
tikai, ka mēs apstiprinām, ka mēs vi-
ņam dodam vienu uzdevumu, ka mēs 
gādājam par kārtību. [....]

Salīdzinot ar Latvijas ev. lut. baz-
nīcu mums ir atšķirība joprojām jau-
tājumā par sieviešu ordināciju. Ārpus 
Latvijas ev. lut. baznīcās mums ir tieši 
puse sievietes mācītājas un puse vī-
riešu, kas ir laba balanse, jo protams, 
katram dzimumam tāpat kā katram in-
divīdam ir sava īpašā dotība. Sieviešu 
ordinācija Latvija ir joprojām spēkā no 
80to gadu beigām, bet tagad, tie, kas 
ir pret sieviešu ordināciju grib nākamā 
satversmē to ierakstīt, ka nedrīkst sie-
vietes ordinēt. [...] Lai arī mums ir da-
žādi uzskati dažos jautājumos, mums 
ir tik daudz kopējs ar baznīcu Latvijā, 
un to kopējo mēs gribam uzsvērt un 
attīstīt. [...]“  ∎
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No kreisās: Arhibīskaps Elmārs E. Rozītis un draudzes vecākais Kalvis Jaunalksnis Svētā Krusta baznīcā Melburnā.

Arhib. E. E. Rozītis pie mums
LELBĀL arhibīskaps Austrālijā un Jaunzēlandē 

Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) 
bīskaps Elmārs E. Rozītis patlaban 
atrodas oficiālā vizītē Austrālijā un 
Jaunzēlandē. 31. janvārī viņš vadīja 
dievkalpojumu Melburnas Svētā Krus-
ta baznīcā, 6. un 7. februārī piedalīsies 
Austrālijas latviešu evaņģēliski lute-
risko draudžu apvienības ģenerālkon-
ferencē Adelaidē, 13. februārī kalpos 
dievkalpojumā Kraistčerčā, Jaunzē-
landē, un 14. februārī vadīs dievkalpo-
jumu Latviešu ciemā, Melburnā.

Pēc dievkalpojuma Svētā Krusta 
baznīcā draudzes locekļi un draugi 
pulcējās baznīcās zālē, kur arhibīs-
kaps runāja gan par jaunā draudzes 
gana meklēšanu (draudze ir bez mācī-
tāja kopš gada sākuma), gan par attie-
cībām ar Latvijas evaņģēliski luterisko 
baznīcu Latvijā.

Arhibīskaps Rozītis teica: „Esat 
par jaunu šādā situācijā, kad sastādāt 
to, ko vēlētos no jaunā mācītāja. Ja 
jaunam mācītājam vecāki cilvēki būtu 
vienaldzīgi, tad tas nozīmē, ka viņš 

atnāktu uz šo vietu un divas trešda-
ļas tam būtu vienaldzīgas. Tā nebūtu 
laba lieta un nebūtu arī atbildīgi pret 
to paaudzi, kas draudzi veidoja. No 
otras puses, ja viņam būs vienaldzīgi 
jauni cilvēki, tad nogrieztu paši savu 
nākotni. Un arī zināmas angļu valodas 
zināšanas vajadzīgas, jo, ja mācītājs 
būs tāds, no kā laulājamie pāri bēgs, ja 
viņš dara kaunu visai sabiedrībai, tad 
arī cilvēki neies, un arī tā lieta cietīs. 
Ir daudz, daudz lietas, ko sagaidīt no 
viena mācītāja. Bet būtu labi apzinā-
ties, ka tad, kad šis mācītājs atnāk ar 
šīm dāvanām, tad mēs būtu tik atvērti, 
ja viņam ir tās dāvanas pieaicināt klāt 
pārējos, lai viņš spētu jūsos saredzēt 
un jums pasacīt, ka jums ir dāvanas, 
par kurām varbūt jūs paši pat vēl ne-
zinājāt. Un  šajā patstāvības laikā jūs 
atklātu to evanģēlisko principu, ka 
mācītāji jau arī ir tie paši cilvēki, un 
ir svarīgi, ka katrs draudzes loceklis – 
kristītais un it īpaši iesvētītais drau-
dzes loceklis ir priesteris. Un katrs 
var stāties jebkurā vietā. Ordinācija ir 
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Arhib. E. E. Rozītis Svētā Krusta baznīcas zālē.
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Adelaides vanagiem lielas svinības
Kliņģeris un dziesmas

Nē, vēl nav sešdes-
mit, tikai piecdesmit as-
toņi, bet lielas svinības 
tai ziņā, ka zāle bija pilna 
līdz pēdējai vietiņai, spī-
tējot dienas cepinošam 
karstumam, ar kuru pat 

zāles vēsināšanas ierīces brīžiem tikai 
ar grūtībām spēja konkurēt. Taču lus-
tīga uzdzīve patīk visiem, un Vanagos 
vienmēr iet lustīgi.

Astra Kronīte īsumā pastāstīja par 
Adelaides nodaļas dibināšanu, kad 
Eduarda Stīpnieka ierosinājumā, kopā 
sanāca 33 bijušie karavīri, lai turpinā-
tu Cedelghemā sākto darbu. Pēc da-
žiem gadiem, Adelaides nodaļa varēja 
lepoties ar lielāko biedru skaitu pasau-
lē. No dibinātājiem šai saulē un aktī-
vi Vanagi ir tikai divi – Juris Dancis 
un Artūrs Berķis, – kurus cildināja ar 
ziediem, aplausiem un vēlāk, – katram 
savu kliņģeri. Sekoja šampanieša tosts 
un kopīgi nodziedāta Nevis slinkojot 
un pūstot. Tad nodaļas priekšnieks 
Imants Kronītis, nopietnu ģīmi satai-
sījis, nolasīja deviņus jaunus likumus, 
kas nupat apstiprināti Latvijas Minis-
tru kabinetā. Sākām pavisam nopietni 
klausīties, bet tūliņ atklājās, ka šeit 
sākās priekšnesumi, jo likumi skanē-
ja, piem. šādi: „Sievietes, kuras krāso 
matus, uzacis un vēl šo to, var saukt 
pie atbildības pēc Būvniecības likuma 
360. panta Par fasādes pārveidošanu 
bez arhitektūras pārvaldes atļaujas“, 
vai arī: „Vīrus, kuri liek dzīvot sievām 
pie sievasmātēm, var saukt pie atbildī-
bas pēc Veselības likuma 145. panta 
Par vesela cilvēka ievietošanu trako 
namā“. Un tā tālāk. Priekšnieka no-
pietnais ģīmis ilgi nepastāvēja, publi-
kas smieklu pieveikts.

Senāk Vanagu paspārnē dziedāja 
ansamblis Jautrie Vecīši, no kuriem 
vēl uzstājās divi: Ernests Vulfius 
un Geņa Janmeija. Klausoties viņu 

priekšnesumā, va-
rējām iedomāties 
vecos laikus, kad 
Ernesta ģitārai pie-
vienojās Mintauta 
Šēla akordeons 
un Oļģerta Planča 
bandžo, un savas 
balsis pieskaņoja 
Artūrs Lasmanis, 
Gunārs Radziņš, 
un Alfreds Šīma-
nis. Tad ieradās 
uniformēts jūr-
nieks, kam rokas 
tetovējumi gan 
zvērēja mūžīgu mīlestību un uzticību 
Annai – un Minnai – jā, un arī Mari-
jai, bet kurš dziesmā atzinās, ka viņam 
meiča katrā ostā un reizēm nepatik-
šanas ar meiču brūtgāniem. Imants 
Kronītis, šķelmīgo jūrnieku tēlodams, 
spēlēja līdzi akordeonu.

Iebaudījām Astras Kronītes cep-
tos kliņģerus un Vanadžu klāto ka-
fijas galdu, tad turpinājās muzikālie 
priekšnesumi. Pirms dziedāšanas, 
Vilnis Jankovskis paskaidroja, kādā 
iedvesmā radušās viņa divas kompo-
zīcijas, un tad iesaistīja arī publiku ar 
trešo dziesmu, pazīstamo Puiši, puiši. 
Ernests nodziedāja Krizantēmas un 
Jā, šos vārdus. Ar trim dziesmām Kal-
na Kalpi parādīja savu jauno sastāvu 
(Matīss apprecējis Aiju un līdz ar to, 
Kalpiem jauks pieaugums!) Beigās 
Geņa un Imants nodziedāja Trīs vītu-
šas rozes, izraisot publikas smieklus 
par Imanta sagrozītiem vārdiem. Visi 
priekšnesumi iepriecināja ar savu ins-
trumentālo bagātību.

Arī publika dabūja izdziedāties, 
Imantam spēlējot akordeonu, un ļau-
dis labsajūtā kavējās vēl labu laiku pie 
galdiem.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Imants Kronītis un Regīna Berķe aiz-
dedzina kliņģera sveces.

Astra Kronīte vada dzimšanas dienas svinības.
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Ansamblis „Kalna kalpi“ jaunā sastāvā.
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Sveicināti, lasītāji!
Kas ir galvenā problēma Latvi-

jā? Šonedēļ publicējam divu lasītāju 
atsauksmes par Māra Graudiņa 3x3 
Adelaidē 2010 piedāvātiem varian-
tiem. Kā tas viss notiek, apraksta Lat-
vijas TV raidījuma De facto redakcija. 
Un par problēmu sekām raksta mūsu 
lasītāja no Vidzemes.

Ir labi, ka pārrunājam problēmas. 
Tas ir pirmais obligātais solis, bet gal-
venais ir atrast atrisinājums. Kā apka-
rot morāles problēmas mūsos pašos un 
citos, kā atveseļot mūsu sabiedrību un 
politiku, lai latviešu tauta sasniegtu to, 
uz ko tā cerēja gan Brīvības cīņu laikā, 
gan trešās atmodas laikā.

Mūsu lasītāja DB prasa, ko Lat-
vijas labā dara „tā tautas daļa, kas 
dzīvoja un izglītojās trimdā, iepazina 
un, jādomā, izprata demokrātiskas pa-
saules priekšrocības...“ Bet, jo vairāk 
iepazīstamies ar latviešiem Latvijā un 
ārpus Latvijas, jo vairāk ir pārliecība, 
ka mēs esam ļoti līdzīgi. Problēmas un 
atrisinājumi gan tur, gan te ir līdzīgas.

Es uzskata, ka atklātība ir viens 
no lielākiem ieročiem mūsu arsenālā. 
Tieksme noklusēt patiesību un aizmu-
guriski apmelot pretiniekus nav mūsu 
spožākā īpašība. Laikraksta Latvietis 
redakcijai nācās atkal satikties ar šādu 
parādību kāda sarīkojuma gaitā pēdē-
jās nedēļas laikā.

Gaismā ir mūsu spēks!
GN

Redakcijā Zupas bļodu izēdu, bet maizes 
riku iebāzu kabatā
Pārceļas uz dzīvi Latviešu Ciemā Melburnā

Šī gada februārī rosīgi 
Kanberas latviešu saimes 
darbinieki Osvalds un Silvi-
ja Kreitāli pārceļas uz dzīvi 
Latviešu ciemā Melburnā.

Osvaldu Kreitālu jeb 
Osi kā mēs visi kanberieši 
viņu dēvējam, jau pazīstu 
no seniem laikiem, kad mēs 
abi strādājām Austrālijas 
Nacionālā Universitātē.

Osis strādāja universi-
tātes spiestuvē un bija at-
bildīgs par tehnisko daļu 
universitātes publikāciju 
sagatavošanā un drukāša-
nā.

Viņam arī piederēja ne-
liela personiskā spiestuve. Tajās die-
nās itin bieži un bez samaksas viņš 
man palīdzēja ar tautas deju kopas 
Sprigulīša izrāžu programmu, kā arī 
citu izdevumu drukāšanu.

Osis, dzimis Valmierā, apmeklēja 
Cēsu arodskolu un bija jau pēdējā gada 
darba prakses apmācībās, kad viņu 
1944. gadā iesauca kara dienestā. Iz-
vēle bija starp Darba dienestu un Le-
ģionu. Osis izvēlējās leģionu, un viņa 
iesaukumu pievienoja toreiz jau smagi 
kaujās cietušai 15. divīzijai.

Klausoties Oša stāstu, atceros Bal-
vu valsts ģimnāzijas manas klases no 
skolas sola karā iesauktos zēnus. Mēs, 
meitenes, viņus izvadot, dziedājām tā 
laika populāro kara ziņģi... Balta roze 
manā dārzā zied, mīļākajam karā jā-
aiziet... bet mātes raudāja. Viņas zinā-
ja, ka liela daļa no viņām savus dēlus 
vairs neredzēs.

Tā arī bija Oša mātei. Viņus abus, 
papriekšu tēvu un vēlāk māti, aizsūtīja 
uz Sibīriju, un ar dēlu viņi vairs nekad 
neredzējās.

Osis piedzīvoja kaujas, tika ievai-
nots, sūtīts no slimnīcas uz slimnīcu, 
atkal kaujās, gūstā un beidzot, karam 
izbeidzoties, viņam atļāva doties uz 
toreizējo latviešu nometni Fuldā, Vā-
cijā.

Kājām ejot uz šo nometni viņš 
ceļmalā redz Sarkanā Krusta palīdzī-
bas lauku virtuvi, kas piedāvā nelielu 
ēdiena devu izsalkušajiem. „Es biju 
izsalcis, es biju tik izsalcis un tomēr, 
nelielo zupas bļodiņu iztukšojis, es 
paplāno maizes riecienu iebāzu kabatā 
rītdienai...“ saka Osis.

Īstu badu izjūt un saprot tikai tas, 
kas nezina, kad un no kurienes nāks 
nākošais maizes kumoss.

Pēdējos gadus Vācijā Osis pavada 
gan nometnē, gan Beļģijas ogļraktu-
vēs.

Drīz pēc ierašanās Austrālijā un 

dažādiem gadījuma darbiem, viņš 
nonāk Kanberā. Un pamazām dzīve 
uzsāk savu augšupeju. Osis pievieno-
jas Kanberas Daugavas vanagu saimei 
un ir aktīvs tās dzīvē. Ģimenē ar sievu 
Dzidru aug divi dēli – Jānis un Pēte-
ris un – gadiem ejot – mazbērni. Osis 
ir lepns par saviem pieciem mazbēr-
niem, no kuriem divi jau ir ieguvuši 
akadēmiskos grādus, bet pārējie trīs 
vēl studē. Par vecāko mazdēlu Ādamu, 
kas strādā Saūda Arābijā eļļas resorā, 
Osis saka: „... strādā vaiga sviedros un 
dikdierē lielos eļļas večus...“

Gadus vēlāk, pēc sievas Dzidras 
aiziešanas mūžībā, viņš satiek un ap-
precas ar savu tagadējo dzīves biedri 
Silviju.

Esmu pārliecināta, ka Silvija no-
teikti gūtu uzvaru šodienas televīzijas 
raidījuma Izcilo pavāru sacensībās. 
Viņas pavāres māksla un izdoma ir 
vienreizēja. Arī manā recepšu krāju-
mā atrodas viņas receptes un padomi 
ēdienu sagatavošanas mākslā.

