
Dienu pirms gran-
diozā notikuma kordzie-
dāšanas pasaulē, Rīgas 
Kongresu nama jaunajā 
zālē notika preses kon-
ference, kurā Pasaules 

koru olimpiādes organizatori INTER-
KULTUR un Rīga2014 iepazīstināja 
akreditētos mediju pārstāvjus ar skanī-
gā notikuma būtību, sūtību un kārtību – 

par to, ka Rīga tika izvēlēta, pateicoties 
zināmajai Latvijas kordziedāšanas kul-
tūrai un arī tam apstāklim, ka Rīga ir 
2014. gada Eiropas kultūras galvaspil-
sēta. Savukārt savā uzrunā LR Kultū-
ras ministrijas parlamentārais sekretārs 
Rihards Kols, pieminot kordziedāšanas 
tradīcijas Latvijā, atzīmēja, ka pie tām 
pieder arī Dziesmusvētki, kas dara tau-
tu stipru, un Latvijas okupācijas laikā 

trimdas latviešu organizētie Dziesmus-
vētki tālu prom no Dzimtenes ir ļoti pa-
līdzējuši saglabāt nacionālo pašapziņu.

Informēja, ka koru olimpiādes no-
tiek no 2000. gada (Lincā, Austrijā) 
un Rīgā – līdz šim vērienīgākajā koru 
olimpiādē piedalīsies kori no visiem 
pieciem kontinentiem, no 73 valstīm 

Apmēram pirms 
mēneša, Saeimas galīgā 
balsojuma priekšvakarā, 
LNT Dombura studi-
jā notika diskusija par 
Satversmes preambulu, 
kurā piedalījās arī žur-

nāla Rīgas laiks galvenais redaktors, 
filozofs Uldis Tīrons. Būdama gan 
aktīva preambulas piekritēja, gan ilg-
gadēja Rīgas laika lasītāja, es ar inte-
resi gaidīju Tīrona kunga uzstāšanos, 
cerēdama pēc līdzšinējās preambu-
las pretinieku subjektīvās niekkalbī-
bas beidzot dzirdēt kādu nopietnu un 
konstruktīvu argumentu. Nācās vil-
ties. Savu attieksmi pret sarunu bied-
riem un skatītājiem Tīrona kungam iz-
devās spilgti nodemonstrēt gan ar savu 
atpūtnieka tērpu, gan ar to, ka viņš 
vienīgais no dalībniekiem bija atļāvies 
ierasties uz raidījumu absolūti nesaga-

tavojies: gaidītās argumentācijas vietā 
dzirdēju tikai vīzdegunīgu izrunāša-
nos un apsaukāšanos.

Raidījuma gaitā uzzinājām, ka 
preambulas teksts pēc Tīrona kunga 
domām „nav skaists“; šo dokumentu 
Tīrona kungs uzskata „par katastro-
fu“; tanī esot daudz neskaidru terminu, 
piem., „latviešu identitāte“, „Latvijas 
tauta“, „latviešu nācija“; „identitāte“ 
pats par sevi esot „šaušalīgs termins“; 
preambulas teksts esot rakstīts „idio-
tiem“, „muļķīgajai tautai, kura nesa-
prot“; nacionālas valsts jēdziens Tīro-
na kungam „nepatīk“; „noteikt cilvēku 
vai valsti caur tautu“ – tā esot „acīmre-
dzama atpakaļrāpulība“; latviešu dzī-
vesziņa esot „velnsviņzin kas“; pream-
bula apvainojot Tīrona kunga krievu 
un ebreju draugus; preambulas teksts 
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Šī gada 9. jūlijā LR Ārlietu mi-
nistrijā Rīgā, Latvijas goda konsuli 
Austrālijā tikās ar Latvijas vēstnie-
ku Austrālijā un Jaunzēlandē Andri 
Teikmani, kā arī ar Latvijas ārlietu 
ministru Edgaru Rinkēviču. Goda 
konsuli ar ārlietu ministru pārrunāja 
Pētera Grestes apcietināšanu un no-
tiesāšanu Ēģiptē, Latvijas un Austrā-
lijas divpusējās attiecības, konsulāros 
jautājumus, dubultpilsonību un citus 
jautājumus. Goda konsuli tai pašā die-
nā piedalījās LR Ārlietu ministrijas un 
LIAA (Latvijas investīciju un attīstī-
bas aģentūras) seminārā par Latvijas 
preču un pakalpojumu eksporta iespē-
jām uz Austrāliju.

9. jūlijā goda konsuli paspēja arī 
tikties ar Ārlietu ministrijas Konsulā-
rā departamenta un Iekšlietu ministri-
jas Pilsonības un 
migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) 
pārstāvjiem par 
p ā r v i e t o j a m ā s 
pasu darbstacijas 
izbraukumu uz 
Austrāliju šī gada 
augustā. Latvijas 
pases varēs iegūt 
vai atjaunot tikai 
reģistrētie Latvijas 
pilsoņi ar personas 
kodiem.

Goda konsuli 
Austrālijā turpina 
pieņemt Latvijas 
pilsonības reģis-
trēšanas pieteiku-
mus, un Latvijas 
pilsoņiem ir vēl 

iespēja pieteikties pie goda konsuliem, 
ja viņi vēlētos izņemt Latvijas pases 
Austrālijā šī gada augustā.

Latvijas pasu noformēšanas datu-
mi Austrālijā:

Adelaidē: 13. – 15. augusts
Brisbanē: 11. – 12. augusts
Melburnā: 17. – 20. augusts
Sidnejā: 14. – 17. augusts
Pertā: 10. – 11. augusts 
Pirmdien, 7. jūlijā, goda konsuli 

tikās ar Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) priekšsēdi Arni Cimdaru par 
gaidāmajām 12. Saeimas vēlēšanām šī 
gada 4. oktobrī.

Latvijas pilsoņi Austrālijā, kuriem 
ir derīgas Latvijas pases, varēs pieda-
līties vēlēšanās.

Jānis Dēliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Ušakovu un Centrālās vēlēšanu komite-
jas priekšsēdētāju Arni Cimdaru.

8. jūlijā goda konsuli apmeklēja 
Rēzekni, lai tiktos ar Rēzeknes mēru 
Aleksandru Bartaševiču un apmeklētu 
akciju sabiedrības Latvijas Finieris rūp-
nīcu VEREMS. Goda konsuli apmeklēja 
arī Austrumlatvijas radošo pakalpoju-
mu centru Zeimuļs un Latgales vēstnie-
cību Gors, lai iepazītos ar Latgales re-
ģiona tūrisma un kultūras piedāvājumu.

Ārlietu ministrijas Preses un 
informācijas nodaļa
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Goda konsuli tiekas
Rīgā notika 7. Latvijas Republikas goda konsulu sanāksme

No 6. līdz 8. jūlijam Rīgā notika 
jau septītā Latvijas Republikas goda 
konsulu sanāksme, kurā piedalījās vai-
rāk nekā 100 Latvijas goda konsuli no 
50 valstīm.

Goda konsulu sanāksmē tika 
pārrunātas ārpolitikas aktualitātes, 
t.sk. gaidāmās Latvijas prezidentū-
ras Eiropas Savienības (ES) Padomē 
2015. gada pirmajā pusgadā prioritā-
tes, Latvijas ekonomiskā situācija pēc 
eiro valūtas ieviešanas, novitātes tū-
rismā, kultūras programma Rīgas kā 
2014. gada Eiropas kultūras galvaspil-
sētas ietvaros un Latvijas prezidentū-
ras ES Padomē laikā, kā arī konsulāro 
jautājumu aktualitātes.

7. jūlijā Latvijas goda konsulus 
uzrunāja Latvijas Republikas Minis-
tru prezidente Laimdota Straujuma un 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Sa-
nāksmes darba sesiju 7. jūlijā atklāja 

Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs 
Andrejs Pildegovi-
čs. Goda konsuliem 
paredzēta pieņem-
šana pie Latvijas 
Valsts prezidenta 
Andra Bērziņa.

Sanāksmes ie-
tvaros goda kon-
suli tikās ar eko-
nomikas ministru 
Vjačeslavu Dom-
brovski, Latvijas 
Bankas prezidentu 
Ilmāru Rimšēviču, 
Latvijas preziden-
tūras ES Padomē sekretariāta direktori 
Ingu Skujiņu, Latvijas Institūta direkto-
ri Karinu Pētersoni, Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas direktoru Andri Vilku, 
ka arī Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu 

No kreisās: Aldis Birzulis – goda konsuls Sidnejā, Alek-
sandrs Gārša – goda konsuls Kērnsā, Juris Meija – goda 
konsuls Brisbanē, Jānis Dēliņš – goda konsuls Viktorijā, 
Tasmānijā un Austrālijas galvas pilsētas teritorijā, Jānis 
Purvinskis – goda konsuls Pertā un Dr. Valdis Tomanis – 
goda konsuls Adelaidē.

