem nepiecieša-

mo mantas sarakstu. Es atrodu norises 
vietu un lūdzu 4-5 dalībniekus palīdzēt 
šķirot mantas. Mēs iesniedzām lūgu-
mus visām starptautiskajām skolām, 
vēstniekiem un mūsu biedriem par 
kolekcijai nepieciešamajām mantām. 
Covid dēļ tā ir bijusi pamestā sistēma 
(drop and go) un ir darbojusies ļoti 
labi. No rīta ziedotāji atved mantas, 
pēcpusdienā nāk labdarības organizā-
cijas un savāc ziedotās mantas. Lielā-
koties tiek ziedotas vasaras un ziemas 
drēbes, kurpes bērniem un pieauguša-
jiem, sadzīves priekšmeti, bērnu spēļu 
mantas un skolas piederumi.

Gada laikā tiek ziedotas arī lielā-
kas mantas, piemēram, mēbeles, kuras 
ģimenes ir iegādājušies, kamēr viņi 
Latvijā dzīvoja. Tagad, kad viņi dodas 
uz citu valsti un tās atstāj, viņi man to 
paziņoja, un es meklēju labdarības or-
ganizācijas, kurām šādas mantas būtu 
vajadzīgas.

Arī katru gadu novembrī klubs 
rīko Ziemassvētku tirdziņu, kurā vēst-
niecības pārdod savas valsts pārtikas 
produktus vai suvenīrus. Visi savāk-
tie līdzekļi tiek novirzīti fondā, lai 
tos sadalītu starp mūsu 15 labdarības 
organizācijām. Šīs pasākums ir ļoti 
populārs starptautisko cilvēku vidū, 
un tiek savākts daudz naudas, kas visa 
iet labdarības organizācijām. Rīgas 
Starptautiskais Sieviešu klubs to nau-
du nekad nepatur sev, un ir grāmatve-
dība, kas seko un auditē, kur un kā tā 
nauda ir sadalīta.

Es esmu ļoti pateicīga, ka es varu 
piedalīties Rīgas Starptautiskajā Sie-
viešu klubā, un es redzu, kā mēs palī-
dzam trūcīgiem cilvēkiem Latvijā.

Ir ģimenes centri, kas saņem nau-
du no mums, kuri baro ģimenes ar ze-

Par dzīvi un manu darbu Latvijā
Stāsta Kristīne Daliņa
Kristīne Daliņa ar vīru Pēteri un dēlu Matīsu pārcēlās uz dzīvi Latvijā 2019. gada oktobrī, kad Pēterim tur piedāvāja 
darbu. Meita Annalīse izdomāja palikt Austrālijā un turpināt savas universitātes mācības un strādāt. Annalīse tomēr 
bieži ceļo, lai apciemotu ģimeni Latvijā, un šī gada jūnijā Kristīne ar Matīss plāno atbraukt paciemoties uz Austrāliju.

Labdarības devums 2021. gada maijā – Kristīne ar citām 
Rīgas starptautiskā sieviešu kluba biedrēm.
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Svinam Jāņus Alsviķos 2020. gadā – Pēteris, Matīss un Kristīne.
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Muzejs un pētniecības centrs Lat-
vieši pasaulē šosezon (no jūnija līdz 
augustam) piedāvā izspēlēt dubultspē-
li! Vispirms piedalies īsā viktorīnā un 
tad dodies aizraujošā orientēšanās spē-
lē pa Vecrīgu, izmantojot gan aplikāci-
ju Actionbound, gan arī savu asprātību 
un radošumu!

Muzeja sagatavotā orientēšanās 
Rīga 1944 ir nodarbība pilsētvidē, kas 
palīdz izprast, kāda bija Latvijas iedzī-
votāju dzīve Otrā pasaules kara laikā. 
Orientēšanās dalībnieku uzdevums ir 
atrast norādītās vietas Vecrīgā un Rī-
gas centrā un veikt uzdevumus, liekot 
lietā piedāvāto vēsturisko informāci-
ju, loģisko domāšanu, kā arī apkārtnē 
esošās zīmes un objektus.