Ar savu kulināro māku viņa ir izlī-
dzējusi daudziem sabiedriskiem pasā-
kumiem kā agrākos laikos Sidnejā, tā 
vēlāk šeit, Kanberā.

It sevišķi rosīgi Silvija ar savu 
darbu un padomu ir atbalstījusi DV 
Kanberas nodaļas vanadžu rīkotos 
mielastus, vācot līdzekļus palīdzībai 
leģionāriem un trūkumcietējiem Lat-
vijā. Vanadžu vadītāja Inta Skrīvere 
saka: „... Silvijai aizbraucot man pie-
trūks mana labā roka...“

Šī gada 31. janvārī ar vakariņu 
mielastu Austriešu klubā, Kanberas 
vanagu/vanadžu saime atsveicinājās 
no Silvijas un Osvalda Kreitāliem.

Kanberas latviešu saimei Kreitālu 
aizbraukšana ir liels zaudējums, bet 
Latviešu ciemam liels ieguvums. 

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Osvalds un Silvija Kreitāli.
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Galvenā problēma Latvijā
Lasītāju atsauksmes par Māra Graudiņa 3x3 Adelaidē 2010 piedāvātiem variantiem

Mēs paši!
Laikrakstā Latvietis lasāms, ka 

3x3 nometnē Māris Graudiņš ir lasījis 
referātu par politisko stāvokli Latvijā. 
Par iespējamām problēmām Latvijā 
viņš ir uzskaitījis:

1. Krievi un Krievija.
2. Emigrācija un latviešu migrā-

cija uz citām zemēm.
3. Izglītība.
4. Ekonomiskā krīze.
5. Korupcija un oligarhi.
6. Mēs paši.
Laikraksta redakcija ir aicinājusi 

lasītājus balsot par to, kuru no šiem 

punktiem viņi paši uzskata par lielāko 
problēmu Latvijā un atļauj pievienot 
balsojuma pamatojumu.

Es balsoju par punktu 6. Mēs paši.
Pamatojums.
Kā pie ratu pakaļas piesieti ragu 

lopi mēs mierīgi ļaujamies, ka mūsu 
politiķi mūs ved iznīcībai pretim.

Kopš neatkarības atgūšanas, Lat-
vijas iedzīvotāju skaits ir samazinājies 
no 2,7 miljoniem uz 2,2 miljoniem. 
Tas ir tāpēc, ka pirms neatkarības at-
jaunošanas Latvijā dzima 40 tūkstoši 
plus bērnu, bet nu jau divdesmit gadus 
dzimst 20 tūkstoši mīnus bērni. 20 ga-
dos tas iztaisa ap 400 tūkstoši nedzi-

mušu bērnu, kas kā lemingi pāri klin-
tīm ir devušies nebūtībā. Tas ir noticis 
tādēļ, ka mūsu politiķi ir izvēlējušies 
vest tautu pa pašiznīcināšanās ceļu, 
neradot bērnus. Skat. Jēkabs Ziedars, 
Šūpo šūpuli (eraksti.lv; Apraksts laik-
rakstā „Latvietis“ Nr. 56).

Mēs paši esam atbildīgi par notie-
košo, jo ne mēs redzam, kas notiek, ne 
mēs dzirdam, ko mums saka, ne mēs 
mutes veram, lai teiktu – nu vienreiz 
pietiek!

Jēkabs Ziedars
Melburnā

Laikrakstam „Latvietis“

Korupcija
Korupcija ir cēlonis vairākām ta-

gadējām grūtībām Latvijā. Ekonomis-
kā krīze, latviešu migrācija uz citām 
zemēm, samazinātie līdzekļi izglītībai 
ir lielā mērā korupcijas sekas. Varbūt 
visnopietnākā no korupcijas sekām ir 
tautas vilšanās valdībā un valstī.

Latvijas radi man raksta, ka jūtas 
apzagti. „Šodienas laikos pie mums 
Latvijā maz kam ir saglabājusies ti-
cība mūsu valstij. Daudzi uzskata, ka 
cilvēki ir apzagti, pazemoti un iedzīti 
izmisumā.“ Lielie kungi gan par sevi 
gādājot. „Tur, augšā par sevi nav aiz-
mirsuši, pie izdevības aizbrauks.“

Un tomēr mūsējie gribētu, roku 
rokā, strādāt un sadarboties valsts 
labā. „Cerība ir laba lieta, dod daudz 
spēka, gribas ticēt, ka dzīve mainīsies 
drīz uz labo pusi. Priekš tā visi vieno-
tos darbos un domās.“

Kāpēc lai godīgs cilvēks pūlas 
valsts labā, ja liekas, ka arvien to ap-
zags? Kas būtu jādara, lai valdība at-
gūtu tautas uzticību un sadarbību? Ko-
rupciju iznīcināt nevar, bet jāapkaro ir! 
Ir jāatklāj un jāapkaro esošā korupcija 
cik var. Bet svarīgāk būtu ierobežot 
plaša mēroga korupcijas iespējas.

Būtu jāattīsta, vai arī jāmaina, no-
teikumus, likumus, atklātību, revīzi-
jas metodes, godīgu tiesu u.c., tā, lai 

korupcija saruktu. Piemēram, katrs 
valsts ierēdnis sākot darbu, varētu pa-
rakstīt izturēšanās noteikumus (angl.: 
code of conduct). Tad par noteikumu 
pārkāpumiem, piemēram, kukuļu pie-
ņemšanu, varētu ierēdni automātiski 
atlaist no darba. Tas ir tikai piemērs. 
Varbūt, kaut kas tamlīdzīgs jau Latvijā 
notiek?

Ja izdotos kaut cik Latvijā apka-
rot korupciju, varbūt tautā atgrieztos 
ticība Latvijas valstij, un līdz ar to 
atbildība, uzņēmība un līdzdalība po-
litikā.

Baiba Haringtona
Laikrakstam „Latvietis“

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) pagājušajā gadā, mēģinot veikt 
uzdotos algu budžeta ietaupījumus, 
atteikusies no bezdarbnieku karjeras 
konsultantu algošanas, savukārt citā 
NVA izdevumu pozīcijā iekļāvusi lī-
dzīgu summu, lai pirktu šo pakalpoju-
mu no privāta uzņēmēja, tā 31. janvārī 
ziņoja Latvijas Televīzijas raidījums 
De facto. Turklāt privātfirma nodar-
bina tos pašus karjeras konsultantus, 
kurus pirms neilga mirkļa štatu sama-
zināšanas dēļ bija atlaidusi NVA.

Pie minētā pasūtījuma tika Mikam 
Ekbaumam un Aigaram Cerusam pie-
derošās firmas Corporate Solutions 
meitas uzņēmums HR Consulting. Par 
šo firmu veiksmi tikt pie Labklājības 
ministrijas un tās padotības iestāžu 
pasūtījumiem De facto aizsāka stāstīt 
jau pirms divām nedēļām. (Skat. Laik-
raksts Latvietis Nr. 72).

Lēmums karjeras konsultantus 
pirkt no privātfirmas pieņemts pērn 
23. jūlijā sanāksmē, kas notika pie 
labklājības ministra Ulda Auguļa un 
valsts sekretāra Ringolda Beinarovi-

ča. Labklājības ministrija (LM) savu 
lomu lēmuma pieņemšanā noliedz, uz-
sverot – tā bija aģentūras izvēle, savu-
kārt allaž tik runīgā aģentūras direkto-
re Baiba Paševica šoreiz no intervijas 
De facto atteicās.

Pēc minētās sanāksmes notikumi 
risinājušies ļoti strauji. LM valsts sek-
retārs Ringolds Beinarovičs noliedz, 
ka viņi būtu uzstājuši uz šādu risinā-
jumu: „Algu fonds iestādei samazi-
nāts dramatiski, bet pakalpojumu kodā 
nauda vēl bija, tādēļ mēs neiebildām.“ 
Savukārt NVA ierēdnes teiktais to 
īsti neapstiprina. NVA Karjeras me-
todikas un klientu apkalpošanas no-
daļas vecākā speciāliste Valda Puiše 
De facto stāsta, ka diskusijas bijušas 
lielas: „Mēs kā karjeras pakalpojumu 
departaments tomēr diezgan daudz 
bijām darījuši, lai sagatavotu karjeras 
konsultantus, metodiku izstrādei, in-
formatīvās bāzes. Bija iestrādes, bija 
sistēma un likās, ka to pakalpojumu 
tādā kvalitātē, labā kvalitātē varējām 
nodrošināt“.

Pirmo konkursu izsludināja augus-

ta beigās, pretendentiem atvēlot vien 7 
dienas. Konkursā startēja 4  firmas, 
uzvarēja Corporate Solutions mei-
tas uzņēmums HR Consulting, kuru 
vada bijusī NVA un LM darbiniece 
Sanita Broka. Šī firma reģistrēta tajā 
pašā nedēļā, kad noritēja konkurss. 
Un NVA viņi piedāvāja konsultantus, 
kuri pirms štatu saīsināšanas sēdē-
ja konsultantu krēslos kā šīs iestādes 
darbinieki. „Viņi tika informēti, ka šis 
pakalpojums būs kā āra pakalpojums 
un, protams, – viņi tika informēti par 
to, ka pakalpojums turpināsies un lai 
viņi meklē šīs iespējas, ja viņi vēlas 
turpināt šo darbu,“ stāsta Puiše.

Iepirkumā par pakalpojumiem šo-
gad, HR Consulting jau bija vienīgais 
pretendents, un ar to noslēgts līgums 
par gandrīz 274 462 tūkstošiem latu. 
Nodarbinātības aģentūra apgalvo, ka 
šogad izdevumi karjeras konsultāci-
jām bezdarbniekiem ir mazāki, turklāt 
tie pārcelti uz citu budžeta sadaļu.

De facto saskaitīja – ja šobrīd fir-

NVA naudu taupa, mainot saskaitāmos
Prīvātfirmai izdevīgs līgums

Turpinājums 11. lpp.
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✍  ✍  ✍
Sveicieni no Vidzemes!
Gribēju sagatavot garāku stāstu 

par notikumiem pie mums, bet ne-
spēju to uzrakstīt. Un tam ir vairāki 
iemesli, visnenozīmīgākais no tiem 
ir slinkums. Par ārējiem, redzamiem 
notikumiem oficiālais pārskats ir ti-
kai tāda sekla dzīves virspuse, kas, 
manuprāt, lasītājam neko nedod. Tas 
ir pārstāsts par nelielu sabiedrisku 
rosīšanos, kas liecina, ka te vēl kāds 
dzīvo, visi nav aizmukuši. Ja aizdo-
mājas tālāk, tad ierauga, ka tie paliku-
šie ir lielākoties pensionāri un bērni, 
kas vēl piesieti skolai, un viņu vecā-
ki. Jaunatnes vecumā no 20 līdz 30 
te praktiski vairs nav. Prom devušies 
arī darbaspējīgie pēc 30. Te nenotiek 
nekas tāds, kas rosinātu šīs vietas at-
tīstību.

Mūsu pilsēta, tāpat kā jebkura ap-
dzīvota vieta Latvijā, ir tāds minia-
tūrs mūsu pašreizējās valsts modelis. 

Mūsu administrēšanas aparāts (dome, 
deputāti, iestāžu vadītāji) dzīvo vie-
nu, tauta – citu dzīvi. Vajadzīgs liels 
gribasspēks, garīgs sīkstums un spē-
cīga motivācija te dzīvot, lai pieciestu 
muļķus – vadītājus un viņu dīvaino, 
neloģisko rīcību. Mūsu tautu fiziski un 
garīgi ir iznīcinājuši 50 krievu okupā-
cijas gadi, padomju domāšana. Runā-
jam vienā valodā, bet viens otru nesa-
protam, esam pamatīgi sašķelti. Man 
ir tik ļoti žēl, ka tā tautas daļa, kas dzī-
voja un izglītojās trimdā, iepazina un, 
jādomā, izprata demokrātiskas pasau-
les priekšrocības, Latviju spējīgi mīlēt 
kā tādu mazu, dumju bērnu tikai no 
attāluma. Labklājībā nodrošināta dzī-
ve tomēr ir izrādījusies svarīgāka nekā 
mīlestība uz Latviju. Bet te tik ļoti ne-
pieciešamas gudras galvas un rietum-
niecisks skatījums! Ir viens otrs, kas 
te mēģina cīnīties ar milzu pārspēku. 
Līdzsvara trūkst.

Piedodiet, ka tādas manas pārdo-
mas, bet tagad vismaz Jūs saprotiet, 
kāpēc es nespēju rakstīt par ārējiem 
notikumiem.

Tikko nesen žurnālā Patiesā Dzī-
veizlasīju, ka viena ģimene (vīrs, sie-
va un bērni) pavisam pārcēlušas uz 
dzīvi Austrālijā. Palika ļoti skumji, jo 
viņiem nebija pamata bēgt – gan izglī-
toti, gan pārtikuši. Tādi laimes meklē-
tāji. Ja viņi brauktu uz laiku, to varētu 
saprast – bērniem izglītība, pašiem 
peļņa vai tml., bet viņi atņem bērniem 
iespēju iemīlēt šo zemi kā savējo, at-
rauj no vecvecākiem. Skumji.

Pēdējā laikā esmu sapratusi, ka šis 
ir reizē arī tāds brīnišķīgs laiks, jo krīt 
maskas. Te nu pa īstam var redzēt, kas 
kurš ir un kādi esam kopumā kā tauta. 
Trimdas latviešiem nav iemesla ne-
braukt uz Latviju, bet viņi to nedara. 
Šejienes latvieši meklē pasaulē labklā-
jības zemes, kur iesakņoties, bet savā 
zemē to darīt nevēlas. Pasaules vēsturē 
ir maz tādu valdību, kas izcēlušās ar 
sevišķu gudrību un kuras tauta tik ļoti 
mīlētu. Daudz kas atkarīgs no mums 
pašiem.

Ar sveicienu un laba vēlējumiem –
DB
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule

Kalendāru var arī pasūtīt 
tīmeklī:

http://www.laikraksts.com
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Lai gan pagājušā nedēļā Saeimas 
deputāti negaidīti atbalstīja grozīju-
mus Alkoholisko dzērienu aprites liku-
mā, kas paredz, ka turpmāk 1. septem-
brī jeb Zinību dienā Latvijā alkoholu 
nedrīkstēs tirgot, tomēr, kā pārlieci-
nājās LTV raidījuma de facto veido-
tāji, – nopirkt alkoholiskos dzērienus 
pusaudžiem nav nekādu problēmu arī 
šobrīd. LTV raidījuma De facto veik-
tais eksperiments ar slēpto kameru 
parāda, ka nepilngadīgie alkoholu var 
brīvi nopirkt gan dažādos Rīgas liel-

veikalos, gan mazākos veikaliņos.
Piektdienas, 29 janvāra pēcpusdie-

nā ar slēpto kameru De facto veidotāji 
un 16 gadus veca eksperimenta dalīb-
niece Karlīna devušies uz vairākām 
tirdzniecības vietām Rīgā. Gan pārti-
kas lielveikalā Prizma, gan Maximā, 
gan RIMI Karlīnai izdevies nopirkt 
alkoholiskos kokteiļus un nevienā vie-
tā viņai nav tikuši prasīti dokumenti, 
lai pārliecinātos par meitenes vecumu. 
Tieši tāpat alkoholisko kokteili nepiln-
gadīgajai izdevās nopirkt arī Latvijas 

balzāma veikalā.
Rezultāts – 4 nejauši izvēlēti vei-

kali, neviena jautājuma par meitenes 
vecumu, visos četros veikalos nekādu 
šķēršļu 16 gadus vecajai Karlīnai no-
pirkt alkoholu.

