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V. E. Šveices Konfederācijas prezidenta Alēna Bersē un
Mjurielas Cēnderes-Bersē kundzes valsts vizīte Latvijas
Republikā 14. maijā. Foto: president.lv.

70. gads

Profesors Ojārs Spārītis Melburnā

8. maijā Melburnas Latviešu
ciemā Senioru saietā, sadarbībā ar MLB, viesojās Profesors
Ojārs Spārītis no Latvijas. Profesors ir Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents. Viņa zināšanas un interses ir Latvijas un
Eiropas Renesanses kultūras
dažādi aspekti arhitektūrā un
mākslā, sakrālā māksla, kultūras mantojuma aizsardzība un
saglabāšana.

APSVEICAM!

Mēs visi tikām vesti ļoti interesantā, virtuālā ceļojumā pa
Latviju. Viņa stāstījums bija tik
saistošs, ar personīgām piezīmēmun fotogrāfijām, ka stāstījumam atvēlētās 40 minūtes
pagāja pavisam nemanot. Kad
apskatījām galvenās Rīgas celtnes, iegriezāmies Eduards Veidenbaums mājās. Apskatījām
Kandavas pilskalnu, kur senlatvieši aizstāvēja savu zemi
pret svešzemju iebrucējiem.
Uzzinājām, ka starp Tukumu
un Kandavu ir vecākais Latvijas ozols.
Profesors pieminēja vairākas
pilsdrupas Latvijā. Vienas no
iespaidīgākajām ir Kokneses
pilsdrupas. Tās ir svarīgas tāpēc, ka netālu atradās dziesmās
apdziedātā un stāstos iztēlotā
Staburadze. Tika pieminētas
arī pilsdrupas Siguldā, Kandavā un citur Latvijā.
Cēsu pilsdrupas šodien Latvijā
ir varenākās. Tās ir skaisti atjaunotas. Uz Cēsu pili tiek vēsti
skolēni un tūristu grupas, lai iepazītos ar Latvijas vēsturi.

Profesors pastāstīja arī par
Bauskas pili. Bauskas pils bija
Kurzemes hercoga mājvieta,
tā bija svarīga robežu pils sava
laika, kad tā atradās uz Latvijas
un Lietuvas robežas.
Dzirdējām arī par Turaidas pili.
Tā bija viena no Rīgas arhibīskapa pilīm.

Apsveicam Raini Medeni, kurš jau trešo reizi piedalās
Rīgas maratonā, veicot garo, 42 km distanci.

«Lattelecom» Rīgas maratonam šogad bija reģistrējies rekordliels
dalībnieku skaits - 37645 skrējēji no 78 valstīm un uzvaru vīriešu
konkurencē ar jaunu sacensību rekordu guva Cedats Ajana no Etiopijas
(2 st. 11 min.). Foto: Larisa Medene.

Runājot par lauku pilsētiņām,
visas lielākās ir skaisti atjaunotas un sakoptas. Profesors
pieminēja Talsus. Tika īpaši
stāstīts par Ventspili. Neskatoties uz to, ka bieži dzirdam,
ka Ventspils mērs tiek kritizēts
par dažādām lietām, Profesors
atzina, ka Latvijai bija jādomā
par naudu un saimniecību pēc
PSRS sabrukuma. Kā pastāvēt
par sevi. Bija jāsāk domāt kā
izmantot Latvijas resursus, lai
varētu neatkarīgi dzīvot. Ventspils osta ir ļoti svarīga Latvijas
tirdzniecības attīstībā. Osta ir
atjaunota un modernizēta. Arī

Ojārs Spārītis. Foto: Iveta Laine.

Profeora priekšlasījuma tēma
bija “Piemiņas vietas, pieminekļi un simboli Latvijā”.

pati Ventspils pilseta ir skaista un sakopta. Svarīgākais ir
tas, ka Ventspils mērs negrib,
lai ventspilnieki brauc projām
no Latvijas un mēģina veidot
Ventspilī dzīvi tādu, lai tā piesaistītu iedzīvotājus.
Kurortu dzīve - pamazām kūrortu dzīve Latvijā sāk atjaunoties piemēram tiek domāts kā
atjaunot Ķemeru sanatoriju.

Latvijas baznīcu ainava ir kļuvusi bagātāka. Jautājums kas
pēdejā laikā tiek uzdots ir, sakarā ar iedzīvotāju straujo samazināšanos, vai baznīcas vēl
ilgi varēs pastāvēt. Tomēr profesors atzina, ka baznīcas ir
kultūras mantojums un ir svarīgi tās uzturēt sakoptas.

Profesors pastāstīja arī par
lielākajā muižām Latvijā. Tās
savā laikā bija ļoti svarīgas, jo
pie katras muižas izveidojās
gandrīz neliels ciematiņš, kurā
dzīvoja strādnieki, lai muiža
varētu veiksmīgi darboties.
Piemēram Nurmuiža pie Talsiem -tur savā laikā ap muižu
tika saceltas vairākas ēkas. Tagad tā ir atjaunota.
Latvijā pašreiz ir apmēram
1200 muižas un ir jādomā ko
darīt ar šim muižām. Ja tās
pieder naudīgiem cilvēkiem,
tad tās tiek atjaunotas un bieži
paliek par tūrisma vietām, bet
dažas muižas ir ļoti nolaistas.
Runājām arī par Latvijas pilīm.
Protams, mums ir Rundāles pils
kura ir sakopta. Tā ir Eiropā

pazīstama pils un to apmeklē
tūristi no visas pasaules . 2014.
gadā tā tika pilnībā restaurēta.

Vēl tika pieminēta Talsu pils.
Talsu mācītājs bija Bēthovena
draugs un tā Talsu pils piesaista mūziķus vēl šodien uz dažādiem koncertiem. Talsu pils ir
sakopta un tur bieži notiek jauniešu nometnes.
Profesors minēja, ka Latvija
bija Kultūru mijiedarbības vieta. Viņš paskaidroja, ka piemēram Latvijā ir dzirnavas, kuras
ir “dzimušas” Holandē, bet latvieši tas ir ar prieku pieņēmusi
kā savas.

Tika pieminēta arī Aglonas
baznīca Jāņa Pāvila otra ciemošanās laikā tur bija pus miljons
cilvēku.
Noslēgumā atgriezāmies Rīgā.
Profesors pastāstīja par Doma
baznīcu. Kristīgas kultūras Citadelei - Doma baznīcai līdzīgas ir arī Vācijā un citās Eiropas vietās, kas Latviju saistīja
ar visu Eiropu. Baznīca ir atjaunota pilnībā un ir ļoti skaista.
Profesors noslēgumā aicināja
visus neaizmirst savu dzimto
zemi un apciemot Latviju.

Tas patiešām bija vienreizējs
stāstījums ar personīgām, vispusīgām un interesantām piebildēm un attēliem, kas liecina,
ka stāstītājs vispusīgi pārzin to,
ko stāsta. Liels paldies.
Iveta Laine