Goda konsulu paziņojums
Pārrunas ar ārlietu ministru un PMLP

No kreisās: Dr. Valdis Tomanis – goda konsuls Adelaidē, Aldis 
Birzulis – goda konsuls Sidnejā, Jānis Dēliņš – goda konsuls 
Melburnā, Andris Teikmanis, Latvijas vēstnieks Austrālijā un 
Jaunzēlandē, Juris Meija, goda konsuls Brisbanē, Aleksandrs 
Gārša, goda konsuls Kernsā un Oļegs Orlovs, Latvijas un 
Jaunzēlandes referents un otrais sekretārs Āzijas, Āfrikas un 
Okeānijas valstu nodaļā Latvijas Ārlietu ministrijā.
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Ludboržs, dabūjis au-
tobusu no Rēzeknes pilsē-
tas domes, aizveda 16 rē-
zekniešus uz Stūra māju 
Rīgā, kur pats bijis ieslo-
dzīts no 1949. g. 5. maija 
un divus mēnešus tur tika 
turēts līdz izsūtīšanai uz 

Kazahstānas vara rūdas raktuvēm. At-
miņas ir ļoti nomācošas: „Mani pratinā-
ja izmeklētājs Raguščins, bija nikns, ka 
neprotu krievu valodu. Tulks bija ebre-
jiete; Rīgā mani nespīdzināja, to darīja 

Rēzeknes čekā: notrieca zemē, spārdīja 
kājām līdz zaudēju samaņu.

Stūra mājā uz pratināšanu izsau-
ca ap plkst. 23iem un to darīja līdz 
plkst. 5iem no rīta. 

Kamerā bija uz grīdas sarkans pa-
klājs, kas klusināja soļus un slēpa asi-
ņu pēdas. Izmeklētājs kliedza, ka mani 
vajadzējis pakārt, jo es darbojos preto-
šanās kustībā LATGALES VANAGI; 
par to es rakstīju grāmatā Atis Skal-

Pirmdien, 7. jūlijā, Siguldā, Balta-
jā Flīģelī notika manu darbu izstādes 
atklāšana. Mēs ar Viju Vētru sadar-
bojamies jau padsmit gadus. Šī ir jau 
mana trešā fotoizstāde veltīta Vijai.

Pirmā bija RTU (Rīgas Tehniska-
jā universitātē) – 2012 .g., otrā – RLB 
(Rīgas Latviešu biedrībā) – 2013. g. un 
šogad – Siguldā.

2013. gadā nāca klājā izdevniecī-
bas Madris izdotā grāmata Vija Vētra. 
Deja – mans mūžs, – kurā lielākā daļa 
ir manas fotogrāfijas, kurās redzama 

Vija, uzstājoties Latvijā.
MŪS abas vieno MĪLESTĪBA! 

Vijai – uz deju, man – uz fotogrāfiju! 
Tāpēc mums ir viegli sastrādāties, jo 
izjūtam viena otru. Un vēl mūs vieno 
tas, ka Vija ir VĒTRA un es – Vējiņa!! 
Smieklīgi..., bet arī īstenība – ABAS 
esam STIPRAS un ar MĪLESTĪBU 
ejam – dejojam – pūšam uz priekšu!!

Guna Oškalna-Vējiņa
Laikrakstam „Latvietis“

Red.: Izstāde skatāma līdz 31. jūlijam.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šonedēļ visā Rīgā 

skanēja dziesmas. Pa-
saules koru olimpiāde 
sapulcināja korus no vi-
sām pasaules malām, ie-
skaitot divus no Austrā-
lijas – Metodistu lēdiju 

koledžas kori un ansambļus no Pertas, 
kā arī Sidnejas Geju un lesbiešu kori. 
(Tik jājautā, kāpēc World Choir Ga-
mes latviskā tulkojumā parādās vārds 
olimpiāde).

Kori pārvietojās dziedādami no 
vienas vietas uz otru. Parkos dzirdē-
jām koru balss vingrinājumus un mē-
ģinājumus. Notika koncerti, konkursi 
un apbalvošanas. Balvas bija daudzās 
kategorijās, un tās ieguva dažādas 
valstis, arī Austrālija, Latvija, Krievija 
un sevišķi – Ķīna.

Bija interesanti noklausīties, kā šis 
mūzikas žanrs tiek izmantots, lai snieg-
tu atšķirīgu tautu mūziku. Ja latviešu 
tautas dziesmu aranžējumi klasiskā 
Jāņa Cimzes stilā ir tas, ko daudzi sa-
prot kā īstās tautas dziesmas, tad līdzī-
gā veidā Dienvidāfrikas kora dziedātā 
zulu dziesma paturēja gan elementus no 
etnogrāfiski oriģinālā zulu dziedājuma, 
gan elementus no Eiropas koru kultūras.

Gaisotne bija gandrīz kā Dziesmu 
svētkos – gājiens, Lielkoncerts Me-
žaparka estrādē. Tikai dalībnieki bija 
visādās krāsās un runāja visādās valo-
das. Padomju okupācijas laikos Dzies-
mu svētkos uzspieda tautu draudzību 
ar obligātām dziesmām svešvalodās; 
tagad, brīvā Latvijā, notika īstā, neuz-
spiestā tautu draudzība.

Kā jau mēdz notikt vasarā, visādi 
notikumi pulcēja latviešus un Latvijas 
pārstāvjus no visām pasaules malām. 
Latvijas Goda konsulu sanāksmē bija 
ieradušies visi seši Latvijas Goda kon-
suli Austrālijā. Ja vēstnieki ir Latvijas 
pavalstnieki, tad Goda konsuli var arī 
būt tās zemes pavalstnieki, kurā viņi 
darbojās. Piemēram, nācās runāt ar tur-
cieti – Latvijas Goda konsuli Antālijā.

Piecdesmit latviešu skolotāju no 
visas pasaules pulcējās Jumurdas mui-
žā netālu no Madonas, kamēr Rīgā 
Kultūras ministrijas, Ārlietu ministri-
jas un Izglītības un zinātnes ministri-
jas sadarbībā ar PBLA organizētā kon-
ferencē Latvieši pasaulē – piederīgi 
Latvijai. 2014 vairākās darba grupās 
pārrunāja latviešu emigrācijas arhīvus 
un sadarbību izglītības jomā.

Latvijai ir sava vieta pasaulē, un 
mēs darbojamies pasaules mērogā ar 
citām tautām un ar mūsu tautu. Neaiz-
mirsīsim, ka mums ir sava valsts ar tā-
dām pašām tiesībām kā citām valstīm. 
Mūsu ievēlētie pārstāvji Satversmes 
jaunā preambulā ir piefiksējuši to, ko 
mums un citiem vajadzēja zināt, bet 
bieži mēdzam nesaprast.

Kā dzied Prāta vētra: Welcome to 
My Country.

GN

Apsveicam
Adelaides Latviešu biedrības priekšsēdi

Bruno Krūmiņu
90 gadu dzimšanas dienā! 

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde

„Dejo Vija Vētra“
Dažos vārdos par Gunas Oškalnas-Vējiņas fotoizstādi

Vija Vētra pie fotogrāfijām izstādes atklāšanā.
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Lasītāja vēstule
Stūra māja
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Jāņa un Pētera dienas svinības Kanberā
Pārrunāja vārdu izcelsmi

Šī gada 28. jūnijā 
Imanuēla baznīcas zālē 
Lyons DV Kanberas 
nodaļas vanadzes rīkoja 
labdarības saietu un ar 
kupliem ozollapu vaina-
giem sveica Jāni Stam-

buli un Andreju Pēteri Griguli.
Saietu ievadīja vanadžu vadītāja 

Inta Skrīvere, nolasot sveicienus no 
Latvijas – Edītes Ortveinas un Klāras 
Mētras.

Turpinājumā Skrīvere runāja par 
cilvēkiem doto vārdu izcelsmi un 
nozīmi. Kanberas nodaļā ir 12 va-
nadzes, un no tām trīs pāri ir vārda 
māsas – divas Ainas, divas Birutas 

un divas Intas. Interesanti bija klau-
sīties vanadžu vārdu izcelsmi, un 
šiem vārdiem piemītošās raksturīgās 
īpašības.

Vārdi – Jānis un Pēteris – ir jau ar 
arhaisku vecumu, un mums visiem zi-
nāmi kā no Latvju dainām, tā arī no 
Bībeles.

Sekoja bagātīgs vanadžu sagādā-
tais mielasts un ļoti bagāts loterijas 
mantu klāsts. Tāpat kā iepriekšējos 
gadus, tā arī šoreiz, vanadzes visu 
mielastam vajadzīgo pārtiku sedz pa-
šas, un visas ieņemtās naudas summas 
tiek veltītas labdarībai Latvijā un šeit, 
Austrālijā.

Nāca jau krēslas stunda, kad saieta 

dalībnieki devās mājup.
Skaidrīte Dariusa

Laikrakstam „Latvietis“

Kopš šī gada marta Sidnejā darbojas 
jauns jauktais koris – Sidnejas Latviešu Kul-
tūras dienu koris. Sestdien, 28. jūnijā koris 
pirmo reizi uzstājās publikai Jāņu sarīkoju-
mā Sidnejas Latviešu namā. Sarīkojumu rī-
koja Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu 
rīcības komiteja, un atlikums atbalstīs Kultū-
ras dienu rīkošanu.

Koris uzstājās ar divām dziesmām: 
Jānīts jāja gadapkārti – tautas dzies-
ma, diriģente Sandra Dragūna, pava-
dītāja Daina Kaina (vijole) un Kur tad 
tu nu biji, āzīti manu – tautas dzies-
ma Raimonda Paula apdarē, diriģents 
Ivars Štubis, pavadītāja Sandra Dragū-
na (klavieres).

Sidnejas Kultūras dienu koris vēl 
arvien uzņem dziedātājus, kam ir in-

terese piedalīties Kultūras dienu Kopkora 
koncertā 2014. g. 30. decembrī. Mēģināju-
mi notiek trešdienas vakaros, Sidnejas 
Latviešu namā, plkst. 19.15. 