Meitenes vecāki meitas dalībai 
eksperimentā piekrita un to atbalstī-
ja. Nopirktie alkoholiskie dzērieni pie 
meitenes pēc eksperimenta nepalika.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Laikrakstam „Latvietis“

Likumus neņem galvā
Slēptā kamera: Bērni alkoholu brīvi var nopirkt jebkur Rīgā

Finanšu ministrijas hokuss pokuss
FM pērk ārpakalpojumu un pārceļ darbinieku uz pārraudzībā esošu kapitālsabiedrību

Finanšu ministrija (FM) no šā gada 
sākuma bez konkursa ārpakalpojumā 
nodevusi IT infrastruktūras atbalsta 
pakalpojumus, vēsta 31. janvāra LTV 
raidījums De facto.

Likums ļauj konkursu nerīkot tad, 
ja pakalpojumu plānots nodots kādai 
pakļautības iestādei. Rezultātā pie 
jaunām funkcijām ticis ministrijas pa-
spārnē esošais SIA Valsts nekustamie 
īpašumi (VNĪ), kā pamatdarbība ir 
valstij piederošu ēku apsaimniekošana 
un jaunu būvju celšana.

Finanšu ministrijas pārstāve Baiba 
Melnace raidījumam skaidroja, ka pa-
kalpojuma sniedzējs nav meklēts starp 
privātiem uzņēmējiem, lai nodrošinātu 
„IT atbalsta nepārtrauktība, jo mēs ne-
varam atļauties, lai lielā budžeta sistē-
ma kādu brīdi nestrādātu. Kaut vai tās 
būtu pāris dienas, tas būtu ļoti būtisks 
kaitējums“.

De facto vēsta, ka lai kaitējums 
būtu vēl mazāks VNĪ tika ne vien 
pie jauna pienākuma, bet arī jauniem 
darbiniekiem – uzņēmumā nonāca tie 
paši cilvēki, kuri līdz šim strādāja FM. 
Tiesa, ne visi. Darbu zaudēja 8, bet 6 

vien mainīja darba devēju. Ministrija 
atzīst, ka šie cilvēki turpina sēdēt ta-
jās pašās ministrijas telpās, kur agrāk, 
un strādā ar to pašu tehniku. Arī alga 
šiem cilvēkiem tiek maksāta iepriekšē-
jās apmērā, tikai tagad to maksā valstij 
piederošais uzņēmums, piestādot rēķi-
nu ministrijai. „Tas ir patiešām reāls 
resursu ietaupījums, gan štata vietas 
tika samazinātas, kas nozīmē, ka algu 
fondu mēs atbrīvojām, un politikas 
veidošanas departamentos nebūs tās 
atlaišanas nepieciešamas tik lielas,“ 
De facto klāstīja Melnace.

Raidījums ziņo, ka mēnesī par IT 
atbalstu ministrija maksā gandrīz 7 
tūkstošus latu, neieskaitot PVN. Mi-
nistrija neslēpj, šāda rīcība ļāvusi sa-
springtajos finanšu apstākļos pēc bū-
tības pārbīdīt cipariņus budžeta ailēs 
no atalgojuma uz kādu citu pozīciju un 
vismaz tā šķietami uzlabot rādītājus. 
Turklāt šis nav vienīgais ārpakalpo-
jums, ko ministrija pērk no kāda val-
stij piederoša uzņēmuma. Arī tās auto 
apkopi un šoferus nodrošina VNĪ, kuri 
šo ārpakalpojumu nodevuši vēl tālāk 
kādam ne jau privātam uzņēmuma, 

bet arī valstij piederošam – finanšu 
ministrijas darbiniekus vadā SIA Ve-
selības aprūpes nekustamo īpašumu 
algoti šoferi.

Valsts kancelejas direktora viet-
niece Baiba Pētersone atzīst, ka nav 
tādas klasiskas ārpakalpojumu for-
mas, nekur arī nav noteiks, kam ārpa-
kalpojumi būtu nododami – privātiem, 
vai valstij piederošiem uzņēmumiem. 
Arī ietaupījums, pakalpojumu pērkot 
no kāda privātā uzņēmēja, ne vienmēr 
esot manāms. Iespējams tāpēc līdz šim 
valsts pārvalde no savām rokām šīs 
funkcijas nav laidusi laukā.

De facto arī atgādina, ka sociālie 
partneri līdz šim vairākkārt mudinā-
juši ministrijas no atsevišķām funkci-
jām atteikties un tās nodot privātajam 
sektoram. Finanšu ministrijas piemērs 
gan rāda, ka pagaidām privātajiem 
valsts pārvalde gatava uzticēt tikai 
mazkvalificētu un sīku darbu veikša-
nu.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija
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Medicīna un nauda
Privātais cilmes šūnu bizness Latvijā izmanto cilvēku nezināšanu

Iespējams, izmantojot vecāku ne-
zināšanu, Cilmes šūnu banka saviem 
klientiem piedāvā saglabāt pat inficē-
tus nabassaites asiņu paraugus, lai arī 
gan medicīnas praktiķi, gan teorētiķi 
uzskata, ka šādu asiņu izmantošana 
medicīnā nav iespējama, vai pat ir ļoti 
ierobežota. Tā 31. janvārī ziņoja Latvi-
jas televīzijas raidījums De facto.

Reklāmas māmiņu žurnālos, portā-
los un raidījumos, arī bukleti poliklīni-
kās – gandrīz visur topošo vecāku ceļā 
var uzzināt par nenovērtējamo dāvanu 
bērnam – viņa nabassaites asiņu sagla-
bāšanu Cilmes šūnu bankā. Tas ir pri-
vāts uzņēmums un pirkt pakalpojumu 

vai nē – ir katra paša izvēle. To nolēma 
izmantot kāda ģimene, tomēr izrādī-
jās, ka asiņu ņemšanas brīdī paraugs 
ir inficēts ar korina-baktēriju. Cilmes 
šūnu banka vēstulē viņiem rakstīja, ka 
medicīnā arī cilmes šūnas ar baktēri-
ju klātbūtni var pilnvērtīgi izmantot 
transplantoloģijā. Tāpat bankas pār-
stāvji minējuši, ka citi klienti parasti 
nolemj glabāt pat inficētas asinis.

Bērna tēvs raidījumam De fac-
to atzīst: „No viņu puses sniegtā in-
formācija mūsu ieskatā bija samērā 
vienpusēja, ka tomēr šīs asinis var 
tikt izmantotas vēlākā laika periodā, 
kad viņas būs nepieciešamas un tas, 

ka viņas ir inficētas tam nav izšķiroša 
nozīme.“

Tā kā šaubas bijušas gana lielas, 
un kaķis maisā diezgan dārgs, ģime-
ne nolēmusi atteikties no Cilmes šūnu 
bankas pakalpojumiem. Tomēr jaunie 
vecāki pēc pusotra gada saņēma rēķi-
nu par šūnu glabāšanu. Tas atkal mu-
dinājis savākt pēc iespējas vairāk ziņu 
par inficēta materiāla izmantošanu 
medicīnā. Liels bija viņu pārsteigums, 
saņemot atbildi no vadošā pētnieka 
Eiropas Savienības finansētā projek-
tā par cilmes šūnu biodrošības jautā-
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Prezidents un Ministru prezidents
Preses brīfinga transkripts pēc Valsts prezidenta V. Zatlera tikšanās ar 
Ministru prezidentu V. Dombrovski 2010. gada 3. februārī

Valsts pre-
zidents: Labdien 
visiem! Šodien mēs 
ar premjeru pār-
runājām, pirmām 
kārtām, nodarbi-
nātības jautājumu 
Latvijā, kas tiek 
darīts, lai tie valdī-

bas lēmumi, kas ir jau pieņemti vai ku-
riem pieņemšanas termiņš ir tuvākajā 
laikā, tiktu īstenoti, ko valdība plāno 
darīt, lai stimulus mazajai un vidējai 
uzņēmējdarbībai visi zinātu, apzinā-
tos, uzņēmēji kļūtu drosmīgāki, ja cil-
vēki līdz šim nav bijuši uzņēmēji, par 
tādiem kļūtu. Tas ir ļoti svarīgs jau-
tājums, jo darba vietu radīšana ir tas 
jautājums, kas būs aktuāls katru ne-
dēļu un katru mēnesi līdz tam brīdim, 
kamēr bezdarbs sāks samazināties.

Es informēju premjeru par visiem 
saviem iespaidiem Pasaules ekonomi-
kas forumā Davosā, par to, kādas ir 
tendences šobrīd pasaulē gan krīzes 
analīzē, gan prognozēs. Jāsaka, ka 
prognozes ir ļoti tiešas – šogad lielās 
valstis, kas stimulē savas ekonomikas 
ar lieliem deficītiem, tādus arī tos sa-
glabās. Jābūt ļoti uzmanīgiem, jo pir-
mie pozitīvie asni, kas ir pasaulē, to-
mēr ir ļoti trausli. Tāpat arī bezdarba 
tēma bija viena no tām aktuālākajām, 
un ir prognozes, ka arī lielajās, attīstī-
tajās valstīs bezdarbs mazināsies ļoti, 
ļoti lēni. Tā kā faktiski gan mūsu Lat-
vijas, gan arī globālās problēmas ir lī-
dzīgas. Pozitīvi ir tas, ka Latvijas tēls 
pasaulē sāk uzlaboties tieši tādēļ, ka 

Latvijas valdība ir spējusi tomēr pirmo 
gadu šajā ekonomikas atveseļošanas 
programmā beigt veiksmīgi.

Tas principā ir viss, ko es jums va-
rētu teikt par mūsu plašo sarunu. Esam 
atvērti jūsu jautājumiem.

Jautājums: Prezidenta kungs, sa-
kiet, lūdzu, vai Jums ir skaidrs, kā tiek 
piemērots dienesta auto nodoklis un 
vai Jums tas ir jāmaksā, un vai Jūs to 
maksāsies?

Valsts prezidents: Tur ir divas 
daļas šim jautājumam. Ja runā, vai 
visiem ir skaidrs, kā šis nodoklis dar-
bosies, man nav skaidrs, tad droši vien 
lielākai daļai iedzīvotāju nav skaidrs, 
kā darbosies šis nodoklis. Konkrēti 
par mani personīgi – es esmu viena no 
tām trim personām valstī, kuru apsar-
gā 24 stundas diennaktī. Līdz ar to arī 
šis operatīvais transports, ar kuru es 
pārvietojos, ir man un maniem apsar-
giem 24 stundas diennaktī. Man pa-
šam ir skaidrs, bet plašāk, es domāju, 
nevienam nav skaidrs.

Jautājums: Kā tur tomēr ir ar to 
braukšanu uz Maskavu tagad? Kāda ir 
tagad situācija? Vai Jūs brauksiet, ne-
brauksiet, vai lēmums ir pieņemts?

Valsts prezidents: Mana pozīci-
ja jau ir vairākkārt pausta, tā ir ļoti 
skaidra un noteikta. Es par savu lē-
mumu paziņošu februāra beigās. Tas 
būs lēmums ar visiem argumentiem. 
Pacietieties līdz februāra beigām.

Jautājums: Muižnieces kundze 
pēc tikšanās ar Jums skaidri un gaiši 
pateica, ka grozījumi Kriminālliku-
mā, kas paredz cietumsodu par partiju 

finansēšanas pārkā-
pumiem, ir jāpārstrā-
dā. Valdībā vakar 
pieņēma grozījumus 
likumā, kas paredz 
partijas finansēt no 
valsts budžeta. Vai 
Jums nav bažas, ka 
atkal šāds likumpro-
jekts pirms vēlēša-
nām iestrēgs Saeimas gaiteņos?

Valsts prezidents: Mūsu valstī ir 
pieejams pietiekami daudz juridisko 
ekspertu, kas varētu veikt šī likumpro-
jekta analīzi un arī novērtējumu un, ja 
kaut kas ķeras, vienalga, vai tas ir val-
dībā vai Saeimā, tad es iesaku vērsties 
pie tiem juridiskajiem ekspertiem, kas 
var dot ļoti objektīvu, profesionālu 
atzinumu par šiem likumprojektiem. 
Kamēr tas ir politiķu ziņā, traktēšana 
var būt dažāda – kvalitatīvs un nekva-
litatīvs. Kas tad ir kvalitatīvs? Pajau-
tāsim ekspertiem, viņi atbildēs, kas ir 
kvalitatīvs un kas nav.

Jautājums: Es tomēr vēlreiz gri-
bētu vēlreiz par braukšanu uz Maska-
vu uz Uzvaras dienas svinībām – kā-
pēc Jums nepieciešams tik ilgs laiks 
lēmuma pieņemšanai un vai Jums, 
līdzīgi kā ārlietu ministram Mārim 
Riekstiņam nešķiet, ka šī situācija ar 
ielūgumu šajā gadījumā ir divdomīga?

Valsts prezidents: Nekad nevajag 
steigties, ja jums ir divdomīga situāci-
ja, ar saviem lēmumiem, un es ieteik-
tu arī Mārim Riekstiņam, pirms viņš 
kaut ko runā publiski, tomēr pa priek-
šu uzzināt manas domas.  ∎

jumiem, bioloģijas zinātņu doktora 
Jāņa Ancāna. „Mēs saņēmām diezgan 
striktu atbildi par to, ka inficētas asinis 
nevarēs izmantot tādiem mērķiem, kā-
diem mēs bijām iedomājušies,“ stāsta 
bērna tēvs.

Vecāki rāda viņa vēstuli, kur raks-
tīts – „inficētu asiņu uzglabāšana ir 
pilnīgi absurda, jo neviena slimnīca 
Eiropā vai Amerikā tādas neizman-
tos“.

Līdzīgu viedokli raidījumam De 
facto pauda vairāki ārsti, apgalvojot, 
ka ar inficētu materiālu viņi nestrādā-
tu. Atturīga ir arī Hematoloģijas cen-
tra Asins cilmes šūnu transplantācijas 
nodaļas vadītāja Ilze Trociukas. Viņa 
norāda – viss atkarīgs no tā, kāda bak-
tērija nokļuvusi paraugā, tomēr jāņem 
vērā, ka pēc transplantācijas cilvēka 
imunitātes praktiski nav. Tādēļ, ja vien 
ir iespējams, šajā procesā jābūt klāt 
pēc iespējas mazāk baktērijām, jo tas 
var būt nāvējoši pacientam.