Lai dotos orientēšanās piedzīvo-
jumā pa Vecrīgu, sākumā atbildi uz 
6 viktorīnas jautājumiem par Latvijas 
galvaspilsētu 1944. gadā:
https://ej.uz/Riga_1944

Izspēlējot viktorīnu, tiks dota 
piekļuves saite uz orientēšanās spē-
li Rīga 1944 aplikācijas Actionbound 
mājaslapā. Saglabā viktorīnas beigās 
piedāvāto saiti un, kad esi gatavs uz-
sākt spēli Vecrīgā, atver to savā mobi-
lajā telefonā!

Spēles pamatinformācija
Orientēšanās Rīga 1944 ir pare-

dzēta dažāda vecuma interesentiem. 
Grupas lielums: 2 – 6 dalībnieki.

Katrai komandai orientēšanās 

izpildei ir nepie-
ciešams viens 
viedtelefons ar 
navigācijas iespē-
jām, ieinstalētu 
bezmaksas lietotni 
ActionBound un 
uzlādētu bateriju.

Vēlamais orien-
tēšanās sākums – 
R ā t s l a u k u m s . 
Orientēšanās aptu-
venais ilgums: 90 – 
120 min.

Muzejs aici-
na ievērot visus 
SPKC ieteiktos 
drošības noteiku-
mus COVID-19 vīrusa ierobežoša-
nai – ieturiet 2 m distanci, mazgājiet 
rokas un izmantojiet Apturi Covid ap-
likāciju!

Muzeja sagatavotā spēle pilsētvidē 
Rīga 1944 pilnīgi noteikti sniegs jau-
nas zināšanas, izcels nenojaustas kop-
sakarības un rosinās atklāt izceļošanas 
vēsturi un Rīgu no cita skatupunkta. 
Turklāt tas viss svaigā gaisā, bez mak-
sas un paša izvēlētā kompānijā!

Orientēšanās aktivitāte pilsētvidē 
Rīga 1944 pēctecīgi turpina muzeja 
2019. gadā veidoto izlaušanās spēli un 
izstādi Bēgļu gaitās. Šobrīd orientēša-
nās uzdevumi ir tikuši pārstrādāti, tos 
papildinot ar plašāku informāciju gan 
no muzeja un pētniecības centra Lat-

vieši pasaulē krājuma un Rīgas Valsts 
vācu ģimnāzijas muzeja krājuma, gan 
arī no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
digitālās datubāzes Zudusī Latvija.

Orientēšanās spēlē Rīga 1944 ie-
kļautie personīgie stāsti un attēli ir 
tikai maza daļa no simtiem tūkstošu 
stāstiem un attēliem, kas ir atrodami 
Latvijas trimdas paaudzē – vairāk par 
170 000 Latvijas iedzīvotāju nonāca 
Vācijā Otrā pasaules kara beigās.

Ar plašāku informāciju par piedā-
vājumu ir iespējams iepazīties muzeja 
Latvieši pasaulē mājaslapā vai, rakstot 
uz riga1944@lapamuzejs.lv.

Esam arī Facebook: @Riga1944.
Uz tikšanos Rīgas ielās!

Muzeja „Latvieši pasaulē“ komanda

Muzejs piedāvā
Izspēlē viktorīnu un dodies orientēties Vecrīgā BEZ MAKSAS!

miem ienākumiem. Daži bērni saņem 
vienu maltīti dienā, un tā notiek ģime-
nes centrā. Mūsu nauda arī tiek novir-
zīta divām Zupas virtuvēm Rīgā, kas 
baro bezpajumtniekus un nabadzīgos. 
Mēs organizējam tualetes piederumu 
savākšanu no mūsu biedriem un no-
gādājam tos labdarības organizācijām, 
kas dod iespēju nabadzīgajiem mazgā-
ties.

Nauda arī tiek piešķirta labdarības 
organizācijai, kas atbalsta slimos un 
mirstošos bērnus, palīdz viņiem, orga-
nizējot vecāku un brāļu un māsu kop-
šanu. Mēs organizējam izbraukumus 
bērniem, kuri dzīvo kopā ar mātēm 
sieviešu cietumā. Šie bērni uzturas 
cietumā līdz 4 gadu vecumam, un pēc 
tam viņiem jādodas pie audžuģimenes 
vai vecvecākiem, līdz kamēr māte ir 
gatava atkal par viņiem rūpētos. Šie 
izbraukumi ir uz parku vai Rīgas Zoo-
loģisko dārzu, par kuriem visu atmak-
sā klubs, lai bērni varētu staigāt un 
skriet svaigā gaisā, brīvībā.