Papildus informācija par kori pieeja-
ma, rakstot info@al55kd.com.

Daina Kaina
Laikrakstam „Latvietis“

Mirdzošs vakars
Kultūras dienu balle

Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu 
Jaungada balle jūs aizvedīs uz 1920. gada 
Rīgu. Vakars solas būt maģisks, jo plānotā 
mirdzuma un greznuma atmosfēra jūsos ra-
dīs prieka uz bezrūpības sajūtas. Šampanietis 

plūdīs, ēdiens būs gards un mūzika aizraus. Gaidīsim stal-
tus vīrus glaunos uzvalkos, kas atsauks divdesmito gadu 
atmosfēru un izsmalcinātas dāmas mirdzošās kleitās, kas 
rotātās dārgakmeņiem un spalvām.

Balle noritēs WatervieW skaistajā Bicentennial park 
apkārtnē, kur visus mīļi gaidīsim, galanti ierodamies pa 

sarkano paklāju. Ar glāzi šampanieša 
rokās, viesi varēs izbaudīt skaisto Sidne-
jas saulrietu, mirdzoša ezera un zaļojoša 
parka ielokā. Vakars turpināsies skaisti 
iekārtotās telpās. Jaungadu sagaidīsim ar 
dzīvo mūziku, pie kuras būs iespējams lu-
stīgi dejot visu vakaru. 

Biļešu cena $150; bērniem zem 18 ga-
diem $80.

Elita Luce un Klāra Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Sidnejas Latviešu Kultūras dienu koris
Pirmo reizi uzstājies publikai

Sidnejas Latviešu Kultūras dienu ko-
ris diriģentes Sandras Dragūnas va-
dībā. FO

TO
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No kreisās: Andrejs Pēteris Grigulis, 
Aija Stambule un Jānis Stambulis.
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Kultūras dienu Kopkorī piedalīsies 9 koristi no Īrijas Latviešu kora.
Gaidām viesus no visām pasaules malām. Piesakies arī Tu!
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Latvijas tenisiste, 
17 gadus veca Jeļena 
Ostapenko svētdien, 
6. jūlijā, ieguva pir-
mo vietu Vimbeldonas 
(Wimbledon) junioru 
sacensībā. Kamēr gal-

venā laukumā Džokovičs spēlēja pret 

Federeru, Jeļena Ostapenko pirmā lau-
kumā izcīnīja 2-6 6-3 6-0 uzvaru pret 
Slovākijas Kristini Smidlovu (Sch-
miedlova). 

Jeļena Ostapenko 2013. un 
2014. gados piedalījās Austrālijas At-
klātā (Australian Open) junioru sa-
censībā Melburnā, kur viņa ir satikusi 

dažus Melburnas latviešus, kas bija 
nākuši viņu atbalstīt.

Ernests Gulbis Vimbldona vinnē-
ja pirmo spēli pret igauni Jurgen Zopu 
(Zopp), bet otrā spēlē zaudēja pret Uk-
rainas E. Stakhovski.

Kārlis Brēmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Summa no $1 līdz $100
Sidnejas Latviešu 

biedrība, M. un A. Ba-
lodis, A. un D. Dārziņš, 
A. un V. Puķe, Melbur-
nas Latviešu biedrība, 
Vija Zars, Balaratas Lat. 
ev. lut draudze, Aija Wil-

son, D. Luste, Gregory Holman, In-
grīda Garofali, Ilze Papworth, Marta 
Rozentale, Arvīds Winters, Harijs Ber-
gers, L. un Z. Riters, Juris Rubis, Ruta 
Ēķe, Gints Stīpnieks, Inārs Kalniņš, 
Inese Drēziņa, Gunārs Freimanis, Aus-
ma Rozīte, Silvia, Andris un Jānis Mig-
lis, Daugavas Vanadžu kopa Brisbanē, 
Jānis un Ieva Kains, Elvīra Latiša.

Summa no $101 līdz $200
Artis Medenis (Ainas Medenes 

piemiņai), Kanberas Latv.ev.lut. drau-
dze (atzīmējot 14. jūniju), Lonija Grau-
diņa, Velta Krūmiņa, I. un V. Grau-
diņš, Korp! Letgallia kopa Adelaidē 
(G. Ancāna piemiņai).

Summa no $201 līdz $500
Kopziedojums Ilgvara Ķēniņa bē-

rēs, Gunārs Bērzzariņš, Melburnas 
Sv. Krusta draudze (18. nov. kolekte).

Summa no $501 līdz $1000
Kopziedojums Gunta Ancāna bē-

rēs, Korp! Letgallia Melburnas kopa 
(G. Ancāna piemiņai), Daugavas Va-
nadžu Melburnas kopa, Gunta Rudzīte 
(savas mātes Lilijas piemiņai).

Summa no $1001 līdz $2000
Daugavas Vanagu Melburnas 

kopa, Sidnejas Latviešu biedrības 
Dāmu kopa, Natālija Neiburga.

Summa no $2001 līdz $5000
Adelaides Latviešu biedrība (atzī-

mējot 65 jubileju), Brigita Muške (sava 
vīra Kārļa piemiņai), Aldis Birzulis (fil-
mas Sapņu Komanda izrādes izdevumi), 
Irmas Ziemeles testamenta novēlējums.

Pagaidām anonīms ziedojums
$ 59 000 nozīmēts ,,Hrusčeva at-

kusnis” stenda izgatavošanai Nākot-
nes Namam.

Pateicos visiem Okupācijas muze-
ja atbalstītājiem par atsaucību, lai mu-
zejs spētu pastāvēt, noturēties un no-
drošināt šī svarīgā darba turpināšanu 
nākotnē. Pateicos, ka ar savu devumu 
novērtējat muzeja lielo darbu.

Šai laika periodā uz muzeju kopā 

Austrālijas latviešu ziedojumi Okupācijas muzejam
No 2014. gada 1. janvārim līdz 2014. gada 30. jūnijam

pārskaitīti $ 81 000, tas ir, ieskaitot lie-
lo anonīmo ziedojumu. Tātad no pār-
sūtītās summas, $22 000 bija individu-
ālo personu, organizāciju un piemiņas 
veltu devums. 

Motto: ATCERĒTIES – 
PIEMINĒT – ATGĀDINĀT
No Austrālijas ziedotāju saimes 

esmu apsveikusi Jauno OM direktoru 
un novēlējusi Viņam izturību un viss 
labākās sekmes, vadot muzeju.

Esmu Izteikusi lielu pateicību 

Gundegai Michelei par Viņas neizsa-
kāmi vērtīgo, nesavtīgo darbu visus 
garos gadus vadot muzeju

Mēs, Austrālijas latvieši, varam 
būt īpaši lepni, ka abi šie muzeja va-
dītāji nākuši no mūsu saimes! Mūsu 
pienākums tad nu ir viņiem sniegt visu 
iespējamo atbalstu!

Paldies visiem ziedotājiem par fi-
nansiālo, kā arī morālo atbalstu.

Ināra Graudiņa
OM pārstāve Austrālijā

Latvijas tenisiste Vimbeldonā
Ieguva uzvara junioru sacensībā



6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2014. gada 18. jūlijā

un 460 koros dziedās 27 000 dziedātāju. Faktiski šis ir pir-
mais kultūras pasākums, kas Rīgā pulcē tik lielu ārvalstu 
dalībnieku skaitu. Ir piepildījies sens diriģenta Imanta Ko-
kara sapnis par Pasaules koru olimpiādi Rīgā – tā notiek no 
9. līdz 19. jūlijam ar atklāto un čempionu konkursu daudz-
veidīgās kategorijās, piemēram: klasiskie kori un folklora, 
gospeļi, barbershop kvarteti un kori, spiričueli, sakrālā un 
laikmetīgā mūzika.

Atklātajā konkursā, atkarībā no žūrijas komisijas pie-
šķirto punktu skaita, kolektīvi saņems Bronzas, Sudraba 
vai Zelta diplomu; savukārt čempionu konkursā kori sa-
ņems arī medaļas, bet kolektīvs, kas savā kategorijā būs sa-
ņēmis vislielāko punktu skaitu, iegūs titulu Pasaules koru 
olimpiādes čempions 2014 un trofeju. Čempionu balvas un 
medaļu autore ir Latvijas māksliniece Olga Šilova. Pasau-
les koru olimpiādes ietvaros notiek arī: nāciju parāde – da-
lībnieku gājiens, draudzības koncerti Rīgas parkos un citās 
pilsētās, meistarklases, īpašie zvaigžņu koncerti.

9. jūlijā tika iezvanīts Miera zvans pasaules koru olim-
piādes Atklāšanas ceremonijā Arēnā Rīga. Pasaules koru 
olimpiādes moto ir Dziesma vieno nācijas, tai ir sava him-
na un savs karogs.

Jau pāris stundu pirms ceremonijas sākuma, Arēnas 
Rīga apkārtne pildījās ar autobusiem, no kuriem burtiski 
izbira daudzkrāsaini, ne tikai apģērba ziņā – bērni, mazliet 
lielāki bērni un arī pieaugušie koru dalībnieki. Ap viņiem 
valdīja nepārtraukta kustība un čala, arī 30°C grādu kar-
stums viņus nenokausēja. Katru kori pavadīja brīvprātīgie, 
plīvojot dažādu izmēru karogiem, skanot dziesmām dalīb-
nieki kā tērcītes satecēja Arēnā ieņemt savas skatītāju vietas.