Šādi argumenti neizskan sarunā 
ar Cilmes šūnu bankas direktori Gitu 
Gaņģi. Viņa apšauba Latvijā esošo 
speciālistu kompetenci komentēt šos 
jautājumus un De facto pauž pārliecī-
bu, ka viņu sniegtajam pakalpojumam 
pat ar inficētu paraugu, ir nākotne. 
Gaņģe pati norāda – mēs nevienam 
klientam nemelojam: „Internetā ir in-
formācija, tā ir pieejama arī mūsu sai-
tos. Cilvēki atnāk uz konsultācijām, un 
mēs informējam, kur tagad to izman-
to. Man nepatīk runāt par diagnozēm, 
it īpaši ar grūtniecēm“.

Bet doktors Ancāns norāda – ie-
spēja, ka bērnam vajadzēs izmantot no 
viņa paša ņemtās asins cilmes šūnas, 
pat tad ja tās nav inficētas, ir niecī-
ga – mazāka par 0.1 procentu. Eiropas 
kaulu smadzeņu transplantācijas gru-
pas dati liecina, ka 2008. gadā veiktas 
783 transplantācijas, bet nevienā nav 
izmantotas no paša cilvēka paņemtās 
šūnas – tikai no donoriem. Trociuka 
atklāj vēl kādu interesantu faktu: „Lai 
veiktu transplantāciju ir nepiecieša-
ma viena konkrēta cilmes šūnas deva, 

nevis mililitri, bet deva uz kilogramu 
svara. Un bieži gadās tā – mazam bēr-
niņam šī te deva pietiek, bet ja viņš iz-
aug lielāks un ir attiecīgi lielāks svars, 
tad tā savāktā cilmes šūnu deva ir ne-
pietiekoša. Tur ir tā lielākā problēma“.

Eiropā mediķi un zinātnieki aktī-
vi strādā ar cilmes šūnām, tostarp – 
ņemtām no nabassaites asinīm, un šai 
programmai ir nākotne, tomēr lielie 
šūnu centri ir publiskās bankas, kas 
strādā ar valsts atbalstu un asinis dod 
donori. Vairākās Eiropas valstīs, pie-
mēram, Francijā un Itālijā, privātās 
cilmes šūnu bankas, līdzīgi kāda dar-
bojas Latvijā, ir aizliegtas.

Bet Cilmes šūnu banka, kas rekla-
mējas kā pirmā nabassaišu asiņu banka 
Eiropā, saglabājusi ap 15 tūkstošiem 
paraugu, no tiem nepilns pusotrs tūk-
stotis klientu ir no Latvijas. Pakalpo-
juma cena svārstās ap tūkstoš latiem, 
atkarībā no šūnu saglabāšanas ilguma. 
Līgumu slēdz pat uz 17 gadiem.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Laikrakstam „Latvietis“

Medicīna un nauda
Turpinājums no 6. lpp.
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Māra Branča skatījums
„Vērts ir tikai tas, kas ir pārdzīvots“

Tā par savu jaunā-
ko izstādi Rīgas galerijā 
Stikla pērlīšu spēles raks-
ta Ilmārs Blumbergs un 
turpina:

„Tas nozīmē uzzīmēt 
jūtas, izdarīt to savādāk, 

kā to darīju iepriekš, un reizē jautāt 
sev – vai tas ir jādara, vai nē? Zīmēt, 
ko dzīvoju, lai labāk saprastu, kā dzī-
voju.“

Šis mākslinieks latviešu kultūrā 
laikam ir visnoslēpumainākais, aizšif-
rētākais, mistiskākais. Par viņu daudz 
runā, arī pats dot vienu otru interviju, 
labprāt tiekas ar skatītājiem, ar kuriem 
aizrautīgi valodo, taču vienmēr paliek 
sajūta, ka kaut kas būtisks nav pasa-
cīts. Varbūt ir pateikts, bet es neesmu 
pratis saklausīt. Viņa darbi vizuāli pie-
vilcīgi, daudz ko izstāsta par autoru, 
vietumis pat ir šķietami pļāpīgi, tikai 
man kā skatītājam jāmāk atšifrēt tēlus 
un zīmes, kas veido ceļu pie Domas. 
Bez šaubām, šie darbi rosina iztēli, ve-
dina domu pasaulē atrast jautājumus, 
uz kuriem mēģinu sameklēt atbildes, 
taču, nojaušu, tā nav īstā Doma, kas 
ieslēpta gleznā, zīmējumā, ilustrācijā.

Lauzot galvu par Ilmāru Blumber-
gu un jaunāko izstādi, iznirst asoci-
ācijas ar ģēniju. Ģēnijs redz tik dziļi 
pasaules norisēs, ka mēs, tā sakot, 
vienkāršie cilvēki, nespējam ienirt pa-
stāvošajās dzelmēs, izprast notiekošā 
būtību pašā kodolā. Manuprāt, arī Il-
mārs Blumbergs ir ģēnijam rada.

Vēl neizlasījis Elitas Veidemanes 
rakstu (faktiski sarunas aptuvenu pie-
rakstu ar mākslinieku) Neatkarīgajā, 
bet ieskatījies izstādes darbos, radās 
iespaids, ka es kopā ar Ilmāru Blum-
bergu esmu paskatījies pāri malai, aiz 
kuras beidzas dzīvība un sākas kādas 
lielākas dimensijas, kurām, kā mums 
liekas, ir jāpastāv. Nepratu noformulēt 
neskaidrās nojausmas pēc apskates, 
taču izstādē nomanāma dziļdziļa tra-
ģika, ko pārdzīvojis mākslinieks, ku-

ram pieredzētais tagad liek paskatīties 
uz lietām ar citām acīm (un man arī).

Vizuāli Ilmāra Blumberga jaunā-
kie darbi neatšķiras no agrāk skatīta-
jiem – lieli dzeltenbalti laukumi. Uz 
tiem kaut kas ir uzrakstīts, uzzīmēts, 
ievilktas šķietami nevērīgas līnijas, iz-
mantoti Rīgas ielās šur tur sastopamie 
uzraksti, kam bieži piemīt daudzno-
zīmīgs saturs (Draugs meklē pērles), 
pielīmēti gan dažādi priekšmeti, gan 
bērnu spēļmantiņas, it kā pa roku ga-
lam uzmesti krāsu traipi, atstātas pat 
nerātnu roku pieskārienu pēdas. Arī 
maskas nav retums izmantotas (tas, 
ka paša autora maskas iekļautas eks-
pozīcijā padara šo izstādi jo traģiskā-
ku). Tomēr, ja aplūko izstādi kā vienu 
veselumu, kļūst skaidrs, ka Ilmārs 
Blumbergs tik dramatiski līdz šim nav 
iedziļinājies dzīves norisēs, cilvēka, 
nē, cilvēces mūža gājumā – konkrētu, 
individualizētu cilvēku mākslinieks 

neapskata, jo ikviens 
cilvēks ir cilvēces 
daļa, tātad arī viņš 
ir iesaistīts pasaules 
kustībā.

Spēles izsvē-
rums, kas ietverts 
kā izstādes, tā māks-
linieka iecienītākā 
romāna – Hermaņa 
Heses Stikla pērlīšu 
spēle nosaukumā, 
pēc maniem ieska-
tiem ir tikai forma. 
Tā var sajaukt lai-
kus, ģeogrāfisko tel-
pu, dažādas detaļas, 

notikumus un izklāstīt savas idejas 
mērķtiecīgāk un vispārinošāk. Izstādē 
iekļauti arī darbi, kas saistīti ar Mocar-
ta operas Burvju flauta iestudējumu. 
Tur ir tas pats. Patiesībā viņš runā par 
dzīvību un nāvi, par varu, par brīvību 
un būri, ko cilvēks pats sev rada. Par 
mūžīgumu un īslaicīgumu, par vese-
luma esamību pilienā. Vēl vairāk – Il-
mārs Blumbergs stāsta par sevi, ļoti 
personīgi, taču ne par intīmo dzīvi da-
žādos tās aspektos, bet par savu dzīves 
izpratni, par pārdomāto, apjēgto, izsā-
pēto, tādēļ arī šī izstāde tik ļoti aizskar 
dvēseli:

„Vērts ir tikai tas, kas ir pārdzī-
vots“.

Izstāde ir arī stāsts par mūsu katra 
piedzīvoto. Katrs pasauli redz savā ap-
jēgsmes, saprāta un dvēseles jūtīguma 
līmenī. Ilmārs Blumbergs piedod citus 
apvāršņus, emocionālo un filozofisko 
dziļumu.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Ilmārs Blumbergs. „Vadoņi Venēcijā“ 2004.–2007.

Ilmārs Blumbergs. „People don’t 
change, they die“ 1998.–20079.II.

Ilmārs Blumbergs. „Automāts“ 1994.–2009.
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Edvīns Šnore Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā
Ukraiņi rīko Šnores turneju ASV

Savu uzvaras gājienu turpina 
Edvīns Šnore un viņa dokumentālā 
filma Padomju stāsts. Šis izcilais Šno-
res pētniecības un gara darbs, kas velk 
dokumentāli pierādītas paralēles starp 
Padomju Savienības un Hitleriskās 
Vācijas noziedzīgajām valstīm, jau ir 
pārtulkots 30 valodās, ieskaitot gruzī-
nu, vjetnamiešu, ķīniešu un praktiski 
visas Eiropas valodas. Filma ir pēdējo 
divu gadu laikā kopš iznākšanas pār-
raidīta 20 valstu telekanālos, tai skaitā 
vairāk kā 10 nacionālos telekanālos 
Eiropā, un tā ir iekarojusi dažādus 
ASV skatītāju slāņus ar pārraidēm vie-
tējās PBS publiskās televīzijas prog-
rammās, kā arī kabeļa televīzijā Foksa 
ziņas (Fox News), Glena Beka (Glenn 
Beck) programmā. Filmas mērķaudi-
torija, rietumnieki, kam tipiski ir iero-
bežotas zināšanas par austrumeiropas 
ciešanām Otrā pasaules kara laikā, 
labprāt pērk filmas DVD un ir uztvē-
ruši šo darbu pozitīvi. To gan nevarētu 
teikt par reakciju austrumos no Latvi-
jas, kur autora Edvīna Šnores atdari-
nājumu dedzināja Maskavas ielās.

Šnores klātbūtne Filadelfijas Brī-
vo latvju biedrībā (BLB) darba dienas 
vakarā, 2010. g. 28. janvārī, nodroši-
nāja 50 personu skatītāju pulku filmai, 
kuru daudzi bija jau redzējuši, pat 
vairākkārt. Apmeklētāji bija ieradu-
šies, lai izmantotu vienreizēju iespēju 
dzirdēt Šnores stāstījumu, jo Šnores 
turneju nerīkoja latvieši, bet gan uk-
raiņi, kuru organizāciju paspārnē au-
tors un režisors uzstājās Losandželosā 
(saņemot arī BAFL apbalvojumu Brī-
vības balvu (Freedom Award)), Ņujor-
kā ukraiņu muzejā, Vašingtonā ASV 
Kongresa telpās, Baltimorā Džonsa 
Hopkinsa (Johns Hopkins) universitā-
tē, kur gruzīnu televīzija viņu filmēja 
un ASV Nacionālās aizsardzības uni-
versitātes pārstāvji uzdeva jautājumus 
par viņa sniegumu. Filadelfijas BLB 
sarīkojums, uz kuru tika īpaši aicināti 
amerikāņi, notika pamīšus latviešu un 
angļu valodās.

1974. gadā dzimušais rīdzinieks 
ar ģimenes saknēm Kuldīgā, Edvīns 
Šnore ir doktorants vēsturē Latvijas 
universitātē, ar nodomu rakstīt disertā-
ciju par 1930. gadu Ukrainas badu un 
rietumu attieksmi pret to. Šnore bēr-
nībā piedalījās pionieros un arī citādi 
izbaudīja pilno padomju audzināšanas 
programmu, tomēr gadu gaitā drīzāk 
noticēja savas vecmātes stāstījumiem 
par kara laiku un izsūtīšanām. Desmit 
gadu tecējumā autors pamazām vāca 
materiālus, kuri vēlāk tika izmanto-
ti filmas Padomju stāsts tapšanā, bet 
tiešs dzinulis šim pašiniciatīvas pro-
jektam bija 2005 g. iznākusī Krievijas 
propagandas filma Nacisms Piebalti-
jas stilā, kura prasījās pēc atbildes. Ar 
Ģirta Valda Kristovska un Ineses Vai-

deres palīdzību saņēmis finansējumu 
no Eiropas Padomes, Šnore varēja ap-
ceļot attiecīgos rietumu arhīvus sava 
materiālu klāsta papildināšanai, tāpat 
varēja tikties ar Eiropas un Krievijas 
vēsturniekiem, disidentiem un citiem 
speciālistiem, kurus viņš intervēja Pa-
domju stāstā.

Padomju stāsta argumentācija 
iesākas ar pirmavotiem, t.i. 1849. g. 
janvāra Marksa žurnāla Jaunā Reinas 
laikraksta (Neue Rheinische Zeitung) 
numura, kurā Engelss rakstā bez auto-
ra paraksta, izklāsta sociālisma teoriju 
par sabiedrības attīstības pakāpēm un 
secina, ka nevēlamās un atpalikušās 
tautas, kuru attīstība bija aizkavēju-
sies par divām stadijām un vēl nebija 
pat sasniegusi nopeļamo kapitālisma 
pakāpi, ir atkritumu tautas (Völkera-
bfälle), kurus jāiznīcina ceļā uz jauno 
utopisko sociālisma sabiedrību. Šis 
1849. g. mudinājums iznīcināt vese-
las rases un šķiras ir vēsturē pirmais 
zināmais aicinājums uz genocīdu un 
pirmais genocīda teorētisks attaisno-
jums. Šai Marksa-Engelsa mācībai 
sekoja Ļeņins, kurš nodibināja pirmo 
marksistisko valsti. Jau no Padom-
ju Savienības pirmsākumiem valsts 
aparāts pārņēma zināmas iestrādes no 
saviem cariskajiem priekšgājējiem, iz-
mantojot tālo un auksto Sibīriju kā po-
litiski nevēlamo elementu izsūtīšanas 
galapunktu. Tomēr izmitināšana Sibī-
rijā sasniedza jaunu attīstības pakāpi 
ar Staļinu, kas ne tikai izsūtīja cilvē-
kus, bet tos nometināja plaši sazaroju-
šā darba/nāves nometņu tīklā, kur tos 
ar retiem izņēmumiem smagos darbos 
nodarbināja līdz nāvei.