Es runāju ar kluba dāmām an-
gļu valodā un labdarības vadītājiem 
latviešu valodā. Izmantojot šo lomu, 
esmu pieredzējusi, kā tikt galā ar vie-
dokļu atšķirībām, galvenokārt kultū-
ras atšķirībām, izteicieniem, un man 

tas ir ļoti interesanti.
Bet kaut kas, ko es patiešām mīlu, 

ir dzirdēt, cik ļoti šīs Rīgas Starptau-
tiskā Sieviešu kluba sievietes mīl Lat-
viju un mīl dzīvot Latvijā.

Kristīne Daliņa,
Rīgā

Laikrakstam „Latvietis“

Par dzīvi un manu darbu Latvijā
Turpinājums no 12. lpp.

Pēteris, Kristīne un Matīss pie Brīvības 
pieminekļa 2020. gada 18. novembrī.
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Kristīne organizēja un piedalījās kopā 
ar Annalīse kā vadītāji izbraukumā 
ar bērniem no Sieviešu cietuma „Iļ-
ģuciems“ uz Rīgas zooloģisko dārzu 
2020. gada septembrī.
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Pirmo reizi ratiņos
Jaunai ģimenītei die-

nas rituāls jau iekārtots, 
varētu teikt – ar militāru 
precizitāti, un nesteidza-
mies celties no gultas. 

Rīta saulīte spīd sildoši mūsu gultā, un 
nav grūti sagudrot iemeslu pasnaust 
mazliet ilgāk.

Kad manam darbību virtuvē, ce-
ļamies un ejam piedāvāt palīdzību. 
Lūks gatavo Alīsei ceptas brokastis 
un piedāvā mums arī, bet es atsakos, 
paskaidrojot, ka suns gaida mani ar 
brokastu pārslām ārā uz verandas. Su-
zanna gan piekrīt piedāvājumam.

Tā kā mūsu nākošais vīnu lauku si-
rojums būs tikai pēc trīs dienām, būs 
laiks mums atkal izpalīdzēt ar tiem ne-
pieciešamajiem mājas uzkopšanas dar-
biem un pārtikas iepirkumiem. Vēl arī 
ieminos mūsu sievām, ka būtu labi, ja 
es ar Lūku aizietu nospēlēt golfu. Tas 
viņam noteikti noderētu – būt svaigā 
gaisā un izvingrinoties, un mūsu prom-
būtnes laikā mātes varētu pārrunāt 
bērnu audzināšanas lietas. Suzanna tā 
aizdomīgi, ar krunkās sarauktu pieri, 
pārdomā manu ieteikumu un beidzot 
arī piekrīt, bet piesaka: Šodien mājas 
darbi jāpadara. Ejiet rīt pēc pusdienām 
sist un sekot tai mazai baltai bumbiņai!

Kad mazdēls nosnaudies pēc ēšanas 
un mostas, Alīse izliek mīkstu pārklāju 
segu uz tepiķa un noguldina mazo Lī-
vaiju uz vēdera. Mēs arī noguļamies uz 
vēderiem apkārt viņam un izpalīdzam 
viņam vingrot. Lēnam, lēnam ar maz-
liet trīcējušām rociņām, viņš panāk 
galvu pacelšanu no grīdas un arī spēj 
pagriezt seju no vienas puses uz otru. 
Mēs visi ciešam līdzi viņa pūlēm un 
jautri un skaļi apsveicam katru panā-
kumu. Kamēr sievas dod Līvaijam mī-
līgus pamudinājumus, mēs vīri, vērojot 
viņa panākumus uz grīdas, spriežam 

Līvaija potences 
sportu laukā. Stip-
ras rokas gan. Var-
būt būs svarcēlājs, 
vai pat vingrotājs?!

Kad krampis 
sarauj man ikrā, arī 
pašam jāiet mazliet 
izvingroties, lai 
pārmāktu sāpes, 
bet ar prieku sa-
gaidu nākošo vin-
grināšanās iespēju 
ar mazdēlu. Drošī-
bas dēļ pirms tam 
nopirkšu tūbiņu 
iesmērējamā ādas 
krēma pret musku-
ļu sastiepumiem.