Foto un video medijiem bija ierādīta vieta arī otrajā stāvā, 
man gan likās, ka tas bija daudz augstāk, bet skats pavērās 
pilnībā. Skatuve izbūvēta apļa formā, no kura vienu pusi aiz-
ņēma orķestris, bet koristi sēdēja tāpat kā skatītāji tribīnēs. 
Virs viņiem bija izvietoti trīs lielie ekrāni, dalībvalstu karogi 
un uz pelēka fona divas milzīgas saktas. Pie skatuves, kreisa-
jā pusē uz latvju rakstiem izrakstīta paaugstinājuma izliektā 
lokā iekārts 8. Pasaules koru olimpiādes bronzas zvans ar 
resnu auklu pie zvana mēles. 480 kg (1058 mārciņas) smagā 
zvana skaņa ir noskaņota uz la, un zvanu 12 nedēļu laikā 
izgatavoja Royal Bell Foundry Petit&Fritsen Nīderlandē.

Gaidītā un satraucošā Atklāšanas ceremonija sākās ar da-
lībvalstu karogu ienešanu (karogus nesa puiši un valsts raks-
tītu nosaukumu meitenes dažādos latviešu tautas tērpos), tas 
bija ļoti, ļoti skaists un emocionāls brīdis, ko nepārtraukti 
pavadīja ļoti skaļas ovācijas. 73 valstu karogi ar godasardzi 
latviešu tautastērpos uz skatuves – tas bija iespaidīgi. Tad 
sākās jauns ovāciju vilnis, jo zālē tika ienests Pasaules koru 
olimpiādes karogs – milzīgs, balts ar pieciem krāsainiem 
pusapļiem, to nesa seši dažādu tautību jaunieši tautu tērpos 
(vienam gan augums bija vairāk apzīmēts nekā apģērbts).

Zālē ienāca olimpiādes oficiālās personas, no kurām 
Ginters Tīčs – 
Pasaules koru 
olimpiādes un 
Vācijas kultū-
ras organizāci-
jas INTERKUL-
TUR prezidents, 
Rīgas Domes 
priekšsēdētājs 
Nils Ušakovs un 
Latvijas Valsts 
prezidents And-
ris Bērziņš teica 
uzrunas un at-
klāja olimpiādi 
iezvanot zvanu, 
pēc tam skanot 
jaunajām, Zig-
mara Liepiņa 

kom p o n ē t a ja m 
skaņdarbam – 
olimpiādes fanfa-
rām un Latvijas 
Valsts himnai.

Karogi, ap-
lausiem skanot, 
tika aiznesti un uz 
skatuves uznāca 
koncerta vadītāji 
aktieri Ilze Ķu-
zule-Skrastiņa un 
Rihards Lepers, 
programmu piesakot angļu valodā. Sākās koncerts ar dau-
dzpusīgu programmu, simfoniskais orķestris, pazīstamas 
dziesmas solistu Renāra Kaupera un Intara Busuļa izpil-
dījumā, operdziedātāju Kristīnes Zadovskas un Krišjāņa 
Norveļa dziedājums, Artūra Maskata Tango baleta solis-
tu izpildījumā, etnogrāfiskā ansambļa dziedājums un deju 
grupas mūsdienīgs Jāņu nakts uzvedums. (Varbūt kādu 
nepieminēju, lai neļaunojas.)

Aplausi, ovācijas, draudzīgas apkampšanās un lēni, kā 
plata daudzkrāsaina josta visi skatītāji saulrieta staros at-
stāja Arēnu Rīga, lai jau nākamajā rītā stātos pretī konkur-
su žūrijai.

Skaists un interesants notikums arī rīdzinieku dzīvē. 
Mani personīgi mazliet saskumdināja fakts, ka tik maza 
(īslaicīga) loma bija ierādīta olimpiādes zvanam – es biju 
pārliecināta, ka zvana skaistā balss izspēlēs kādu melodiju. 
Jā, bet tad jau būtu vajadzīgs arī zvanītājs, jo trīs runas vīri 
jau nu nebija nekādi zvaniķi.

Rīt jau no paša rīta visiem sākas darbs, arī man ir sastā-
dīts plāns, kur jābūt, kas jāredz, par ko jāpastāsta

laikraksta „Latvietis“ lasītājiem.
Aina Gailīte

Jauns izaicinājums Latvijai
Turpinājums no 1. lpp.

Preses konference. No kreisās: Mārtiņš Drēģeris, Rihards 
Kols, Ginters Tīčs, Nils Ušakovs, Diāna Čivle, Kristians 
Jungrens, Romāns Vanags.
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Pasaules koru olimpiādes karoga ienešana.
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Deju uzvedums.
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No kreisās: Nils Ušakovs, Ginters 
Tīčs, Andris Bērziņš.
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Koru olimpiādes zvans.
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Pasaules koru olimpiāde 2014 Rīgā. Sāku 
jau mazliet orientēties olimpiādes darba kār-
tībā, un rodas jau tīri konkrēta interese par 
kori no Austrālijas, ja reiz tiek ziņots, ka pār-
stāvēti visi pieci kontinenti, tātad jābūt arī no 
Austrālijas.

Caur preses centru atrodu visu koru konkursu dalīb-
nieku saraktus, jāmeklē pamatīgi, jo zinu tikai valsts no-
saukumu. Atrodu – 10. jūlijā plkst.14.00 Sv. Pētera baznīcā 
čempionu konkursa kategorijā – sakrālā mūzika ar pavadī-
jumu – meiteņu koris Methodist Ladies’ College Chorale, 
Austrālija (vēlāk uzzinu, ka viņas ir no Pertas).

Laicīgi esmu tur, uzzinu cikos un pa kurām durvīm 
iet prese, kur norādīta vieta. Pētera baznīcā šis ir pirmais 
olimpiādes konkurss, viss ir sagatavots, it kā viss pare-
dzēts, bet – te vietējais koris nokavē uz mēģinājumu, te tū-
risti neievēro uzrakstu, ka jāievēro klusums, te mūsu pašu 
skatītājas grib ieviest savu kārtību.

Stāvu aiz pēdējās skatītāju rindas celiņam pa vidu, pa-
tālu jau ir, tuvplānu nebūs. Meitenes ieraugu ejam pa sānu 
eju un izstiepjamies garā rindā. Visas smukas, garos mel-
nos svārkos, melnās kurpēs un baltās blūzēs garām pie-
durknēm ar stāvapkaklīti un bez izgriezuma, visām sapīta 
franču bize. Meitenes perfekti iederas šajā vietā, un kad 
viņas pēc žūrijas locekļu vārdu nosaukšanas (ir arī Latvi-
jas pārstāve Agita Ikauniece) sarindojas uz pakāpieniem, 
redzams, ka balto blūzīšu garums visām kopā veido kā ar 
lineālu novilktu līniju. Ja par vizuālo noformējumu žūrija 
nesalika maksimālos punktus, tad nav taisnības virs ze-
mes! (Es gan nezinu, vai par to liek punktus.)

Meitenes dzied skaisti, izjusti, kā jau baznīcā pieklājas. 
Šķiet, ka pēc pirmās dziesmas viena meitene iznāk no kora 
rindām un galīgi bāla aiziet. Vēlāk uzzinu, ka vairākas ir 
apslimušas, arī kakls sāp, pāris guļ viesnīcā. Bet koris eņ-
ģeļu balsīs turpina atbildīgo darbu. Pēc pēdējās dziesmas 
var redzēt, cik labs kontakts ir diriģentam Dr. Robertam 
Fokneram (Robert Faulkner) ar centīgajām koristēm. Un 
atkal meitenes viena aiz otras garā rindā (es saskaitīju 55) 
aiziet. Uznācienam gatavojas nākamās konkursantes.

Es steidzos ārā, lai aprunātos ar meitenēm. Viņas stāv 
bariņā baznīcas ēnā, daudzām kurpes rokās. Dodos pie brīv-
prātīgajiem palīgiem, uzzinu, ka koris no Pertas, jautāju di-
riģentam, vai korī dzied arī kādas latviešu meitenes. Viņš 
izbrīnījies atbild, ka nē, un tad balstiņa no bariņa viduča 
angliski saka: Es, mans vectēvs ir latvietis. Diriģenta uz-
acis pārsteigumā saceļas augstu, augstu. Izrādās, ka Lūcijas 
(Lucy) viens vectēvs ir latvietis Balodis, bet ģimenē latviski 
vairs nerunā. Bet galvenais šajā gadījumā ir zināt savas sak-

nes. Parunājamies.
Izrādās, mei-

tenes ir Eiropas 
turnejā, bijušas 
Venēcijā un Vīnē, 
tagad Pasaules 
koru olimpiāde 
Rīgā, tādā kar-
stumā nav viegli, 
daudzas tā arī aiz-
iet līdz autobusam 
Strēlnieku lauku-
mā, kurpes nesot 
rokās. Pēc stundas 
meitenēm jābūt Pārdaugavā, Latvijas Universitātes Botā-
niskajā dārzā uz Draudzības koncertu kopā ar Latvijas kori 
Juventus. Nolemju, ka man arī jāpaskatās, kā tad šogad iz-
skatās Botāniskā dārza tradicionālajā Puķu ballē.