Staļins iesāka savu valdīšanu ar 
dedzīgu pieķeršanos Marksa-Engelsa 
uzstādījumam par atkritumu tautām, 
un Šnores filma ļoti nepatīkami re-
dzamā veidā, izmantojot galvenokārt 
rietumu arhīvu vēsturiskus filmu kad-
rus, parāda mākslīgi izraisīto badu 
Ukrainā, kurā vienā vienīgā gadā – 
1932.-33. g. ziemā, 7 miljoni cilvēku 
tika nomērdēti badā, laikā kad graudu 

eksports no Ukrainas uz ārzemēm tika 
strauji paaugstināts. Līķu un vēl dzīvo, 
bet aprokamo kaudzes apstrādāja rūp-
nieciski, tos ar buldozeriem sagrūžot 
pēc vajadzības. Bet vēsturnieki lēš, ka 
vēlāk, starp 1937.- 41. gadiem, Staļina 
aparāts nobendēja vēl 11 miljonu cilvē-
ku. Ap šo laiku Hitlers jau nāca pie va-
ras, un viņš sekoja ar lielu interesi Pa-
domju Savienības internacionālajam 
sociālismam, kuru Hitlers vēlāk pielā-
goja savām vajadzībām kā nacionālso-
ciālismu. Hitlers vienkārši pārlika uz-
svaru uz iznīcināšanu pēc tautības vai 
rases, no Padomju Savienības varianta 
iznīcināšana pēc šķiras – vismaz teo-
rētiski, jo kara laikā Staļins izsūtīja 12 
veselas tautas (čečeni, inguši, kalmiki, 
Krimas tatāri u.c.)

Šnores filma izseko vēlo trīsdes-
mito gadu un agro četrdesmito gadu 
pieaugošo sadarbību starp Padomju 
Savienību un Vāciju, kas protams atra-
da savu kulmināciju bēdīgi slavenajā 
Molotova-Ribentropa (Hitlera-Staļi-
na) paktā. Bet šī sadarbība bija daudz 
agrāka, dziļāka un plašāka. Vācija, kā 
Pirmā pasaules kara zaudētāja, pēc 

Edvīns Šnore.

Turpinājums 14. lpp.
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Krīzes laikā, kad ne-
lādzību birums apmāj 
prātus, padarot raizes un 
bažas par dienišķo dvēse-
les stāvokli, tā vien gribas 
palasīt kaut ko spilgtu, 
sildošu, pat eksotisku. It 

īpaši tiem, kuri var necerēt uz dāsnām 
algām un cienījamām pensijām, lai 
apceļotu tālas zemes un savām acīm 
aplūkotu košu dabu, neparastas vietas 
un cilvēkus. Neredzētu zemju un ceļo-
jumu mīļotāji, kas neatpūšaties kalnu 
kūrortos un dienvidu zemēs, šī grāma-
ta ir jums. Apgāds SolVita kā parasti 
cenšas iepriecēt savus lasītājus ar to, 
kā viņiem trūkst. Latviešu trimdas 
autore, pazīstamā māksliniece Lidija 
Dombrovska-Larsena ar šīs izdev-
niecības gādību jau labu laiku cen-
šas sarūpēt saviem cienītājiem kādus 
iztēles svētkus un emigrācijas gados 
uzkrātās pieredzes nodošanu tālāk. Ir 
jauki, ka šis apgāds pūlas ieinteresēt 
cilvēkus par garīgo mantojumu, ne 
tikai par praktiskām lietām, ar kurām 
šodien visi pārlieka apmāti. Lidijas 
Dombrovskas gleznieciskie, aforistis-
kie darbi par savu lielo pieredzi ne tikai 
mākslas pasaulē jau piesaistījuši šādas 
literatūras mīļotājus. Viņas proza šo-
reiz neatgādina kolāžu, lai gan viņai ir 
nosliece darināt mozaīkromānus, kur 
no sīkām detaļām un fragmentiem var 
izveidot kopainu – nereti ironiskā vai 
pašironiskā skatījumā, no visiem tā-
diem kā krāsainu audumu gabaliņiem, 
radot kaleidoskopisku ainu. Kaut kas 
līdzīgs vērojams arī viņas gleznās, kad 
tās iespējams aplūkot dzimtenē. Tā kā 
Latvijā izdoto viņas grāmatu skaits jau 
iegājis otrajā desmitā, tad tām jau ir ra-
dušies savi cienītāji.

Aurorā pa Austrāliju, tieši tāpat kā 
pārējās šīs autores grāmatās, ir daudz 
gluži pielietojamu mūža gaitā uzkrātu 
gudrību. Tās varētu izrakstīt aforismu 
mīļotāja blociņā. Kaut vai: „Tāda upe 
ir dzīve, kura plūst lokos. Lielākoties 
mierīgi, citreiz strauja, sabangota.“ 
Vai: „Manā sirdī uzplauka dziesma 
kā zieds.“ Vai: „Galvā nekad nevar 
būt par daudz. Dīkdienību var piekopt 
vienīgi dievi.“ Un, protams, ne bez au-
torei piemītošās humora izjūtas, kas ir 
tik reta parādība mūsdienu literatūrā: 
„Pele, kurai ir zināmi gēni, var izdzert 
divas pudeles viskija dienā. Pēc tam 
krāc, ka būris šūpojas.“

Protams, arī šajā grāmatā ir jūta-
ma mākslinieces acs veidot kompozī-
ciju. Kā arī dabas izjūta un vēlme to 
parādīt citiem. Teksti, kuros atrodami 
gluži pārsteidzoši atklājumi: „Boksam 
un politikai ir kas kopīgs – jātrenējas 
sadot pa purnu“, „Te tikai koalas nežū-
po, to vārds nozīmē – tie, kas nedzer“, 
„Nomadi un krokodili ir izturīgāki par 
balto cilvēku“ utt.

Tad vēl spilgtas, gleznieciskas 
ainas, kas aizķeras prātā: „…pelēki 
posumi un valabijas, pelēkbrūni un 
brūnsarkani ķenguri, kā arī okerdzel-
tenzaļais pitons, brūni oranžā dzeloņ-
ķirzaka“, „košsarkanie tuksneša puķu-
zirņi kā kroņi liesmoja norieta blāvajā 
saulē. Kāda krūma violetrožainie ziedi 
zvīļoja pret sarkanīgo, sasprēgājušo 
augsni. Apžilbinoša, aizsauliska grez-
nība.“ Vai: „Saule vizinājās zelta laivā, 
un ūdenī plunčājās delf īni, valzivis, 
roņi.“ Protams, biologi tūlīt iebildīs, ka 
vaļi nav zivis, lai gan bībeliskais vārds 
šķiet bezgala pievilcīgs, rādot šādas 
pirmatnējas ainas.

Un gluži filozofiskas atziņas, 
kas raksturo autores dzīves uztveri: 
„Mērķtiecīgs darbs priecē prātu, lais-
kums stiprina kaulus“, „Laba māksla 
nenoveco, un arī gars ne“, „Cilvēks 
ir sapņu skaidas un sauja pīšļu. (…) 
Plastiskās operācijas spēj izskaistināt 
ārieni, bet ne cilvēku necilvēciskas 
dvēseles. Mūsu kultūras ogļu raktuvē 
gaiss piesmacis no masu mediju - te-
levīzijas, filmu, interneta un visāda 
veida publikāciju izvirdumiem. Cil-
vēks tiek svērts un mērots no tā, kas 
ir hot or not – fiziski iespaidīgs vai 
ne. Bet pūķis kož pats savā astē. Ārējā 
skaistuma dievināšanas kulta ietekmē 
jauni talanti novīst neuzplaukuši.“ Vai: 
„Bet māja tāpat kā galva nevar palikt 
tukša. Nevar zināt, kas iemitinās.“ Pa-
mācības, kuras vērts apsvērt. Kaut vai: 
„Zaļa tēja veselībai. Zaļa dzīve garam. 
Jādzīvo zaļi, tad viss būs strīpā.“ Un: 
„Spogulim un pulkstenim daudz kopī-
ga – abi rāda laiku“, kā arī: „Ellē velnu 
uz sienas nezīmē.“

Un, bez šaubām, mīlestība – tur-
pat vai visu rakstnieku neiztrūkstošā 
tēma: „Tava mīlestība – maize ma-
nai dvēselei“, „Mēs ceļam mūrus un 
žogus, kuri mūs sargā. Bet cilvēkam 
vajadzīgs otrs cilvēks“, „Bībelē teikts, 
ka mīlestība cilvēku attieksmēs ir 
galvenais.“ Un pārsteidzoši salīdzi-
nājumi, kas Lidijai Dombrovskai tik 
raksturīgi: „Ūdenī tava seja izskatījās 
pēc klauna zivs“, „…tu esi ar sevi pie-
bāzts gliemis“, „...melno majestātisko 
putnu cekulu spalvas atgādina indiāņu 
galvas rotas“. Un secinājums: „Daba 
dziedē visas brūces.“

Lidija Dombrovska lietpratīgi pie-
meklējusi arī ilustrācijas, kurām pie-
vēršam uzmanību lasīšanai gaitā – al-
laž atrasts kaut kas atbilstošs.

Ceļojumu, dzīvnieku un eksoti-
kas mīļotājiem te būs, kur izvērsties. 
Atrodam gluži neticamus vēstījumus: 
„…vīriešu kārtas jūras pūķis dzemdē 
dzīvus pūķēnus“, „lapsenes ēd varžu 
olas“, „zivju un rāpuļu olām nav čaulu, 
tās ir vārīgas tāpat kā cilvēku sirdis.“

Liekas, šī atklājumu grāmata tapu-
si tieši tā, kā autore izsakās: „ar kājām 

uz zemes, bet galvu mākoņos.“
Un atkal – kārtējo reiz autore pie-

min robotvalodas ieviešanos: „Tie runā 
jaunatnes jaunvārdu valodu – lauskas 
kā drazas drasē uz visām pusēm.“ It kā 
būtu skatījusies mūsu, nevis Austrā-
lijas televīziju. Patiesi – paklausoties 
pat iecienītu filmu (seriālu) dialogus 
un tekstus, šķiet – autoram nav ne tau-
tības, ne savas valodas, tikai sagram-
šķi no krievu un angļu mēlēm. Kāds 
būtu secinājums? Ja jau dzīve ir upe, 
kas plūst lokiem, jācer – līkums mūs 
atgriezīs pareizajā vietā, kur bijām. Jo 
nobīdes ir laicīgas, bet gars – mūžīgs. 
Bet: „Dzīvē var viegli aizšaut garām.“

Protams, arī šajā reizē es būtu 
grāmatu rediģējusi stingrāk – autores 
stils nepavisam neprasa pastiprinātu 
svešvārdu lietošanu. Šī aizraušanās 
ir vērojama daudziem trimdas auto-
riem – un ne tikai viņiem. Pēdējā laikā 
pat ieviesusies svešvārdu tulkošana ar 
svešvārdiem – vārdnīcās latviskais va-
riants reti kad ir atrodams. Un pēcāk 
jāņem vēl svešvārdu vārdnīca, lai tiktu 
skaidrībā par to, kas ir kas. Mums būtu 
jāielāgo, ka svešvalodu vidē, kurā viņi 
mīt, tie nav svešvārdi. Bet pie mums 
gan. Tikai nedaudziem rakstniekiem 
un tulkotājiem Endzelīna un Mīlen-
baha vārdnīcas ir rokasgrāmatas, un 
tajā gadījumā rezultāti neizpaliek. Jo, 
izrādās, mums pašiem viss ir. Pat la-
muvārdi nav jāaizņemas citur.

Autori nodarbina mūsdienīgā pa-
tērētāju paaudze un Interneta mania-
ki. „Tu esi pusvīrietis, pusdators. Es 
dalu dzīvi ar elektronisku rīku. Aus-
trāļi tādu kompjūteru maniaku kā tevi 
mēdz dēvēt par peles kartupeli – mou-
se potato. Dators ir mēms. Mēmie ne-
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strīdas, un pāri, kuriem nav par ko ru-
nāt, dzīvo kopā visilgāk. Vienaldzība 
veicina kopdzīvi.“

Lidijas Dombrovskas-Larsenas 
darbā jūtams svaigums un naivistisks, 
vietumis pat bērnišķīgs, sapņains 
skatījums. Bet: „Sapņi ir autora stūr-
akmeņi,“ – viņa apgalvo. Tā ir plašās 
pasaules elpa, iespēja sastapt neredzē-
tus dzīvniekus, apbrīnot neticamas 
ainavas, aborigēnus, par kuriem pla-
nētas mainītāji labprātāk aizmirstu, jo 
netikumus – kaut vai dzeršanu – paši 
tiem ierādījuši.

Tāpat kā agrākajās grāmatās, arī 
šajā ir jūtams, ka autore ir gleznotāja – 
viņa vienmēr rada mākslu ar vārdiem.

Lidijai Dombrovskai ir tuva žanru 
saplūdināšana kopā – vārds ar zīmēju-
mu, glezna – ar dzeju, romāns ar ap-
rakstu un dzeju. Un tā tālāk.

Nopietnības un filozofiskuma sa-

radošana ar ironiju pieskaņu. Lidija 
Dombrovska – literāro kolāžu un mo-
zaīku meistare – neatmet savus para-
dumus. „Politiķi ir dresēti suņi“ – viņa 
saka. „Bet rakstnieki nav!“ piebilstu 
es.

Lidija Dombrovska turpina: „Grē-
kus sūdz tikai tad, kad ar tiem netiek 
galā. Kad moka sirdsapziņa.“ Un es 
piebildīšu: „Grēku sūdzēšana ir rakst-
nieka darbs. Tāpēc parasti raksta tie, 
kuri nevar nerakstīt. Jo viņi izsūdz 
arī par pārējiem. Par tiem, kuriem 
sirdsapziņas nav. Tiem, kuri tik cītīgi 
izliekas nemanām savu darbu sekas, 
ka smaida zombiju smaidus tur, kur 
citiem līst asaras.“ Atgādināšu – lite-
ratūra un māksla ir nesaraujami sais-
tītas ne tikai šīs autores izpratnē, bet 
arī dzīvē, un ar dzīvi, mēs esam vienā 
laivā – tu un es. Kultūra ir vienā kuģī 
ar visu pārējo. Ja nogrims tā – arī tas 
cits būs dibenā.

Kā allaž – lasot šo grāmatu, ir par 
ko padomāt. Un nobeigumā vēl viens 

Lidijas Dombrovskas slēdziens, kas 
būtu derīgs mūsdienu dzīves virzī-
tājiem – ja viņi to izlasītu: „Kriku-
mus neder krāt, jātiecas pēc kaut kā 
paliekoša, patiesa.“ Liekas, tieši tā 
mums pietrūkst šobrīd, kad neviens 
neuzņemas piesaukt un vārdos nofor-
mulēt mērķus, uz kuriem gribam iet, 
ja gribam. Mūsu mērķis ir palieko-
šais un patiesais: kultūra, māksla, zi-
nātne, izglītība, radoša un cilvēkiem 
draudzīga valsts un sabiedrība. Nevis 
augļotājiem, bandītiem un birokrātiem 
pārpalikušo krikumu lasīšana Bābeles 
mēslainē.