Nākošā dienā, kad mazais paēdis, 
vēlreiz nosnaudies un izvingrojies, 
lepnie vecāki sagatavo bērnu ratiņus 
pirmajam ārpus sētas sirojumam. Ra-
tiņi jauni un glauni. Riteņiem gaisu 
pildītas riepas un atsperes derīgas pret 
visgrambaināko taciņu, jumtiņš pret 
karstās saules stariem, maisiņš bērnu 
un vadoņa mantiņām pie stumšanas 
roktura, un vēl plauktiņš zem guļavie-
tas pietiekams iepirkumu novietošanai.

Laiks saulains un silts, un lai ma-
zajam Līvaijam ērtāk, pieliek ratiņam 
vieglu pret saules pārklāju. Kad mazais 
ērti ietīts villainē un noguldīts ratiņos, 
jaunais tēvs uzņem ratiņu stumšanas at-
bildību, bet māte un vecmāte ieņem pa-
vadoņu pozīcijas ratiņiem abās pusēs. 
Man uzdota suņa valdīšanas un vadī-
šanas atbildība. Kad gatavi, ejam tautā!

Pastaiga patīkama un saulaina. 
Parks pāri pa ceļu no mājas un ielenkts 
ar gludu, labi uzkoptu, betonu taku. 
Kamēr ratnieki stumj mazo pa taku, es 
ar suni tik pa zāli, kur viņam daudz ko 
ostīt un pētīt, un šur tur viņš arī paceļ 
kāju.

Vairākas reizes jāapstājas, kad 

kaimiņi vai kāds nezināms pretimnā-
cējs jūsmīgi prasās ieskatīties ratiņos 
un sirsnīgi apsveic jaunos vecākus 
un vecvecākus. Nepilnu stundu pava-
dām, stumjot Līvaiju svaigā gaisā, un 
redzams, ka viņam tas patika, jo bieži 
smaida un bola acis, pirmo reizi vēro-
jot un piedzīvojot apkārtni ārpus mā-
jas sētas.

Pēc pusdienām, kad mazais atkal 
nolikts uz gulēšanu, vīri dodas uz gol-
fu, atstājot mātes saules krēslos mājas 
pagalmā ar bērnu istabas skaņu pārrai-
dītāju aparātu.

Pārbraucot mājās pēc golfa, sievas 
vēl pagalmā, un vīri sagatavo vakari-
ņas. Šovakar mums būs jāpako somas, 
jo rītu atkal dodamies izbraukumā, 
līkloči līdz Viktorijas pavalsts Hītkota 
vīnu laukiem, it sevišķi apciemot Bēr-
ka un Villa (Bourke and Wills) vīna 
dārzu, kas pieder vienai Suzannas zo-
bārstniecības klientu māsai. Ceram, 
ka tur būsim laipni un sulīgi sagaidīti.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Mazdēls un vīnu lauki (7)
No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk
Sestais turpinājums. Sākums LL647, LL648, LL649, LL650, LL651, LL652.

Pirmo reizi ratiņos.
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Pestītāja Jēzus Kristus vietniecisko 
ciešanu un nopelna dēļ.“

Tieši šī daļa bija atslēga man un 
mums kļūt brīviem no izsūtījuma.

Tūlīt sekoja vārdi: „Visuspēcīgais 
un mūžīgais Dievs par mums ir apžē-
lojies Kristū Jēzū, un Viņa dēļ piedod 
mums visus mūsu grēkus, lai atgrie-
žamies un iemantojam mūžīgo dzīvo-
šanu.“ Draudze dzied: Āmen! Dieva 
cilvēki saka: Āmen! Atbrīvotie saka: 
Āmen!

Kopš Latvija atkal ieguva savu 
neatkarību, mēs vairs neskaitāmies 

trimdā, arī vairs nesaucamies baznīca 
trimdā. Mēs tagad esam brīvi!