Botāniskā dārza stādījumi pārplānoti līdz nepazīša-
nai, dīķis izaudzis gandrīz vai par ezeru, gar daudziem 
celiņiem tirdzniecības teltis ar vietējiem eko ražojumiem, 
meistardarbnīcas, arī liela telts ar bonsai augu izstādi. Pļa-
viņā pie Palmu mājas skatuve krāsainā noformējumā; solu 
rindas pamazām aizņem svētdienīgi un vasarīgi saposušies 
ļaudis. Koristes sasēžas zālītē, ēnas gan nav. Uz skatuves 
kāpj runātāji, tiek pasniegti pateicības diplomi par sadarbī-
bu un atbalstu vairāku valstu vēstniekiem Latvijā. Man arī 
pārsteigums – sastopu Latvijas Goda konsulu Melburnā, 
Austrālijā – Jāni Dēliņu.

Pēc uzrunām dažas dziesmas nodzied Latvijas koris un 
tad Methodist Ladies’ College Chorale koris priecē visus 
ar savu daudzveidīgo repertuāru, no pilnīgi nedzirdēta sti-
la dziesmām līdz latviešu tautas dziesmas apdarei – Āvu, 
āvu baltas kājas. Pēc koncerta meitenes basām kājām de-
vās Botāniskā dārza zaļumos, aicinātie viesi uz pikniku ar 
vīnu, es aizgāju apskatīt pārplānojuma izmaiņas. Būs jā-
atbrauc pēc pāris nedēļām, kad viss dekoratīvais būs no-
vākts, un dārzā būs klasiskais miers.

Bet meitenes vēl redzēšu konkursa Barbershop koru 
kategorijā nākamajā vakarā, pēc Siguldas apmeklējuma. 
Ļoti patīkami dzirdēt viņu jūsmošanu par Latvijas mežiem 
un Rīgas zaļumu.

Varbūt mums visiem vajadzētu nopietni pacīnīties pret 
mežu barbarisko izciršanu – lai nebūtu kailcirtes (tas esot 
bizness – visu naudu jau nesagrābsi).

Vispār esmu zaļa –
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas meitenes Rīgā
Methodist Ladies’ College Chorale Pētera baznīcā

Lūcija (Lucy) un diriģents Roberts 
Fokners (Robert Faulkner).
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„Methodist Ladies’ College Chorale“ Botāniskos dārzos.
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Klausītāji.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Pasaules koru olimpiādes darbs rit pilnā 
sparā; Rīgā noslogotas visas koncertzāles. 
Konkursi, meistarklases un koncerti. 11. jū-
lija vakarā Kongresu nama Lielajā zālē norit 
popmūzikas/šovu koru atklātais konkurss. 
Man palaimējas redzēt Dienvidāfrikas 

meiteņu kori. Koši tērpi, savdabīgas kustības, īpatnējas 
balsis. Redzēju gan viņu mēģinājumu, gan uzstāšanos. 
Manuprāt, meitenes mazliet uztraucās, bet tāda eksotika, 
skaisti.

Jau pavisam vēlu vakarā Latvijas Universitātes aulā 
notika čempionu konkurss Barbershop kvartetiem – uz-
stājās trīs pieredzējuši vīru kvarteti no Nīderlandes – gan 
čempions, gan zelts un sudrabs. Savs stils, apbrīnoja-
mi noslīpēts priekšnesums! Pēc kvartetiem čempionu 
konkursa Barbershop koru grupā kā pirmais uzstājās 
Austrālijas meiteņu koris no Pertas Methodist Ladies’ 
College Chorale. Šajā konkursā no visa kora piedalījās 
sešpadsmit meitenes, nemaz nevarēju atpazīt – tā pār-
vērtušās – skaistās vīna sarkanās kleitiņās. Specifisks 
izpildījums, tik vieglas kustības, bet salīdzinot ar konku-
rentiem, meiteņu maniere bija mazliet rezervēta, bet man 
gan labāk patika pievērst uzmanību dziedāšanai nevis 
kāju veiklībai. Jā, Universitātes Aulas akustika laikam 
gan Rīgā ir nepārspējama. Skatītāju bija ļoti daudz un 
aplausi vētraini.

Nākamās dienas vakarā Arēnā Rīga notika pirmā Ap-
balvošanas ceremonija, kā tā norit skatītājiem nebija ne 
jausmas, pārsteigums bija pamatīgs – tā bija vētra, liela 
vētra. Uz skatuves bija novietoti podesti uzvarētājiem, uz 
galda novietotas mākslinieces Olgas Šilovas veidotās me-
daļas un čempionu balvas. Pirms sākuma pie olimpiādes 
zvana stāvēja rinda uz fotografēšanos.

Zālē bija milzīgs troksnis – nemitīgas savstarpēju 
apsveikumu ovācijas, visur plīvo dažāda lieluma dažādu 
valstu karogi; tad jau jauni puiši ar lieliem karogiem jo-
ņoja apkārt zālei. Likās, ka sēdvietas nekad neaizņems, 
visi bija tik aizņemti. Kad uz skatuves uznāca vīrs, kura 
uzdevums bija visus informēt par pasākuma norises kār-
tību, viņa balss absolūti nebija dzirdama, bet viņš neap-
juka. Tas bija kā pērkona grāviens un pēkšņi bija klu-
sums.

Ceremonijas ievadu vadīja mūsu Jana Kalniņa di-
vās valodās, iepazīstinot ar goda personām un norises 
kārtību. Tika paziņoti uzvarētāji astoņās konkursu ka-
tegorijās no atklātā konkursa līdz čempionu konkursa 
uzvarētājam. Punktu starpība bija pamatīga, apm., no 
13 līdz 96 (tas, ko es ievēroju). Visi nosauktie saņēma 
triju pakāpju diplomus vai diplomus un medaļas, un 
katrā konkursa nominācijā čempions saņēma vēl bal-
vu. Nosauktā kora pārstāvji, stāvot uz skatuves podes-
ta, saņēma apbalvojumus; uz lielā ekrāna bija redzama 
informācija arī ar punktu summu. Katru sveica aplausu 
un ovāciju vētra, tika skaļi skandināts valsts nosaukums 
un plīvoja karogi. Ļoti bieži tika saukts, Čaina, Čaina... 
Bet, kad tika nosaukts čempions, tad sākās, kas prātam 
neaptverams – troksnis tāds, ka nekas nav dzirdams, 
piem., čempions Ķīnas koris 100 cilvēku sastāvā, visi 
barā, kā bites spietā saskrien uz skatuves (dažs nokrīt, 
dažs pazaudē kurpi), it kā sakrīt vienā kaudzē, tā ir tāda 
sajūsma, tāds prieks!

Kora pārstāvji stāv uz podesta un saņem diplomu, 
medaļu un balvu. Tad visi pagriežas pret karoga mastu 
un vēro kā trīs skaistas latvju tautumeitas paceļ uzva-
rētājvalsts karogu, skanot valsts himnai, zinātāji dzied 
līdzi. Tas ir vienīgais klusuma brīdis. Pēc tam dažas 
sekundes pozē fotogrāfiem, klanās, tad visi barā tāpat 
skrien atpakaļ. Nākamo nominantu iespējams paziņot 
tikai pēc brīža. Lūk, tādas emocijas, prieks un asaras! 

Pasaules koru olimpiādes Apbalvošanas ceremonijai ir 
sava garša! To varēja izgaršot apmēram četras stundas. 
Tas bija tā vērts! Desmit dienu laikā četras šādas cere-
monijas.

Austrālijas kora Methodist Ladies’ College Chorale 
diriģents Dr. Roberts Fokners (Robert Faulkner) saņēma 
nopelnītos diplomus un sudraba medaļu. Apsveicam!

Arī apsveicēja
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Darbs un augļi
Apbalvošanas ceremonija „Arēnā Rīga“

Dienvidāfrikas meiteņu koris Kongresu namā.
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Konkurss LU Lielā aulā.
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Honkongas kora apbalvošana Arēnā Rīga.
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Austrālijas kora 
Methodist Ladies’ 
College Chorale 
diriģents Dr. Ro-
berts Fokners 
(Robert Faulkner) 
(uz podesta) saņē-
mis apbalvojumu. FO
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No 3. līdz 6. jūlijam dienas pārpildītas ar 
emocijām, izdziedātām dziesmām, noklausī-
tiem koncertiem un izbaudīs pilnībā tautas deju 
uzvedums, kurā arī varēja priecāties par tautas 
tērpu dažādību un bagātību; dejojot dejas, ska-
tītāji izbaudīja latviešu rakstu veidojumus ar 
folkloras mūzikas grupu un kora pavadījumu.

„Dziesmu svētki ir tautas svētki, kam ir varens spēks 
sasaukt kopā tautiešus no tuvienes un tālienes. Svētkos 
mūs nešķir nedz ģeogrāfiskas, nedz paaudžu robežas, jo 
mūs vieno vēlme būt kopā latviskā gaisotnē, lai skandinātu 
dziesmas, rībinātu dejas, līksmotos un baudītu mūsu kultū-
ras vērtības.“ Baibas Bredovskas, Dziesmu Svētku rīcības 
komitejas priekšsēdes, vārdi Dziesmu Svētkus atklāšanā.

Hamiltonas Dziesmu svētkus kuplināja daudz kori no 
Latvijas, Amerikas, Zviedrijas un 4 dalībnieki no Austrā-
lijas kora Atbalsis – 2 no Melburnas un 2 no Adelaides. No 
Latvijas piedalījās ap 300 dalībnieku. Skatītāju un klausī-
tāju arī netrūka, pāri 1 500 klausītāju Kopkora koncertā un 
vēl vairāk tautas deju uzvedumā.