Dagnija Dreika
Laikrakstam „Latvietis“

Lidija Dombrovska
„Aurorā pa Austrāliju“
Rīga, 2009.
Izdevniecība SolVita
ISBN: 9789984759722
206. lpp. 205cm x 135cm

Tāda upe ir dzīve
Turpinājums no 10. lpp.

mas paspārnē strādājošos 36 speciālis-
tus uz pilnu slodzi algotu pati aģentū-
ra, viņiem maksājot pat mazliet vairāk 
nekā pērn – 350 latus uz papīra, tad 
aģentūras izdevumi būtu krietni ma-
zāki, apmēram 187 tūkstoši latu. Šādā 
gadījumā starpniekam aiziet aptuveni 
trešā daļa no pakalpojuma izmaksām. 
Vai tik tiešām firmas peļņa ir 30 pro-
centi – to mums HR Consulting neiz-
devās pavaicāt. Viņi, izsakot pārme-

tumus un nepatiku par iepriekšējo De 
facto sižetu, raksta: „Mēs uzskatām, 
ka ir bezjēdzīgi sniegt papildu komen-
tārus par HR Consulting darbību.“

De facto atklāj, ka NVA no savas 
puses privātās firmas darbiniekiem 
nodrošina ne tikai siltas telpas, bet 
arī visu darbam nepieciešamo aprī-
kojumu, sākot no pildspalvām un pa-
pīra, un beidzot ar datoriem un pat 
metodiskajiem materiāliem. Par šādu 
risinājumu sašutusi Latvijas Darba 
devēju konfederācijas direktore Elīna 
Egle, kura aktīvi iestājusies par valsts 

funkciju nodošanu privātās rokās: „Šī 
pakalpojuma sniedzējam būtu jāuz-
ņemas gan administratīvie izdevumi, 
gan citi izdevumi, kas saistīti ar kva-
litatīvu pakalpojuma sniegšanu. Šajā 
gadījumā es aicinātu pārskatīt šo pašu 
iepirkumu pēc būtības un nodrošināt 
to, ka tiek pilnībā nodots šīs pakalpo-
jums uz āru, ka NVA vairs nav nekādu 
izdevumu, kas ir saistīti ar šo funkci-
ju“.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Laikrakstam „Latvietis“

NVA naudu taupa
Turpinājums no 4. lpp.

Latvijas Nacionālā opera aicina katra mēneša pirmajā ceturtdienā iegādāties biļetes uz atseviš-
ķām repertuāra izrādēm ar 10% līdz 50% atlaidēm! 

4. februārī no plkst. 10.00 biļetes ar atlaidēm būs iespējams iegādāties Operas kasēs, visās 
Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās Latvijā un internetā.

Februārī var iegādāties biļetes ar atlaidēm uz šādām izrādēm:

ceturtdien, 4. februārī 19.00 TANGO PLUS. CEĻOJUMI -50% 
sestdien, 6. februārī 19.00 ROMEO UN DŽULJETA -20% 
svētdien, 7. februārī 19.0 PUTNU OPERA -50% 
trešdien, 10. februārī 19.00 SNIEGBALTĪTE UN SEPTIŅI RŪĶĪŠI -20% 
piektdien, 12. februārī 19.00 MĪLAS DZĒRIENS -20% 
sestdien, 13. februārī 19.00 BURVJU FLAUTA -20% 
svētdien, 14. februārī 19.00 Simfoniskās mūzikas koncerts. Pianists Antons Ļahovskis -50% 
trešdien, 17. februārī 19:00 MADAMA BUTTERFLY -40% 
ceturtdien, 18. februārī 19.00 BAHČISARAJAS STRŪKLAKA -40% 
piektdien, 19. februārī 19.00 VERTERS -20% 
piektdien, 26. februārī 19.00 DONS ŽUANS -20% 
sestdien, 27. februārī 19.00 PUTNU OPERA -20% 

Piektdien, 19. februārī plkst. 19.00 Žila Masnē operas Verters izrādē Arlotes lomā debitēs Kristīne Zadovska. Pārējās 
lomās – Ksavjers Moreno (Verters), Inga Ļubovska (Sofija), Imants Erdmans (Alberts), Romāns Poļisadovs (Tiesnesis). Diri-
ģents – Modests Pitrens.

Informācija par iestudējumiem un solistiem – www.opera.lv
LNO

Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Nacionālās operas piedāvājums 4. febr.
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Ceļā uz fronti lidojām grupās pa 
trīs lidmašīnām un nosēdāmies Jelga-
vā degvielas papildināšanai un mazai 
atpūtai.

Frontes lidojumi
Jūnija otrā pusē sākām frontes li-

dojumus naktī no Vecumi lidlauka pie 
Viļakas.

Mana lidmašīna saucās ARA-
DO 66. Apbruņojums: divas 70 kg 
bumbas, viena mašīnpistole un Valters 
pistole pie jostas. Orientēšanās, mērķa 
izvēle, bumbu mešana,– viss atradās 
tikai paša lidotāja ziņā.

Pēc pirmā lidojuma lūdzu mehā-
niķi pieregulēt virziena stūri. Stūri 
regulēja, bet uz nepareizo pusi. Otrā 
frontes lidojumā bija neiespējami no-
turēt lidmašīnu pareizā kompasa kursa 
virzienā.

Agrā rīta stundā atrados patālu no 
vajadzīgi pareizās vietas un, degvielas 
trūkuma dēļ, bija jāsēžas Peipusa eze-
ra dienvidus gala pļavās.

Nekad neaizmirsīšu sajūtu, kad ar 
mašīnpistoli rokā gāju noskaidrot fron-
tes stāvokli pie krievu sādžiniekiem. 
Izrādījās, ka kāda vācu transporta 
vienība bija apmēram 56 km attālumā. 
Vēlā pēcpusdienā, izkaulējis no vācu 
kapteiņa degvielu, nolēmu pacelties, 
bet bez lidlauka pacelšanās savienota 
ar risku. Vācu karavīrs, kurš palīdzēja 
pie motora iestartēšanas, neuzmanības 
dēļ izbāza kāju cauri lidmašīnas plāk-
snim. Tomēr nolēmu lidot mājās, zinot, 
ka par manu ilgo prombūtni uztraucās 
vadība un biedri. Pie Abrenes stacijas, 

zemā lidojumā lasot stacijas nosauku-
mu, degviela tomēr galvenā tvertnē 
izbeidzās. Gaidot degvielas iedarbi no 
pašteces tvertnes, izlīdzināju mašīnu, 
lai sēstos celmos blakus dzelzceļam,– 
kad piepēži motors uzņēma darbību. 
Varbūt es pat norausu sviedrus!! Lid-
lauku sasniedzu pēc dažām minūtēm, 
bet šoreiz 800 – 1000 m augstumā. 
Jāsaprot kādēļ es centos sasniegt tādu 
lielu augstumu: – man bija bailes no 
celmiem! Neatceros vai visu šo jezgu 
ziņoju, jo sajutu, ka klāt bija arī paša 
vaina.

Daļa lidotāju bijām novietoti vie-
nā telpā lauku mājās lidlauka tuvumā. 
Lielākai daļai pārējo telpas atradās Vi-
ļakas pamatskolas jaunā ķieģeļu celtnē 
pie dzelzceļa.

Uzlidojumi
Daži lidotāji strādājām pie bun-

kuru būves Vecumu lidlaukam tuvē-
jā jaunaudzē, kad notika uzlidojums. 
Daži zobojās par šo patvertni, bet uz-
lidojuma laikā visi centās tajā iespies-
ties. Visiem nebija tur vietas, tāpēc de-
vos uz skolas ēku. Pa ceļam bija viens 
ložmetējs, pie kura apkalpes darbojās 
vltn. Maisiņš, ltn. Morziks un vēl kāds 
cits. Viņi centās trāpīt pikējošām lid-
mašīnām, bet bez panākumiem.

Apgaismotā lidmašīna
Netālu no Vecuma lidlauka, pāri 

purvam bija ierīkots maldu lidlauks 
ar visādām starta ugunīm, kā arī pa 
laikam pašāva raķetes. Ejot uz fronti, 
mums bija jāmānās ar visādām ugu-
nīm no mūsu lidmašīnām. Lidojumā 
borta ugunis nevar saskatīt, bet astes 
uguni varētu redzēt lidmašīnas spo-
gulī. Toreiz laikam spogulis mazliet 
bija pie pacelšanās izdrebinājies un pie 
maldu lidlauka, tumsā spēlējoties ar 
gaismas slēdžiem, aizlidoju uz fronti 
ar apgaismotu lidmašīnu. Bija patī-
kami vienreiz redzēt labi saskatāmus, 
apgaismotus mērķus,– apgaismotas 
spēkratu kolonas un citus. Līdz bum-
bu nomešanai viss bija lieliski, bet tad 
mani sāka apsveikt ar vieglo flaku spī-
došām lodēm un starmetēju. Strādāju 
ar sviedriem vaigā līdz izdevās attā-
lināties no šīs aizdomīgās vietas. Ne-
varēju saprast par flaka labo šaušanas 

prasmi, kā arī par precīziem starmetē-
jiem. Starmetēji, tāpat kā flaki, liekās 
bija auto kolonā uz platformām.

Atgriežoties lidlaukā, atklājās 
lidmašīnas apgaismojums. Pārbaudot 
lidmašīnu, flaka trāpījumus gan neat-
radu.

Dārgās raķetes
No Gulbenes laikiem vēl prātā 

palikusi nakts, kad laika apstākļu dēļ 
neatgriezās 5 lidmašīnas. Mājās at-
griezušies lidotāji stāvējām pie pār-
vietojamās laika apstākļu vērošanas 
stacijas un skatījāmies kā šauj raķetes 
(rutkus), lai lidmašīnas varētu atrast 
lidlauku. Raķetes beidza šaut pēc ap-
rēķina, cik ilgam laikam lidmašīnām 
pietiktu degvielas. Laika apstākļu 
dienesta vīrs (vācietis) nenocietās 
aizrādīt, ka katra raķete maksājot pie 
RM 300.

Avārija
Nosēšanās laukums vai lidlauks 

pie Cēsīm bija plata strīpa starp labības 
gubām tikai divos virzienos. Parastais 
virziens gāja pāri lielai gravai lidlauka 
galā un tad pāri Priekuļu lauksaim-
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Lidotājs Tasmānijā saņem Latvijas apbalvojumu
Mēs jau labu laiku zinājām ka mūsu vidū dzīvo seržants Oskars Buls, kurš ilgus gadus bija arī Latviešu Biedrības 

Tasmānijā aktīvs biedrs.
Tagad viņam ir piešķirts augsts apbalvojums sakarā ar Kara Aviācijas 90. gadadienu. Apbalvojums ir Nacionālo 

Bruņoto Gaisa Spēku Štaba goda zīme 3. pakāpē „par nopelniem“.
No visiem tiem, kuri bija dienējuši aviācijas pulkā ir palikuši dzīvi tikai divi – seržants Oskars Buls Austrālijā un 

kaprālis Jānis Leimanis, Latvijā.
Šo apbalvojumu ir piešķīris Gaisa Spēku  Komandieris Pulkvedis A. Stepanovs. 
Apsveicam Oskaru par lielo balvu!
Ieva Šaule

Mani piedzīvojumi Otrā nakts lidotāju eskadriļā 1944. gadā
1943. gada septembrī vācieši beidzot atļāva dibināt latviešu nakts lidotāju apmācības kursus.
1944. gada februārī kopā ar 19 citiem tiku ieskaitīts 2. apmācības grupā Grobiņā pie Liepājas.

Seržants Oskars Buls

Oskars Buls 2009. gadā.
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niecības skolai ceļā uz Ērgļu rajonu. 
Mans draugs Arvīds bija pārlieku cen-
tīgs un kāra pie lidmašīnas 3 bumbas. 
Viņš parasti arī veica pacelšanos bez 
klizmām. Tomēr vienreiz, vējam mai-
noties, starts ar 3 bumbām izbeidzās 
gravā. Kad dienā gājām apskatīt lid-
mašīnu, man bija pārsteigums redzot 
lielu 10 – 15 cm resnu apses galotni, 
kas bija pārkritusi pāri precīzi pa vidu 
lidotāja vietai. Prasīju Arvīdam: kā tas 
iespējams, ka viņš nebija ievainots un 
kur bija slēpies, kad galotne uzkrita? 
Atbilde: „Laikam biju sarāvies ļoti 
maziņš!“

Slepenais pasažieris
Pastāstīšu arī notikumu, ko līdz 

šim uzticēju tikai pāris labākiem drau-
giem.

Kapt. Rademachers aizņēmās 
manu ARADO 66, kad savu ARADO 
nodeva remontā dažus kilometrus uz 
Cēsu pusi pāri iepriekš minētai gra-
vai. Pie manis toreiz ciemojās mana 
sieva. Kad mani sūtīja saņemt atpakaļ 
kapteiņa lidmašīnu, aizstaigājām turp 
abi ar sievu. Lai viņu pārvestu atpa-
kaļ, teicu viņai paslēpties aiz labības 
gubām pacelšanās ceļa tālākā galā. 
Iekāpšana lidmašīnā bija jāizdara ātri, 
lai vācieši nemanītu. No lidmašīnas 
otrā sēdekļa bija izņemts izpletnis. 
Vieta bija tukša un pielijusi ar ūdeni. 
Tādēļ sieva, ātri ielecot lidmašīnā, arī 
tanī iesēdās. Man, diemžēl, neizdevās 
sievu izvizināt ar ērtībām.

Kļūmīgais starts
Pārlidojumā no Cēsīm uz Kaln-

ciemu man piekomandēja kptn. Rade-
machera draugu – vācu virsleitnantu. 
Lidmašīna bija labi piepakota ar virs-
leitnanta, manām personīgām un die-
nesta mantām. Aprēķinu, ka šinī gadī-
jumā lidmašīnas svars pārsniedza trīs 
bumbu smagumu. Atgāju atpakaļ, cik 
nu tālu skrejceļš atļāva, lai nenokristu 
līdzīgi Arvīdam. Tiku cauri ar drusciņ 
bailēm, jo pēc ieskriešanās zaudēju 
augstumu gravā tikai par pāris met-
riem. Par lidmašīnas kravas smagumu 
mums bija domstarpības jau pirms 
starta. Vēl tagad to pārdomājot, ne-
saprotu, kāpēc man bija jāstartē ar tik 
daudz virsleitnanta mantām. No virs-
leitnanta puses mūsu kļūmīgais starts 
netika nekur un nekad pieminēts.

Mākoņos
Mani pēdējie lidojumi no Kalncie-

ma lidlauka notika uz Jelgavas, Ķeka-
vas, Madlienas, Bauskas, Iecavas un 
Ķeguma pusi.