Varbūt mūsu ārējie apstākļi nav 
mainījušies, bet iekšēji kaut kas jauns 
notiek. Pāvils saka: „Tātad jūs vairs 
neesat svešinieki un piedzīvotāji (trim-
dā), bet vienas valsts pilsoņi ar svēta-
jiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz 
apustuļu un praviešu pamata, kura 
stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā 
visa celtne, kopā salaista, aug par 
svētu templi Tam Kungam. Un Viņā 
arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva 
mājokli Garā.“ (Efeziešiem 2:19-22).

Mūsu atbildība tagad nav tikai 
pieminēt tos, kas izsūtīti, bet censties 
atbrīvot tos, kas vēl nav brīvi. Mums 

ir dota atslēga durvīm, kas ved uz brī-
vību. Dievs, lai palīdz mums un mūsu 
tautai to atrast un lietot Dievam par 
godu un citiem par svētību. Tādēļ –
Ņem mani gūstā, Kungs, Tad brīvība 

man augs, 
No manām rokām šķēpu rauj, Tad uz-

vara man plauks! 
Ja paša spēks mans balsts, Es nāvē no-

grimstu, 
Ja Tava roka mani ved, Es briesmās 

pastāvu.
Un lai Dieva miers, kas ir augstāks 

par visu saprašanu, pasargā jūsu sirdis 
un jūsu domas Kristū Jēzū.

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“

Trimda
Turpinājums no 6. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē
Sestdien, 12. jūn., plkst. 19.00 
(Latvijas laiks) Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas mājas lapā, Facebook lapā 
un YouTube kanālā tiks pārraidīts 
pianistes, starptautisko konkursu 
laureātes Dzintras Erlihas digitālais 
solokoncerts. Koncerts būs kādu laiku 
pieejams: https://www.youtube.com/
watch?v=4hI5E-s6He4. No 17. jūnija 
tas tiks pārraidīts arī YouTube kanālā 
Jurmala Live. Tuvāka informācija: 
ht tps://w w w.lnb.lv/ lv/pianistes-
dzintras-erlihas-solokoncerts
Piektdien, 18. jūn., plkst. 21.00 (Lat-
vijas laiks) Dziesmu svētku forums 

sadarbībā ar PBLA Kultūras fondu un 
padomi Kultūra nepadodas Zoom plat-
formā sāk ciklu Sarunas par Dziesmu 
svētkiem. Pirmā saruna būs par Es-
lingenas Dziesmu svētkiem toreiz un 
tagad. Tuvāka informācija sekos drīz.
5. līdz 19. jūn. – Rīgas festivāls. Koncer-
tos dzirdēsim spilgtākos Latvijas mūzi-
ķus un kolektīvus – Latvijas Radio kori, 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, 
kamerorķestri Sinfonietta Rīga, Latvijas 
Radio bigbendu, Rīgas Saksofonu kvar-
tetu, pianistu Vestardu Šimku, klavesī-
nisti Ievu Salieti, dziedātāju Intaru Bu-
suli. Koncertos skanēs Imanta Kalniņa 
mūzikas stāsti, džeza standarti, dažādu 
laikmetu klaviermūzika, beļģu un franču 

baroka šedevri, kā arī vairāki jaundarbi. 
Festivāla koncertus varēs skatīties ReTV.
lv Informācija www.latvijaskoncerti.lv
Pirmdien, 21. jūnijā, vasaras 
saulgriežos, vairāki simti dziedātāju 
Latvijā un visā pasaulē skandēs Gad-
simta garāko līgodziesmu, ko jau sesto 
gadu organizē Latvijas Radio 2. Līgo 
dziesma no saules lēkta plkst. 4.29 līdz 
saules rietam plkst. 22.22 ar radio ēte-
ra starpniecību vīsies cauri visai Latvi-
jai. Sekojot saules ceļam, līgošanā se-
cīgi iesaistīsies kori un folkloras kopas 
no dažādiem Latvijas reģioniem un pat 
kontinentiem. https://lr2.lsm.lv/lv/lr2/
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. jūnijs
Alberts, Madis
1989. Rīgā sākas (un turpinās līdz 27. 
jūnijam) Latviešu ārstu 1. vispasaules 
kongress, kurā piedalījās 6000 medi-
ķu, no kuriem 300 bija ieradušies no 
ārzemēm.

19. jūnijs
Nils, Viktors
1931. rakstnieks Ints Lubējs.
1931. kinorežisors Gunārs Piesis.
1939. SLT aktrise Valda Līce (dz. 
Tomsone).