Kas man atstāja lielu iespaidu, bija tas, ka visi sarīko-
jumi, mēģinājumi un saviesīgie vakari notika Hamiltonas 
pilsētas centrā. Dziesmu Svētku rīcības komiteja izvēlējās 
Sheridan Hotel kā galveno centru Dziesmu Svētkiem. Sa-
mērā daudz apmeklētāju palika šinī viesnīcā, kurā arī bija 
Informācijas centrs, notika Reģistrācija visiem dalībnie-
kiem, vienā istabā bija iespēja atjaunot Latvijas pasi, ap-
meklēt tirdziņu, kur bija iespēja iegādāties latviešu rotas 
gan no Latvijas māksliniekiem, gan no vietējiem, iespēja 
nopirkt grāmatas, zaftes, rupjmaizi, rokdarbus, filmas un 
mūzikas diskus. Tas viss bija otrā stāvā Sheridan Hotelī. 
Lietišķās mākslas izstāde arī bija iekārtota otrajā stāvā.

Ārā zem nojumes bija galdi, pie kuriem varēja apsēs-
ties un parunāties ar draugiem, iedzerot glāzi alus, vīna vai 
slaveno Svētku kokteili (Letts go crazy!). Par visu bija pado-
māts. Pat stūrī bija latviešiem ļoti pazīstams Laimas pulks-
tenis, kas kļuva par satikšanās vietu daudz dalībniekiem un 
viesiem. Bija arī citas viesnīcas netālu no Sheridan, kurās 
viesi un dalībnieki apmetās. Uz baznīcu, kur notika Garī-
gais koncerts un Sonares koncerts, varēja aiziet ar kājām. 
Saviesīgie vakari arī bija viegli pieejami staigājot. Sheridan 
Hotels atrodas uz galvenās ielas pilsētas centrā, respektī-
vi, kaut kad pa dienu ciemiņi un dalībnieki varēja aiziet 
uz Sheridan, un vienalga kurā dienas laikā bija dzirdama 
latviešu valoda, redzami tautas tērpi un Latvijas karogu 
plīvoja Hamilton Square mastā. Latvijas karogs bija katrā 
viesnīcas foajē, kur apmetās Dziesmu Svētku dalībnieki.

Mums bija ļoti interesants gadījums Sonores koncertā. 
Dziesmu svētkos dziedāja gan iemīļotus un pazīstamos gaba-
lus, kā arī pirmatskaņojumus. Sonores kora programmā dzies-
mai Daugavas krastā, vārdus sarakstīja A. Ritmanis. A. Rit-
manis arī sarakstīja vārdus dziesmai Dziesmu pinu, deju pinu, 

ko dziedāja jauk-
tais koris Kop-
kora koncertā. 
Šī dziesma vel-
tīta 14. Latviešu 
Dziesmu svēt-
kiem Kanādā, 
un šai dziesmai 
šis bija pirmat-
skaņojums. Viņa 
meita Lolita Rit-
mane kompo-
nēja mūziku šai 
dziesmai un pati 
arī to nodiriģēja 
koncertā. A. Rit-
manis dzīvo Lo-

sandželosā jau vai-
rākus gadus. Pēc 
koncerta mūs iepa-
zīstināja ar A. Rit-
mani un kundzi, 
jo A. Puķītis, Inta 
radinieks, ir viņa 
krustdēls. Mums 
tas bija patīkams 
pārsteigums, jo 
abu dziesmu vārdi 
un mūzika mums 
ļoti patika, un ka 
varējām parunā-
ties ar pašu auto-
ru!!

Dziesmu svēt-
ku programma 
jauktam korim bija 
ļoti labi sastādīta gan ar dziesmu izvēli, gan secību. Publika 
varēja noklausīties savas iemīļotās dziesmas, kā Gaismas pili, 
Kantāti Tēvijai, Pūt, Vējiņi! pa vidum noklausīties kokles, so-
listu pavadījumā dziedot Svēti Debesis Šo Zemi, Saule Brida 
Rudzu Lauku un J. Ķēniņa Rožu Vainadziņš un A. Ritmaņa 
pirmatskaņojums Dziesmu pinu, Deju pinu.

Tautas deju Lieluzvedums un Svētku noslēgums bija 
Hamiltonas Hoki laukumā. Piedalījās 29 tautas deju grupas 
gan no Kanādas, Latvijas, ASV un Īrijas. Uzvedums sākās, 
visiem dejotājiem lēni uzstaigājot uz laukuma. Uziešanai 
skanēja trejdekšņi, lēni bungas sitieni, ko spēlēja Folkva-
kara ansamblis, un korim dziedot Saule brida rudzu lauku. 
Kanādas, Latvijas, ASV un Kanādas Dziesmu svētku ka-
rogi tika ienesti un ielikti savās vietās, abu valstu himnas 
nodziedātas, un tad sekoja Tautas deju grupas parāde. Kopā 
piedalījās ap 500 dejotāju no 29 deju grupām. Jaunākie dejo-
tāji no Īrijas Sienāzīši bija ap 5 vai 6 gadus veci, bet Toronto 
Diždancis pāri 65 gadiem. Gandrīz katrai tautas deju grupai 
bija savs karogs. Tad kad iepazīstināja deju grupu, tad pa 
priekšu nāca karogs, un dejotāji sekoja karogam. Pirms de-
jošanas jau laukums bija pilns ar krāsainiem tautas tērpiem 

Dziesmu svētki Hamiltonā
„Dziesmu pinu, deju pinu, latvju tautas vainagā!“

Koris „Sonora“ ar solisti Ingu Slubovsku (soprāns).
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Ansamblis „Folkvakars“ ar bijušo Austrālijas latvieti 
Krišjāni Putniņu.
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Austrālijas dalībnieki. No kreisās: Ints 
un Margota Puķīši, Ivars un Māra Me-
denieki.
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Turpinājums 12. lpp.

Tikšanās ar A. Ritmani (dziesmas 
„Daugavas Krastā“ autors) un kundzi 
pēc „Sonoras“ koncertu. No kreisās: 
I. Puķītis, Ritmaņa kundze un kungs, 
viņa krustdēls A. Puķītis ar kundzi.
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Ilze Nāgela: 1994. gada 28. jūlijā 
tiki ordinēts par mācītāju. Jau vairākus 
gadus esi Austrālijā. Kā šeit nokļuvi?

Dainis Markovskis: (Protams, ka 
ar lidmašīnu!) 2010. gada janvārī, kad 
cītīgi gatavojos eksāmenam Latvijas 
Universitātes maģistratūrā, saņēmu no 
sava kolēģa e-pastu ar īsu informāciju, 
ka Melburnas Latviešu evaņģēliski lu-
teriskā Svētā Krusta draudze izsludina 
konkursu uz mācītāja vakanto vietu. 
Skaidri atceros, kad biju izlasījis šo 
ziņu, paskatījos ārā par logu. Sniga pa-
sakaini pūkains sniedziņš, un ārā tem-
peratūra bija apmēram –7°C; visapkārt 
sasnidzis balts, bet spīdēja spoža saule. 
Austrālija! Melburna? Un kāpēc gan 
ne? Pie sevis domāju: „Varbūt šī ziņa ir 
nākusi tieši īstajā laikā?“ Tieši dažas 
nedēļas iepriekš man beidzās līgums 
ar Latvijas Nacionāliem Bruņotajiem 
Spēkiem (NBS) kā Sauszemes Spēku 
brigādes vecākajam kapelānam, un arī 
pirms gada man beidzās kalpošana Rī-
gas Mārtiņa draudzē, tāpēc biju pārdo-
mās, kur un kādā veidā labāk turpināt 
savu kalpošanu.

Divas dienas biju lūgšanās, pārdo-
mās un sarunās ar ģimeni, un jau treša-
jā dienā biju skaidri izlēmis, ka pieteik-
šos uz vakanto Melburnas Svētā Krusta 
draudzes mācītāja amatu. Tad arī seko-
ja visas Melburnas Sv. Krusta draudzes 
mācītāja aicināšanas komisijas (MAK) 
pieteikšanās procedūras. Tad beidzot 
arī pēdējā atlases kārta, kad 2010. gada 
jūlijā un augustā biju uzaicināts uz Mel-
burnas Svētā Krusta draudzi, lai varētu 
labāk iepazīties, kā arī pie reizes ap-
ciemot citas Austrālijas latviešu drau-
dzes. Par šo iespēju esmu no sirds pa-
teicīgs toreizējam prāvestam Kolvinam 
Makfersonam (Colvin S. MacPherson) 
un ALELDA, ka varēju šajās 50 dienās 
iepazīties ar Austrālijas latviešu drau-
dzēm un Austrāliju. Tas bija brīnišķīgs 
un neatkārtojams laiks un pieredze! Un 
visbeidzot: 2010. gada 28. novembrī 
Melburnas Sv. Krusta draudzes ārkār-
tas pilnsapulcē, balsojumā par nākamo 
mācītāju, man par lielu un patīkamu 
pārsteigumu, – draudze izvēlējas mani!