Kādā agrā rīta stundā atgriežoties 
no Jelgavas, saskatīju pērkona ne-
gaisa mākoņus. Bija jau stipri uz rīta 
pusi un negribēju kavēties, apejot šos 
mākoņus. Cerēju, ka nebūs dziļa mā-
koņu grēda, – tas bija mans piektais 
lidojums tanī naktī! Uzkāpu līdz ap-

mēram 1000 m, kad devos iekšā tumšā 
mākonī. Cerēju, ka man pietiks pras-
mes novaldīt lodīti un pindzeli aklam 
lidojumam. (Atgriežoties no lidoju-
miem, centos cik iespējami izmantot 
mākoņus treniņam). Bet es biju stipri 
pārsteigts, ka man nebija ne vismazā-
kā iespēja savaldīt manu divplāksni 
kaut cik pareizā stāvoklī. Kad atrados 
ārā no šī mākoņa, biju piķējošā stāvok-
lī apmēram 350 m augstumā. Arī šim 
lidojumam netika rakstīts izsmeļošs 
ziņojums priekšniecībai; aprobežojos 
ar gudrām pamācībām saviem bied-
riem:– nekādā gadījumā nelīst šādos 
mākoņos ar mūsu samērā mazo divp-
lāksni!

Augstas pakāpes pasažieris
Pltn. Bulmanis, pats sevi vienā li-

dojumā Kalnciema lidlaukā apmācījis, 
tika nozīmēts manā lidmašīnā līdz-
ņemšanai uz fronti. Biju kaut kā paci-
lāts par šo reto izdevību dabūt tik aug-
stas pakāpes virsnieku par pasažieri. 
Bumbas bija jāved apmēram Madlie-
na – Plāteri rajonā. Centos ielikt visu 
savu prasmi šinī goda pilnā lidojumā. 
Ceru, ka nepārcentos – uzslavu gan 
nedabūju.

Smuki caurumi
Virs Jelgavas, kur lidojām diez-

gan zemu, kā arī nākot mājās zemā 
lidojumā pāri Olaines mežiem, vairāki 
lidotāji teica redzējuši mazas ugunti-
ņas. Man divās naktīs radās deviņi it 
kā ložu caurumi lidmašīnas plākšņos. 
Mehāniķis apgalvoja, ka tik smuki 
apaļi un vienādi caurumi, varot rasties 
tikai no mašīnpistoļu vai ložmetēju lo-
dēm.

Papildbumbas
Uz pāris nedēļām manai lidma-

šīnai bija piekomandēts kara ziņotājs 
žurnālists kapr. Traubergs. Viņš nebija 
atrunājams ņemt līdzi izpletņa maisā 
dažas degbumbas, kuras viņš tad nik-
ni svieda pāri lidmašīnas malai, kamēr 
es atbrīvojos no savas bumbu kravas. 
Pie pacelšanās man tādēļ bija vien-
mēr jārēķinās ar lielāku lidmašīnas 
svaru, kas prasīja garāku ieskrējienu. 
Kapr. Trauberga degbumbas aizdedzi-

nāja kādu siena šķūni meža pļavā pie 
Iecavas. Viņš teica, ka esot pārlieci-
nāts, ka šķūnī būšot gulējuši atbrīvo-
tāji.

Neveiksmīgs starts
Septembra pirmā pusē notika lie-

lākas nepatikšanas ar manu lidmašīnu 
Kalnciemā. Pēc pacelšanās ar bumbu 
kravu, apmēram 80 – 100 m augstu-
mā, lidmašīnas motors apstājās, un 
es dabūju sēdināt lidmašīnu tūliņ aiz 
Kalnciema šosejas kādas mājas sakņu 
dārzā. Ar stūres pierāvienu pārlēcu sē-
tai un šosejai. Ieraudzīju priekšā šķū-
ni – griezu pa kreisi; kreisais plāksnis 
arās pa dārza zemi un palīdzēja nesa-
durties ar šķūni un lidmašīna turpat 
drīzi apstājās. Kptn. Rademachers ar 
kptn. Graudiņu atbrauca un pirmkārt 
pārbaudīja vai degviela pārslēgta uz 
galveno tvertni (pašteces tvertne ir 
maza tilpuma un to lieto tikai iestartē-
šanai). Un tikai tad, kad atrada, ka nav 
mana vaina, pievērsās arī man un atra-
da, ka nebiju ievainots. Vēlāk noskaid-
rojās, ka lidmašīna bija 65% bojāta.

Nebija vairs ar ko lidot. Neuztrau-
cos, jo biju jau sasniedzis 135 lidoju-
mus un citiem bija mazāk.

Igauņi
Septembra pirmā pusē kapr.  Misiņš 

tika nozīmēts mani aizvest uz Pērna-
vas lidlauku Igaunijā, lai pārvestu lid-
mašīnu GOT 145 uz Kalnciemu. Kad 
nonācām Pērnavā, lidlauks bija kā iz-
miris, tikai redzējām šo vienu lidmašī-
nu. Mans vedējs, motoru neapstādinot, 
devās atpakaļceļā, teicot, ka gan jau 
kāds man palīdzēšot lidmašīnu pie-
startēt. Bet nebija tik vienkārši,– izrā-
dījās, ka vācieši bija jau izvākušies. Ar 
grūtībām sameklēju vienu igauni, kurš 
likās nebija ieinteresēts lidmašīnu at-
dot. Beigās, uzzinot ka esmu latvietis 
un skolojies lidmašīnu mākslā kopā 
ar igauņiem Grobiņā pie Liepājas, un, 
visbeidzot, ka lidmašīna vajadzīga 
igauņiem, viņš kļuva sadarbīgāks. Pie 
tam viņš arī izteicās, ka laikam vairs 
nebūšot ilgi jāgaida uz atbrīvotājiem. 
Ārpus angāriem, viņš lika man klau-

Lidotājs Buls
Turpinājums no 12. lpp.

Turpinājums 14. lpp.

Arado AR66 sērijas lidmašīna.
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sīties tālumā dzirdamo ieroču troks-
ni. Pēc manas izjūtas, viss gāja pārāk 
gausi, bet beidzot viss bija kārtībā, un 
es varēju pacelties. Tas bija vienkārši, 
jo visā lidlaukā neredzēju nekādu citu 
kustību,– pat ne starta vietu vai dežu-
rantu. Lielāko daļu ceļa lidoju zemu 
virs jūras, bet vēlāk pie Rīgas redzēju 
bezgala garas karavīru transporta vie-
nības.

Noklīdušais lidotājs
Cik atceros, tas viss notika septem-

bra sākumā. Manas sievas draudzenes 
vīrs kapr. Šūmanis, drūmu domu no-
mākts par ģimeni, atļāvās ar visu bum-
bu kravu nosēsties Kazdangas muižas 
kartupeļu laukā tikai dažus kilometrus 
no ģimenes. Kazdangas muižā atrodo-
šā vācu vienība pielika pie lidmašīnas 
sardzi, kā arī paziņoja lidskolas vadī-
bai Grobiņā par piespiesdu nolaiša-
nās gadījumu. Lidskolotājs, vācietis 
vserž. Obsts, ar vēl vienu palīgu iera-
dušies ar papildus degvielas kannām. 
Lidmašīnu aizlidoja uz Grobiņu skolas 
lidlauku, kur vēlāko kursu skolnieki 
ar lielu centību lidmašīnu tīrījuši un 
spodrinājuši un gaidījuši, kamēr ie-
rodas lidotājs. Bijis jau zināms, ka li-
dotājs nav cietis, bet kaut kur aizgājis. 
Kad lidotājs nākošā vakarā ieradies, 
lai turpinātu savu lidojumu uz fronti, 
viņam par lielu pārsteigumu, tas arī 
tika ar labiem novēlējumiem atļauts. 

Mēs pārējie arī nevarējām beigt brīnī-
ties par vieglo atrisinājumu, pēc mūsu 
uztveres, tik sarežģītai problēmai. 
Viss labs, kas labi beidzies!

Pēdējais lidojums
Pašu pēdējo lidojumu man piešķī-

ra jo drīzi, kad trīs remontā dodamās 
lidmašīnas vajadzēja nogādāt Lie-
pājas bijušā satiksmes lidlaukā, kur 
gaidot ierodamies Rīgas Skultes lid-
lauka mehāniķu sastāvu. Lidotāji bija: 
es, kapr. Šūmanis un dkr. Zariņš, un 
mums visiem bija ģimenes tanī pusē. 
Mums domātais lidlauks bija vienkār-
ši uzarts lauks, atstājot šauru sēšanās 
joslu pašā vidū. Angārā bija pāris vā-
ciešu, kuri mūs visādi rīkoja par lid-
mašīnu novietošanu un nosiešanu. Pie 
tam viņi teica, ka nekādas mehāniskas 
vienības šeit neieradīšoties.

Ar to manas lidotāja gaitas vispār 
beidzās. Kad Liepājā bija sapulcēju-
sies daļa no visas latviešu aviācijas, 
man tika atļauts nokārtot manas ģime-
nes pārcelšanu uz Vāciju.

Atstājot Latviju
Tā arī mana ģimene pievienojās 

pie mums. Liepājas ostu atstājām vēlu 
vakarā 21. oktobrī 1944. gadā. Ar kuģi 
braucām uz Gotenhāfenu un tad tā-
lāk ar vilcienu uz Štetinu. Altdamas 
aerodromā pie Štetinas sapulcējās visi 
latviešu aviācijas leģiona karavīri. Vē-
lāk, kad ieradās mūsu priekšniecība: 
plkv. Bulmanis un kpt. Graudiņš, lie-
la daļa kaprāļi tikām paaugstināti par 

seržantiem. Saņēmu arī savu 1. šķiras 
dzelzskrustu un špangu zeltā, kas man 
bija jau piešķirti 4. oktobrī 1944. g., 
kad vācu ģenerālis Flēgbeils apbalvo-
ja 2. eskadriļas lidotājus Kalnciema 
lidlaukā. Es tanī laikā jau atrados Lie-
pājā.

No Altdamas aerodroma mūs pār-
sūtīja uz Dāniju:– Nimindegabu, Zie-
meļjūras krastā – mani un dažus citus 
uz Kibeku drusku tālāk zemes iekšie-
nē. Dānijā pavadītais laiks bija tikai 
dažas nedēļas. Bet tanī īsā laikā lat-
vieši tur piedzīvoja tik daudz pazemo-
jumu no vāciešiem, ka nemaz negribu 
to atcerēties. Iemesls ļoti vienkāršs: 
latviešu grupas augstākais priekšnieks 
pltn. Fikss bija bermontietis. Latviešus 
viņš nevarēja ieredzēt ne acu galā.

Uz Kēnigsbergu un atpakaļ
No Dānijas ar vilcienu braucām 

uz Kēnigsbergu. Kēnigsbergā bija ie-
kārtots zenītartilērijas mācību centrs. 
Tagad no lidotājiem bija jāmācās par 
flakistiem! Kēnigsbergā 1945. g. aprīlī 
lauzto žokļu iekaisuma dēļ, tiku ievie-
tots slimnīcā (žokļus salauzu motocik-
leta katastrofā, kad biju 1. brīvprātīgo 
bataljonā Rīgā). 11. aprīlī ar lielām 
grūtībām izdevās tikt no slimnīcas 
uz kuģa Pilavā, kurš gāja uz Danci-
gu. Dancigā nepieturot, jo tur jau esot 
krievi, kuģis turpināja ceļu uz Kopen-
hāgenu, Dānijā. Tur arī izbeidzās ma-
nas kara gaitas. Ģimeni satiku tikai 
apmēram pēc gada Detmoldā, Vācijā.

Serž. Oskars Buls

Versaļas miera līguma noteikumiem 
nedrīkstēja attīstīt un turēt ieročus vai 
veikt jebkādas darbības, kas celtu tās 
gatavību atkal karot. Tomēr, sākot jau 
no trīsdesmitajiem gadiem – pirms un 
pēc Hitlera nākšanas pie varas – Vāci-
ja turēja tankus Krievijas teritorijā, tā 
veica ķīmisko ieroču pārbaudes Krie-
vijas teritorijā, tā izveidoja karavīru 
treniņu nometnes un skolas Krievijas 
teritorijā. Ilgi tika noraidīts, ka pastā-
vēja dokumentāls pierādījums šai sa-
darbībai, bet Šnores filmā uzskatāmi 
redzams sadarbības līgums, parakstīts 
Krakavā 1938. g. 3. novembrī, ar Beri-
jas un Millera (Müller) parakstiem.

Pēc tam sadarbība vērsās plašumā: 
NKVD apmācīja Gestapo; pēc toreizē-
jo krievu čekistu stāstījumiem, vācu 
delegācija iepazinās ar Krievijas nāves 
nometnēm un to metodiku, kā masvei-
dīgi iznīcināt cilvēkus (slavenais no-
metnes uzraksts Darbs pataisa brīvu 
(Arbeit macht frei) ir noskatīts no kā-
das Sibīrijas nometnes uzraksta čest’ 
rabotat’ – gods strādāt.) Otrā pasaules 
kara agrajos gados Padomju Savienī-
ba, pati bada cietēja, sūtīja pārtiku Vā-
cijai; kad Hitlers uzbruka Polijai, Luft-
vafes bumbvedējus vadīja radars no 
Minskas; un Hitlers iedeva Staļinam 

zaļo gaismu iebrukt Somijā. Padomju 
stāsts arī apskata 1940. g. Polijas Ka-
tinas slaktiņu, kas ar vairāk kā 20 000 
ar lodi pakausī nošautajiem, ir Otrā 
pasaules kara pirmais masveidīgais 
slaktiņš – nacisti tikai vēlāk sekoja šim 
piemēram. Pēc Gestapo pieprasījuma 
Padomju Savienība izdeva atpakaļ Vā-
cijai tur atbēgušos ebrejus, kuru vārdu 
saraksti arī parādās šajā filmā.