20. jūnijs
Maira, Rasa, Rasma
1956. juriste, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Anita Andersone.

21. jūnijs
Egita, Emīls, Monvīds
1871. rakstnieks Augusts Baltpurviņš.
1906. aktieris Bernhards Īzaks.

22. jūnijs
Laimdots, Laimiņš, Ludmila
Varoņu piemiņas diena. Cēsu kaujas 
atceres diena.
1886. statistiķis, politiķis, ministru 
prezidents (1926.g. 19.dec.–1928.g. 
23.janv. un 1931.g. 6.dec.–1933.g. 
23.marta) Marģers Skujenieks. Jura 
Alunāna mazdēls, Vensku Eduarda 
dēls. Deportēts uz Krieviju un 1941. g. 
12.jūl. nošauts.
1941. Otrais Pasaules karš: Vācijas ka-
raspēks iebruka PSRS, sākot operāciju 
Barbarossa.
1971. politologs, jurists, tulks Mārcis 

Gobiņš.

23. jūnijs
Līga
Līgo diena
1891. pedagoģe, publiciste, bibliogrāfe 
Valerija Seile.
1941. tekstilmāksliniece Lilita Posta-
ža.
1941 Lietuvas Aktīvistu Fronte paslu-
dināja Lietuvas neatkarību no Padom-
ju Savienības, ko pēc dažām nedēļām 
pārtrauca vācu okupācija.

24. jūnijs
Jānis
Jāņu diena
1161. dibināta Kurzemes bīskapija Pa-
langā, arī Piltenes bīskapija.
1941. Vācija ieņem Viļņu un Kauņu. ■

dzīvojuši savu normālo ikdienas dzīvi.
Padomju Savienības pastrādātā 

nozieguma mērogu pret mūsu tautu 
un valsti raksturo deportēto cilvēku 
skaits. Bet, skanot katra izsūtītā cil-
vēka, katra bērna vārdam, mēs varam 
izprast 1941. gada traģēdijas dziļumu.

Šodien visā Latvijā izskanēs 
15 443 izsūtīto cilvēku vārdi.

Ikvienam cilvēkam pieder viņa 
vārds. Vārds iemieso mūsu katra vien-
vērtību un neatkārtojamību. Vārds no-
zīmē vienu dzīvību, vienu mūžu.

Kā tālāk būtu dzīvojis cilvēks no 

mana pagasta vai pretējās mājas, ja ne-
būtu aizrauts svešumā? Ko viņš savas 
dzīves laikā pagūtu izdarīt? Kāds iz-
augtu deportāciju vagonā nomirušais 
bērns, kāds veidotos viņa mātes mūžs?

Dārgie tautieši pilsētās un pagastos!
Ne 1941. gada, ne 1949. gada vēl 

masveidīgākās deportācijas nesalauza 
latviešu tautu.

Bruņotā pretestība ar ieročiem ro-
kās sākās tūlīt pēc okupācijas un tur-
pinājās līdz pat 50. gadu beigām. Ne-
vardarbīgā pretestība turpinājās visus 
okupācijas gadus.

Stāstus par deportācijām vecve-
cāki nodeva mazbērniem. Neatkarī-
gā Latvija pastāvēja cilvēku sirdīs un 

prātos, deva spēku cīnīties par savas 
valsts atjaunošanu.

Mēs nesam sevī gan savu priekšte-
ču traģēdiju, gan viņu spēku.

Tāpēc šodien mēs veidojam tādu 
Latviju, kas vajadzības gadījumā ir ga-
tava aizsargāt sevi un savus pilsoņus. 
Mēs iestājamies par starptautiskā mēro-
gā tiesiski pārvaldītu pasauli. Tādu pa-
sauli, kurā cilvēka cieņa, brīvība, drošī-
ba un dzīvība ir visaugstākās vērtības.

Šodien, lasot 1941. gadā izsūtīto 
cilvēku vārdus, uz laiku laikiem iekļau-
sim viņus tautas kopējā atmiņu laukā.