I.N.: Kad kļuvi par mācītāju? 
D.M.: Par pilntiesīgu mācītāju 

kļuvu 1994. gada 28. jūlijā, kad Rī-
gas Doma baznīcā tiku ordinēts. Lai 
gan varētu teikt, ka mana aktīvā kal-
pošana sākās jau krietnu laiku agrāk. 
1991. gada 4. oktobrī – Pļaujas svētkos 
notika mans pirmais un arī tajā pašā 
dienā otrais patstāvīgais dievkalpo-
jums. Toreizējais LELB arhibīskaps 
Kārlis Gailītis 1. oktobrī mani izsauca 
pie sevis uz pieņemšanu LELB kon-
sistorijā, kas toreiz atradās Lāčplēša 
ielā, un mani nosūtīja ar komandējuma 

rakstu kalpošanā uz Tirzas un Velēnas 
draudzēm. 

Mans pirmais dievkalpojums 
man vienmēr paliks atmiņā. Tās īpa-
šās sajūtas bija vienreizēji skaistas. 
1991. gada 4. oktobra rīts bija saulains, 
dzestrs, bet patīkams. Kokos jau ie-
krāsojās Latvijas rudens košās krāsas. 
Ienākot baltajā, senajā Tirzas baznī-
ciņā, bija neparasti auksts. Manas ro-
kas un kājas pirms un dievkalpojuma 
laikā drebēja ne vien no uztraukuma, 
bet arī no aukstuma. Tomēr pirmais 
satraukums pārgāja, redzot gaišās un 
smaidīgās cilvēku sejas. Pirmās trīs, 
četras baznīcas solu rindas bija pilnas 
ar bērniem un skolniekiem. Mans pir-
mais sprediķis baznīcā! Lai gan biju 
mājās un ceļā uz baznīcu (braucu no 
Rīgas līdz Tirzai ar autobusu) sprediķi 
kārtīgi pārlasījis vismaz desmit un pat 
vairāk reizes, šo savu pirmo sprediķi 
nolasīju kā cītīgs students, lai neizlais-
tu nevienu rakstīto vārdu, un acis uz 
draudzi pacēlu tikai tad, kad izlasīju 
pēdējo sprediķa vārdu, kas ir viens un 
tas pats visiem mācītājiem, – Āmen!

Baznīca bija tik auksta, ka runā-
jot varēju saredzēt savu elpu, un lie-
lais Dievgalda biķeris, kas tā jau man 
likās tik smags, šķita bija piesalis pie 
maniem pirkstiem. Tomēr, gods, kam 
gods, savā pirmajā dievkalpojumā neko 
nesajaucu, un tiku veiksmīgi līdz diev-
kalpojuma beigām. Pēc dievkalpojuma 
bērni un jaunieši mani apbēra ar rudens 
skaistajiem un daudzkrāsainajiem zie-
diem. Neatceros, ka vēl savā dzīvē būtu 
saņēmis tik daudz ziedu un smaidu!

I.N.: Kādi ir akadēmiskie grādi? 
Kad tie iegūtu?

D.M.: 1994. gadā – teoloģi-
jas bakalaurs Latvijas Universitātē; 
2010. gadā – Humanitāro zinātņu ma-
ģistrs teoloģijā un reliģijas zinātnēs 
Latvijas Universitātē.

I.N.: Kurās draudzēs esi kalpojis 
šajos 20 gados?

D.M.: No 1991. gada 4. oktobra līdz 
1992. gada februārim kalpoju Tirzas 
un Vēlēnas draudzēs. No 1992. februā-
ra līdz 1994. gada oktobrim Cesvaines 
un Liezeres draudzēs. No 1994. gada 
novembra līdz 1999. gada jūlijam Aiz-
kraukles draudzē. No 1995. gada maija 
Jaunjelgavas draudzē. No 1996. gada 
septembra klāt nāca Daudzeses drau-
dze. No 1997. gada arī kalpoju Skrī-
veru (Aizkraukles pag.) draudzē. No 
1999. gada augusta līdz 2000.gada sep-
tembrim tiku komandēts uz Ķeguma, 
Tomes, Lēdurgas un Skultes draudzēm.

2000. gada aprīlī pirmo reizi LELB 
jaunākajā Baznīcas vēsturē, tika rīkots 
atklāts konkurss uz draudzes mācītā-
ja vietu Rīgas Mārtiņa draudzē. Pie-

teicos uz šo mācītāja vakanto vietu. 
Jūlijā pienāca mana kārta pārbaudes 
dievkalpojumā, vēlāk Bībeles stundas 
vadīšanā; tikos uz pārrunām / inter-
viju ar draudzes padomi un bija vēl 
daži citi pārbaudījumi. No pieciem 
kandidātiem Rīgas Mārtiņa draudzes 
padome par savu mācītāju izvēlējās 
mani, un kopš 2000. gada oktobra līdz 
2009. gada 6. janvārim kalpoju Rīgas 
Mārtiņa draudzē.

Kopš 1997. gada oktobra līdz 
2009. gada decembrim, paralēli drau-
dzēm, kalpoju Latvijas Nacionāli 
Bruņotajos Spēkos Štāba bataljonā 
kā kapelāns. 2001. gada decembrī 
pēc Nacionālās Aizsardzības Akadē-
mijas virsnieku speciālistu kursa ab-
solvēšanas saņēmu pirmo virsnieka 
pakāpi – leitnants. Paralēli kalpošanai 
Rīgas Mārtiņa draudzē kalpoju arī kā 
Nacionālās Aizsardzības Akadēmijas 

Mācītājs Dainis Markovskis – intervija
20 gadi, kalpojot

Mācītājs Dainis Markovskis atskatās uz 20 nokalpotiem gadiem – dažādās vietas un dažādās pasaules malās. Esam 
aicinājuši viņu uz nelielu sarunu.

 
Turpinājums 11. lpp.

Māc. Dainis Markovskis.
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Māc. Dainis Markovskis.
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un Rīgas garnizona kapelāns, un no 
2008. gada septembra līdz 2009. gada 
decembrim kā Sauszemes Spēku bri-
gādes vecākais kapelāns.

Katrā no draudzēm, kur kalpo-
ju, man patiešām ir palikušas labas, 
gaišas un neaizmirstamas atmiņas, 
jā, – arī bijuši pārbaudījumi, izaicinā-
jumi un neizsakāmi lieli prieka mirkļi. 
Katrā no manām bijušajām draudzēm 
esmu atstājis daļu no savas sirds.

I.N.: Kādi gadījumi, piedzīvojumi 
visspilgtāk palikuši atmiņā no šiem 20 
gadiem?

D.M.: Protams, ka varētu veselu 
grāmatu uzrakstīt par piedzīvotiem ku-
rioziem, kas, laikam netrūkst nevienam 
mācītājam. Daudz jauku, smieklīgu un 
interesantu kuriozu manā kalpošanā ir 
skaistā notikumā – laulībās. Pa šiem 
gadiem esmu salaulājis gandrīz 500 pā-
rus. Gandrīz katru no šīm laulībām at-
ceros; pat laika apstākļus, mūziku, lau-
lībnieku kustības, sejas izteiksmes utt.

Nekad neaizmirsīšu pirmās laulī-
bas Tirzas baznīcā, kad es vēl kā jauns 
teoloģijas students laulāju jaunu pāri 
1991. gada Ziemassvētkos. Šo laimīgo 
pāri es nekad nebiju redzējis, vien pa 
telefonu izrunājis laulību ceremoniju. 
Jau iepriekš draudzes priekšnieks man 
bija sacījis, ka laulībnieki esot kārtīgi 
un ticīgi draudzes locekļi, lai es ne-
uztraucoties un kā latvieši saka: Viss 
būs kārtībā! Jaunais pāris ļoti vēlējās 
savas laulības tieši Svētvakara diev-
kalpojumā. Bija sarunāts, ka laulībnie-
ki ar vedējiem ienāks svinīgi baznīcā 
pēc Svēto Rakstu lasījumiem, skaisti 
skanot ērģelēm. Ārā bija patiešām pa-
matīga auksta, balta ziema, ceļi piepu-
tināti un slideni. Laulībnieki kavējās. 
Baznīca pilna ar dievlūdzējiem, skaisti 
eglītē mirdz svecītes; lai gan baznīcā 
ir auksts, visi ir brīnumu gaidās, – liels 
notikums Tirzā, jo šķiet pat bērni zi-
nāja, ka paredzamas laulības. Pēc pa-
redzētās Svēto Rakstu lasījumu vietas, 
skan ērģeles. Skan jau šķiet piecas 
minūtes, bet laulībnieku vēl nav. Kad 
jau piekto vai sesto reizi skanēja tā pati 
mūzika, beidzot – laimīgais pāris ie-
nāk baznīcā un nostājās pie altāra. Tik 
nosalušus, bet laimīgus jauniešus, ar 
bērnišķīgu smaidu laikam vairs nees-
mu redzējis.

Baznīca jau šķiet kļuvusi pārpildī-
ta, daudzi cilvēki stāv kājās. Redzot, 
ka līgavai ir samērā plāna kleita zem 
kažociņa, un man arī kājas jau pa to 
laiku bija nosalušas, sapratu, ka ma-
nai runai un ceremonijai jābūt pēc 
iespējas īsākai, jo vēl taču viss svētku 
dievkalpojums priekšā. Tad, kad no-
nācām pie laulību ceremonijas vietas, 
kad palūdzu man pasniegt gredzenus, 
tad, kā kaut kur redzētā filmā: vedēj-
tēvs skatās uz līgavaini un līgavainis 
uz vedējtēvu, kurš arī bija gados jauns. 
Vispirms vedējtēvs visas kabatas pār-
baudīja, bet, – nekā. Tad laimīgais līga-

vainis, no kura sejas smaids pārvērtās 
lielā izbrīnā, pārmeklēja visas iespēja-
mās bikšu un žaketes kabatas, bet, – 
nekā. Draudze nekā nevar palīdzēt, 
bet tad, – vedējtēvs laimīgi kaut ko at-
ceras, ka gredzeni ir palikuši mašīnā. 
Draudze atviegloti uzelpo, un kamēr 
vedējtēvs dodas pakaļ gredzeniem, 
atkal sāk skanēt tā pati ērģeļu mūzi-
ka, bet nu jau tikai vajadzēja atkārtot 
kādas divas vai trīs reizes, jo gredzeni 
laimīgi ir atrasti. Kopš šīm pirmajām 
laulībām, vienmēr jau iepriekš atgādi-
nu un paprasu par laulību gredzeniem.