Otrais pasaules karš beidzās, Hitle-
ra vara un Vācija sabruka, bet Padom-
ju Savienība turpināja iesākto gaitu. 
Tā vietā, lai nolīdzinātu vecās nacistu 
nometnes, Padomju Savienība tās pār-
ņēma un turpināja izmantot. Turpinā-
jās etniskās tīrīšanas, pratināšanas un 
izsūtīšanas; krievu iedzīvotāju ieplu-
dināšana okupētajās teritorijās. Vēs-
turnieki lēš, ka savā pastāvēšanās lai-
kā Padomju Savienības valsts vara tīši 
iznīcināja vairāk kā 20 miljonus cilvē-
ku. Bet šodienas Padomju Savienības 
tiesību un pienākumu pārņēmēja Krie-
vija atsakās izdot starptautiskai tiesai 
Katinas slaktiņa veicējus, kuru vārdi 
un adreses ir labi zināmi, vai sieviešu 
bendi Jāni Dzintaru, kam nācās līdz ar 
Latvijas neatkarību mukt uz Maskavu; 
tā lepojas par savu izbijušo padom-
ju valsti un tās ordeņiem noklātajiem 
veterāniem, kas izrāva cilvēkus no sa-
vām mājām nakts vidū; un Putins aģitē 
pret vēstures pārrakstīšanu. Bet rietu-

mu valstis izrāda pilnīgu mugurkaula 
trūkumu. Anglijā pēc likuma (British 
War Crimes Act) kara noziegumus var 
pastrādāt tikai viena valsts – Vācija, 
bet Krievijas dabas resursu priekšā 
klanās Vācija, Itālija un citas Eiropas 
valstis. Šnore šo patiesības nesaredzē-
šanas fenomenu paskaidro ar to, ka 
rietumiem patīk vienkārši un skaidri 
stāsti, kuros labie patiešām visi ir labi, 
kuros nesanāk, ka 1944. gadā rietumu 
sūtīti transporta līdzekļi tiek izmantoti 
čečenu tautas izsūtīšanai. Prasīts kādu 
nākotni viņš paredz Krievijai, Edvīns 
Šnore izteicās optimistiski. Savā paš-
reizējā veidolā Krievija esot nolemta 
izmaiņai vai iznīcībai, jo visa tās iden-
titāte ir veidota ap Lielā tēvijas kara 
un Krievijas lomu tajā glorificēšanu, 
faktiski, jo tai vienkārši nav cita po-
zitīva vienojoša elementa – taču visa 
Krievijas vēsture ir viena vien negā-
cija. Šnore atklāja, ka krievu interneta 
forumu jaunie lasītāji, iesūtot savus 
komentārus par Padomju stāstu, dalās 
apmēram uz pusēm: viena daļa nepie-
ļauj Hitleriskās Vācijas un Padomju 
Savienības salīdzināšanu, bet otrā 
puse izsakās pozitīvi par filmu. Šī ir tā 
puse, uz kuru jāliek cerības.

Paldies Edvīnam Šnorem par va-
roņdarbu!

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

Edvīns Šnore Filadelfijā
Turpinājums no 9. lpp.

Lidotājs Buls
Turpinājums no 13. lpp.
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Mūžībā aizsaukta
mūsu mīļā dzīves biedre, māte un māsa

Dr DAGMĀRA ELEONORA KRŪMIŅA

1924. g. 30. oktobrī Ventspilī – 2010. g. 21. janvārī Adelaidē

Katrā grāmatā, lai cik          
 gara un ciešanām 
 pilna tā nebūtu, viena
lappuse ir pēdējā.

Z. Mauriņa

Mūžīgā piemiņā viņu paturēs
vīrs Bruno, meita Irēne
māsa Inga un māsas meita Irēna

Vārda dienas, dzimšanas di-
enas un zīmīgi notikumi
3. februāris
Aīda, Vida, Ida
1869. gleznotājs Jānis Valters.
1912. komponists Viktors Baštiks.
1919. kapteini Zemitānu ieceļ par Lat-
vijas karaspēka komandieri Igaunijā 
un Ziemeļlatvijā.
1923. rakstniece Dzidra Zeberiņa.
1945. vācu iestādes atļauj Latvijas Na-
cionālās Padomes sasaukšanu Drēzde-
nē 15.02.

4. februāris
Daila, Veronika
1746. Tadeušs Koscjuško (Tadeusz 
Kościuszko), poļu ģenerālis (miris 
1817.). Viņa vārdā nosaukts Austrālijas 
augstākais kalns.
1794. Francijā tika atcelta verdzība.
1903. tautsaimnieks, literāts Arvīds 
Jēkabs Melliņš.
1925. dibināta studentu korporācija 
Fraternitas Academica.
1945. sākas Jaltas konference – pieda-
lās Rūzvelts, Čerčils un Staļins.
1951. aktieris, režisors Valdis Lūriņš.

5. februāris
Agate, Selga, Silga, Sinilga

1887. politiķis, diplomāts, bij. Latv. 
Ārlietu min. Zigfrīds Anna Meirovics.
1889. ģen., robežsargu brigādes ko-
mandieris Ludvigs Bolšteins.
1926. Maskavas-Rīgas vilcienā pie Ik-
šķiles Anglijas aģenti nogalina PSRS 
diplomātisko kurjeru.
1940. Lielbritānija un Francija nolemj 
sūtīt militāru palīdzību Somijai.
1945. tulkotājs, redaktors Normunds 
Antēns.

6. februāris
Dārta, Dace, Dora
1831. dibināta Lietuvas komiteja (Poli-
jas sacelšanās laikā).
1867. bēgļu apgādāšanas kom. loc., 
publicists Kristaps Bahmanis.
1950. vēsturnieks un politiķis, LR iz-
glītības un zinātnes ministrs (1997.g. 
13. febr. – 1998.g. 16. apr.) Juris Cel-
miņš.

7. februāris
Nelda, Rihards, Ričards
1888. politiķis, rakstnieks Fēlikss Cie-
lēns.
1896. latviešu strēlnieku virsnieks, At-
sevišķās studentu rotas komandieris, 
LKok Nikolajs Grundmanis. Krita rei-
zē ar plkv. O. Kalpaku 1919. g. 6. mar-
tā cīņā pie Airītēm.
1921. Dānija atzīst Latviju de jure.
1928. dzejniece Ārija Elksne.
1969. ekonomists un politiķis, LR eko-
nomikas ministrs (2007.g. 20.dec. – 

2009.g. 12.marts), LR satiksmes mi-
nistrs (kopš 2009.g. 12.marta) Kaspars 
Gerhards.
1977. dziedātājs Mārtiņš Freimanis.
1990. PSKP Centrālā komiteja nolēma 
atteikties no varas monopola.

8. februāris
Aldona, Česlavs
1871. mācītājs, rakstnieks, politiķis 
Andrievs Niedra.
1899. dibināta (Tērbatā) studentu or-
ganizācija Lettgallia.
1910. literatūrkritiķe Nora Valtere.
1919. dibināta Latvijas Valsts Uni-
versitāte (LVU); sākumā – Latvijas 
Augstskola.
1923. prozaiķis Ēvalds Vilks (Lācis).
1925. dzejniece Zeltīte Avotiņa.
1936. kinorežisors, scenārists, rakst-
nieks Aivars Freimanis.
1956. Daugavpilī reģistrēta Latvijā vis-
zemākā gaisa temperatūra (-43,2°C) 
kopš mērījumu sākuma.

9. februāris
Simona, Apolonija
1896. valodnieks Jānis Loja.
1897. rakstnieks Voldemārs Branks.
1901. rakstnieks Jānis Grots.
1907. dzejniece Mirdza Ķempe.
1909. dzejnieks Teodors Tomsons.
1920. tautsaimnieks, admin., AABS 
dir. rīkotājs Jānis Edgars Gaigulis.
1927. kordiriģents Daumants Gailis.  ∎

Datumi

Mūžībā aizgājusi
mūsu ilggadējā biedrības biedre

Dr DAGMĀRA ELEONORA KRŪMIŅA

1924. g. 30. oktobrī Ventspilī – 2010. g. 21. janvārī Adelaidē

Lai sapnis balts Tavu dvēseli aijā –
Un kluss miers ar saviem spārniem sedz ...

A. Vējāns

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
priekšsēdim Bruno Krūmiņam un tuviniekiem

Viņu piemiņā paturēs
Adelaides Latviešu biedrības valde
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tvaros sveiks klausītājus Sidnejā ar īsu 
koncertu. Mīļi gaidām visus apmek-
lētājus! Pēc dievkalpojuma Bībeles 
stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. febr., plkst. 13.00 Kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacifi c Fair 
iepirkšanas centram). Ieejot bibliotekā, 
sekot norādījumu uz Meeting Room A.

Jaunzēlandē
Sv. Māras draudze Kraistčerčā
Sestdien, 13. febr., plkst. 16.00 Diev-
kalpojums ar dievgaldu Latviešu namā 
38 Gasson Street, Christchurch. Kal-
pos arhib. Elmārs E. Rozītis. Pēc diev-
kalpojuma lauku pavards – cūciņas 
cepetis ar kartupeļu salātiem un skā-
biem kāpostiem. Lūdzam paņemt līdzi 
dzērienus. $10/$5.

Latvijā
Piektdien, 5. febr., plkst. 19.00 
ELJA50 piektdienas vakara tikšanās 
Konventa sētā. Vakara referents būs 
Latvijas Organiskās sintēzes institūra 
(OSI) direktors, ķīmijas zinātņu dok-
tors, akadēmiķis, profesors Dr. Ivars 
Kalviņš ar tematu: Inovācija Latvijā – 
ilūzija vai realitāte?
Piektdien, 12. febr., plkst. 19.00 Ār-
zemju latviešu kārtējais tikšanās va-
kars PBLA pārstāvniecībā Lāčplēša 
ielā 29 dz. 5.
Sestdien, 13. febr., plkst. 10.30 
ELJA50 seminārs Vēlētāji, politiskie 
procesi un 10. Saeimas vēlēšanas Lat-
vijas Bankas Mācību un Atpūtas cen-
trā Poruka prospektā 12, Jūrmalā.
Svētdien, 21. febr., plkst. 15.00 Rīgas 
Evanģēliskās draudzes dievkalpojums 
ar dievgaldu Vecajā Sv. Ģertrūdes baz-
nīcā. Kalpos māc. Klāvs Bērziņš. ∎

Adelaidē
Sestdien, 6. febr., plkst. 9.30 Austrāli-
jas latviešu evanģēliski luterisko drau-
džu apvienības ģenerālkonference 
baznīcas zālē. Piedalīsies garīdznieki 
un draudžu pārstāvji no citām pilsē-
tām, kā arī arhib. E. E. Rozītis. Visi, 
kas vēlas, var piedalīties kā klausītāji.
Sestdien, 6. febr., plkst. 9.30 – 13.00 
Pamatskola uzsāk 2010. g. skolas gadu.
Pirmdien, 8. febr., plkst. 19.00 ALB 
jauktā kora mēģinājumi sāksies Tāla-
vas mazajā zālē.
Svētdien, 14. febr., plkst. 9.30 Novuss 
Tālavā. Jauni spēlētāji var piebiedro-
ties katrā laikā – novuss – spēle jau-
niem un veciem!
Ceturtdien, 18. febr., plkst. 19.30 – 
22.00 DV namā vīru koris Daugava 
atsāk mēģinājumus.
Svētdien, 21. febr., plkst. 9.30 Novuss 
Tālavā.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 7. febr., plkst. 11.00 ALEL-
DA ģenerālkonferences noslēguma 
dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
kafi jas galds. Visi laipni aicināti pie-
dalīties.
Svētdien, 21. febr., plkst. 11.00 Pirmā 
svētdiena Ciešanas laikā. Dievkalpo-
jums bez dievgalda.

Brisbanē
Svētdien, 7. febr., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam – Pārrunas par 
Jēzus brāļiem pie A. Blūmas, 43 Nor-
man Cres., Norman Park.
Otrdien, 9. febr., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā – Yoga 
vingrojumi ar Carmel 10.30–11.00. 
Dažādas nodarbības 11.00–12.30. Rīta 
tēja un pusdienas $15.
Sestdien, 20. febr., plkst. 15.00 visi 
laipni aicināti uz Brisbanes Latviešu 
biedrības 60 gadu darbības atceres 
aktu un svinībām! Noslēgumā šam-
panietis un latvisks launags. Pēc akta 
Ulda Siliņa īsslugas Laimīgā zeme un 
Vai te var dabūt šņabi? un ansambļi 
Zigrīda un Zigrīdas kalpi. Noslēgumā 
šampanietis un latvisks launags. Ieeja 
brīva.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Diakone Brigita Saiva. 
Svētdien, 21. febr., plkst. 11.30 Diev-
kalpojums ar dievgaldu. (Diakone Bri-
gita Saiva).

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 14. febr., plkst. 13.00 Diev-
kalpojums Sv. Pētera Baznīcā, Reid.

Melburnā
Sestdien, 6. febr., plkst. 12.00 Vana-
dzes piedāvā pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 7. febr., plkst. 14.00 MLB 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojums lat-

viešu nama mazajā zālē.
Sestdien, 13. febr., plkst. 10.30 Mel-
burnas Latviešu vidusskola atsāks dar-
bību.
Sestdien, 20. febr., plkst. 15.30 Letto-
nias 140 gadu dibināšanas atcere lat-
viešu namā. Atklātā vakarā referēs Dr. 
hist. Roberts Crawfords par Domas 
par latviešu identitāti senatnē, jaunos 
laikos un tagad. Visi laipni ielūgti!

Melburnas 1. latv. ev. lut. draudze
Māc. Māra Saulīte.
Nav saņemtas ziņas par dievkalpoju-
miem 2010. gadā.
 
Melburnas Sv. Krusta draudze
Svētdien, 7. febr., plkst. 11.00 Epifā-
nijas laika piektā svētdiena, ģimenes 
dievkalpojums draudzes vecākā vadī-
bā.
Svētdien, 14. febr., plkst. 11.00 Mūsu 
kunga apskaidrošanas diena, dievkal-
pojums Latviešu ciemā arhib. Elmāra 
E. Rozīša vadībā.
Svētdien, 21. febr., plkst. 11.00 Cieša-
na laika pirmā svētdiena; dievkalpo-
jums ar dievgaldu viesu mācītāja Guna 
Baloža vadībā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 14. febr., plkst. 10.30 Diev-
kalpojums.
Trešdien, 17. febr., plkst. 10.30 Pelnu 
dienas dievkalpojums.

Sidnejā
Svētdien, 7. febr., plkst. 14.00 Sid-
nejas Latviešu namā – Draudzīgā ai-
cinājuma atcere. Arnis Skujiņš lasīs 
fragmentus no savas grāmatas Zilā 
saite. Skatīsimies Rīgas TV raidījumu 
ierakstus.
Piektdien, 12. febr., plkst. 12.00 Sid-
nejas Latviešu namā – Senioru saiets.
Svētdien, 21. febr., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu namā, SLB Dāmu kopa 
rīko Hertas Sūnas priekšlasījumu  
Skaistums ikdienā. Ieeja pret ziedoju-
miem sākot ar $6 – Spodra Klauverta 
piemiņas fonda atbalstam.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Prāv. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 7. febr., plkst. 10.00 Lasītais 
dievkalpjums
Svētdien, 14. febr., plkst. 10.00 Diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 21. febr., plkst. 10.00 Cieša-
nu laika dievkalpojums ar Svēto vaka-
rēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 7. febr., plkst. 10.00 Diev-
kalpojums. Anima vokālās grupas va-
dītājs Ēriks Eglītis dievkalpojuma ie-

Latvijas Bankas kurss 4. februārī.
1 EUR = 0,702804 (piesaistes kurss)
1 AUD = 0,4460
1 GBP = 0,8060

1 NZD = 0,3580
1 USD = 0,5030

Lata kurs s

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Elīna Garanča
Žorža Bizē operā „Karmena“
Ierakstu ar Latviešu operas 

mākslinieces Elīnas Garančas 
Karmenu Ņujorkas Metropolitan 
operas jaunajā iestudējumā varēs 
noskatīties vairākos kinoteātros 

Austrālijā 6. – 11. februārī.

Pilna informācija:
http://www.themetinaustralia.info/