Saules mūžu Latvijai!
LR Valsts prezidents Egils Levits

2021. gada 14. jūnijā

Valsts prezidents Egils Levits
Turpinājums no 1. lpp.

atjaunošanas ir pagājuši jau 30 gadu.
Igaunija, Latvija un Lietuva tik aug-

stu vērtē savu neatkarību, brīvību un 
demokrātiju tieši šo iemeslu dēļ. Tieši 

tādēļ esam gatavi tik aktīvi darboties Ei-
ropas Savienībā un NATO. Tādēļ mums 
ir tik svarīga transatlantiskā sadarbība. 
Tādēļ mēs ar bažām raugāmies uz to, kā 
pasauli pārņem dezinformācijas vilnis 
un kā Eiropas vēsture un Krievijas neli-
kumīgās darbības uz Ukrainas un Gru-

zijas robežas tiek pasniegtas sagrozītā 
gaismā. Mūsdienās jūnija deportācijām 
ir jābūt kā atgādinājumam ikvienam – 
kā mēdza uzsvērt kongresmenis Toms 
Lantoss: „Civilizācijas bruņas ir tikpat 
trauslas kā papīrs, kas mums jāsargā ik 
sekundi.“ ■

3 prezidentu kopīgais paziņojums
Turpinājums no 1. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 16. jūnijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 15. jūnijā.
€1 = 1,57420 AUD
€1 = 0,86150 GBP

€1 = 1,69870 NZD
€1 = 1,21080 USD

Adelaidē
Ceturtdien, 17. jūn., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un an-
gļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Sestdien, 19. jūnijā, plkst.14.00 Migrā-
cijas muzejā BALTIEŠU PADOME ai-
cina ikvienu pieminēt 14. jūnija depor-
tāciju 80 gadu atceri. Pēc īsas uzrunas 
sekos priekšnesumi; piedalīsies mūsu 
skolnieki, visu triju tautu kori un sekos 
vainaga nolikšana pie Baltiešu plāksnes.
Svētdien, 20. jūnijā, plkst. 9.30 Tāla-
vā novuss.
Ceturtdien, 24. jūnijā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.
Sestdien, 26. jūnijā, plkst. 13.00  DV 
namā Jāņu māte un Jāņu tēvs gaidīs 
Jāņu bērnus vanagmājas dārzā uz ko-
pīgu līgošanu un līksmošanu kā jau 
Jāņos pienākas.
Sestdien, 26. jūn. un svētdien, 
27. jūn., līgošana Dzintaros (Wilson 
Drive, Normanville SA 5204). Svinē-
sim kārtīgus latviešu Jāņus. Biļetes va-
kariņām un reģistrācija: https://www.
trybooking.com/BRMUN Ja vajadzīga 
palīdzība rezervējot biļetes, sazināties 
ar Mārīti Rumpi tālr. 0431056045.

Sestdien: Plkst.15.00 ierašanās, Vai-
nagu pīšana (ziedus, zāles jāņem 
līdz), plkst.16.30 Jāņu ieskandināšana 
ar Jāņu māti un Jāņa tēvu; plkst. 18.00 
kopīgās vakariņas un noslēgumā lo-
terija. 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.
Svētdien, plkst. 8.30 – 9.30 Pankūku 
brokastis; plkst. 9.30 – 11.30 koptelpu 
un pagalma tīrīšana. Lūdzu, 
ņemiet līdzi guļampiederumus 
pārnakšņošanai, kabatas baterijas; 
glowsticks bērniem, lai viņus var 
redzēt tumsā, loterijas mantas, 
kūkas kafijas galdam. Organizē 
Adelaides Latviešu skola, e-pasts: 
a d e l a i d e s s k o l a @ g m a i l . c o m 
Līgošanas atlikums par labu 
Adelaides Latviešu skolai.

Sestdien, 26. jūnijā, plkst. 11.00 ALB 
namā Mary Mathews demonstrēs pie-
na meduskūkas recepti. Dalības mak-
sa $5.00 LAIMAS klientiem, pārējiem 
$10.00. Pieteikties līdz 24. jūnijam.
Svētdien, 27. jūnijā, plkst. 9.30 Tāla-
vā novuss.
Ceturtdien, 1. jūlijā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim pusdie-
nas. Pieteikties LAIMAS birojā. Mē-
neša maksa $5 LAIMAS klientiem, 
pārējiem $10.

Ceturtdien, 1. jūlijā, plkst. 11.00 
ALB namā Andris Rumpe pastāstīs, 
kas un kā jādara, lai saudzētu savu 
ķermeni un ilgāk uzturētu to vingru. 
Dalības maksa $5 LAIMAS klientiem, 
pārējiem $10. Pieteikšanās obligāta 
līdz 29. jūnijam, jo pēc tam pasniegsim 
siltas pusdienas.
Svētdien, 4. jūlijā, plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Svētdien, 4. jūlijā, plkst. 11.00 6. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 26. jūnijā, plkst.12.00. 
Rummy, zolītes un latviešu Scrabble 
pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Sestdien, 3. jūlijā, plkst. 14.00 Jāņu svi-
nēšana laukos, ar ugunskuru, 495 We-
erona Dr, Wamboin NSW. Brauciens uz 
Wamboin ir pa skaistu, mežainu apvidu, 
tikai jāuzmanās no ķenguriem. Būs Jāņu 
dziesmas, karstais sarkanvīns, uzkodas, 
un, ja laiks būs labvēlīgs, bērniem rota-
ļas, mazliet dancošana, un sildīšanās pie 
ugunskura. Par paparžu ziedu meklēša-
nu varēs padomāt. Līdz ņemami dzērie-
ni un groziņi. Silti saģērbieties! Smaga 
lietus gadījumā saiets tiks atcelts.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Sestdien, 19. jūn., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Svētdien, 20. jūn., plkst. 11.00 novusa 
nodarbības DV mītnē.
Piektdien, 25. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 26. jūn., Jāņu svinības Tēr-
vetē.
Sestdien, 3. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 20. jūn., Aizvesto piemiņas 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā AT-
CELTS.

Pertā
Trešdien, 16. jūnijā, plkst.13 filmu 
pēcpusdiena ar kafijas galdu DV namā.

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

Sidnejā
Sestdien, 26. jūn., plkst. 11.00 Latvie-
šu namā veikala Rīga atklāšana. Šam-
panietis – pīrāgi! Jaunā vadītāja Daiva 
Tuktēna.
Sestdien, 26. jūn., plkst. 12.00 Jāņu svi-

nēšana Latviešu namā. Sestdienas sko-
las bērnu uzvedums, koris, tautas dejas, 
pārsteigumi. Varēs nopirkt pusdienas, 
dzērienus, pīrāgus, maizītes, uzpīt vai-
ņagos, padancot, padziedāt, apskatīt jau-
no veikalu ar latviešu precēm.
Sestdien, 3. jūlijā, plkst. 12.00 pus-
dienas Sidnejas DV namā

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 20. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 27. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabiedriska-
jām regulām. Lūgums sazināties ar mācī-
tāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nāka-
majiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Latvijā
Sestdien, 19. jūn., plkst. 20.00 ar kon-
certu Mūzika vasaras vakarā tiks at-
klāts vasaras koncertu cikls Rīgas Lat-
viešu  biedrībā Ievas Salietes, Matīsa 
Čudara, Dārtas Paldiņas, Jēkaba Nīma-
ņa un vokālās grupas Putni sniegumā.
Sestdien, 19. jūn., plkst. 20.00 uz kon-
certu Lielajā ģildē savus klausītājus ai-
cina Valsts kamerorķestris Sinfonietta 
Rīga un diriģents Normunds Šnē. Ap-
meklējot koncertu, jāuzrāda persona-
lizēta ieejas biļete, sadarbspējīgs vak-
cinācijas vai Covid-19 izslimošanas 
sertifikāts, kā arī personu apliecinošs 
dokuments.
Otrdien, 22. jūn., plkst. 16.00 Rīgas 
centrā, Esplanādē tiks atklāts tēlnieka 
Aigara Bikšes veidots pilsētvides ob-
jekts Globālās sasilšanas templis. Tas 
veltīts mūsdienu klimata pārmaiņu 
problēmām
Svētdien, 4. jūl., plkst. 19.00 Galā 
koncerts Operas zvaigžņu vasara 
LNOB. Pārdošanā 200 biļetes LNOB 
un Biļešu paradīzes kasēs. Pasāku-
mu apmeklējuma nosacījumi ir at-
karīgi no valdības noteikumiem, kas 
epidemioloģiskās situācijas dēļ var 
mainīties. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