I.N.: Vai varētu par sevi sacīt, ka 
vairākās jomās šajos 20 ordinācijas 
gados esi bijis pirmais?

D.M.: Grūti jau tā uzreiz pateikt, 
bet tomēr par kādām no jomām tā va-
rētu droši teikt. Esmu pirmais luterāņu 
mācītājs, kas ir saņēmis NATO virs-
nieka speciālista pakāpi, biju pirmais 
no luterāņu mācītājiem/kapelāniem 
misijā pie Latvijas karavīriem Kosovā. 
Noteikti ir vēl kādas jomas un notiku-
mi, ko varētu apzīmēt ar vārdu – pir-
mais, atceroties kapelānu dienestu, kas 
bija tiešām svētīgs, ražens un Dieva 
vadīts laiks.

Man arī bija tā vienreizējā iespēja 
būt klāt pie pirmās luterāņu baznīcas 
celtniecības Latvijas neatkarības at-
jaunošanas laikā Aizkraukles (bijusī 
Stučka) pilsētā, ko 1999. jūnijā iesvē-
tīja arhibīskaps Jānis Vanags. Tā man 
tiešām bija jauna un neatsverama dzī-
ves un pieredzes skola.

I.N.: Kādas ir labākās atmiņas 
par armijas kapelāna dienesta laiku?

D.M.: Man tiešām ir laimējies būt 
klāt pie Latvijas Nacionāli Bruņoto 
Spēku kapelānu dienesta veidošanas 
sākumiem un attīstības. Pa šiem ga-
diem Latvijas armijā kopā ar citiem 
kapelāniem tika izveidotas vairākas 
veiksmīgas garīgās un izglītības prog-
rammas un projekti, kas nesušas labus 
augļus. Vislielākais prieks, ka daudzi 
karavīri un virsnieki ir kļuvuši par 
kristiešiem, un vairāki simti no ma-
niem karavīriem, kadetiem, virsnie-
kiem un armijas darbiniekiem, tagad 
ir aktīvi draudzes locekļi daudzās Lat-
vijas kristīgo konfesiju draudzēs. Pro-
tams, ka par to visu pateicība Dievam!

I.N.: Kā izvēlējāties kļūt garīdz-
nieks? Kas uz to pamudināja?

D.M.: Tā nebija mana izvēle, bet 
Dievs mani izvēlējās! To es ar katru no-
dzīvotu stundu skaidri apzinos. Dievs 
jau no pašas bērnības mani caur dažā-
diem cilvēkiem, tuviniekiem, notiku-
miem pamazām, bet pavisam noteikti 
gatavoja manam aicinājumam kļūt par 
mācītāju. To tikai var labāk saprast, 
paskatoties atpakaļ. Kādreiz ir labi un 
pat nozīmīgi atskatīties pagātnē, lai 
varētu saprast, ka nekas nenotiek bez 
Dieva ziņas. Esmu pārliecināts, ka par 
mācītāju nevar iemācīties, ja Dievs nav 
tevi aicinājis un svētījis šim uzdevu-
mam. Lai gan daudziem mācītājiem tā 
ir izvēlēta profesija, par ko viņi saņem 
algu, tomēr ne visi, kas ir izmācījušies 
un valkā krustu, ir aicināti. Kādreiz ir 
ļoti skumji klausīties vai redzēt, ka ir 
mācītāji, kuriem ir uzticēta draudze, 
kuri tā īsti nemaz Dievam netic, un 
tas ir briesmīgi. Jebkurš mācītājs ir 
nepilnīgs, – ar saviem trūkumiem un 
vājībām, bet Dievs ir žēlastības bagāts 
un pacietīgs ar katru no mums. Dievs 
nepārtraukti katru no mums veido, pa-
cietīgi, mīloši, pēc Viņa dievišķā plā-
na! Es vēl joprojām topu kā cilvēks, kā 
Dieva bērns, kā mācītājs, un, paldies 
Dievam, ka es vēl neesmu pabeigts.

I.N.: Cik liela ir draudze, kurai 
patreiz kalpo?

D.M.: Patreiz – 2014. gada jūlijā, 
Melburnas Latviešu evaņģēliski lute-
riskajā draudzē ir aptuveni 400 drau-
dzes locekļu.

I.N.: Vai bieži apciemo savas 
draudzes locekļus? Zinot, ka Mel-
burna ir liela pilsēta, cik stundas Tev 
vidēji nedēļā paiet pie stūres, cik km 
nākas nobraukt?

D.M.: Draudzes locekļu apmek-
lējumi mājās, aprūpes namos, Lat-
viešu ciemā, slimnīcās un citur ārpus 
Svētā Krusta baznīcas telpām aizņem 
gandrīz 70% no manas kalpošanas 
laika. Apmeklējot draudzes locekļus 
un latviešu sabiedrību kopumā, ne-
dēļā pie stūres tiek pavadītas vidēji 
vismaz 9 – 10 stundas un nobraukti 
tiek ap 400-450 km nedēļā. Protams, 

Mācītājs Dainis Markovskis
Turpinājums no 10. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.

Pie frančiem NATO bāzē Kosovā 2006 gadā. Otrais no labās māc. Dainis Markovskis.
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8. jūnijā 1949. gadā, 
aukstā ziemas dienā 
Melburnas ostā ieslīdēja 
imigrantu kuģis FAIR-
SEA ar 1837 pasažie-
riem, starp tiem zināmi 
199 latviešu izcelsmes.

Pēc nometnes laika Bonegilla sa-
mērā liels skaits pārcēlās uz dzīvi 
Adelaidē. Ne visi no tiem bijuši aktīvi 
latviešu sabiedrībā, un šodien daudzi 
jau dus kapu kalniņā. Tomēr ir ģime-
nes, kuras labi pazīstamas un nu jau 
vairākās paaudzēs darbojas Adelaides 
latviešu saimē. Ieceļošana Austrālijā 
neapšaubāmi bija jauns posms mūsu 
dzīvēs, un, atceroties to kopā ar līdz-
braucējiem, arvien ir bijis priecīgs no-
tikums.

Kaut arī mūsu skaits ir ļoti saru-
cis, tomēr spējām atzīmēt 65 gadu 
ieceļošanas atceri Tālavā 28. jūnijā 
ar 20 dalībniekiem, ieskaitot otrās pu-
ses. Starp tiem Adelaidē ļoti aktīvi ir 
darbojušies Austra un Elmārs Dukāti, 
Māra Balodis, Sarmīte Jansons, Brigi-
ta Voitkus, Ilze Thomas, Ints Puķītis, 
Jolanta Lūsis. Garo ceļu no Hobar-
tas mēroja Māra un Andžus Skujas, 

no Sidnejas Brigita Voitkus. Degsmi 
piedalīties rādīja Brigita, kura tikai 
iepriekšējā nedēļā bija atgriezusies no 
apciemojuma Latvijā un tūdaļ iegādā-
jusies biļeti lidojumam uz Adelaidi, un 
kaut arī lidostas traucējumu dēļ bija 
jāpērk vēl viena daudz dārgāka biļete, 
viņa bija klāt. Pirmo reizi piedalījās 
Māris Šemets, kurš 25 darba gadus 
bija pavadījis Darvinā.

Diemžēl mūsu seniora līdzbrau-
cēji – Austra un Elmārs Dukāti un 
Mirdza Ozoliņa (Melburnā) nevarē-
ja piedalīties. Bijām iecerējuši ka šie 
seniori mums, toreizējiem jauniešiem 

jeb bērnudārzam, varēs pastāstīt kā-
das epizodes no kuģa brauciena. Mēs, 
toreizējie bērnudārznieki, tagad paši 
esam kļuvuši par vecvecākiem vai se-
nioriem.

Liels paldies Ullai Gicasvili, kura 
mūs pamieloja ar īstām svētku vaka-
riņām un kuras noslēdzām ar Dukātu 
kundzes dāvināto kliņģeri un sadzie-
dāšanos. Vienbalsīgi tika nolemts, ka 
piecgadīgā tikšanās, kā līdz šim, ir par 
ilgu, un tādēļ tiksimies atkal pēc trīs 
gadiem.

Jolanta Lūse
Laikrakstam „Latvietis“

un vēl krāšņāk ar skaistiem karogiem 
ap visu laukumu.

Nemanot mūzika paātrinājās, de-
jotāji izklīda ar saviem karogiem, un 
dažās sekundēs zāle atkal pilna ar 
dejotājiem. Visiem kājas cēlās ritmā, 
plaukstas sita un ķermeņi griezās ātri 
jo ātri. Dziesmu svētku simbols – vai-
nags bija ļoti piemērots, un to apstip-
rināja dejotāju spējas un prieka sajūta, 
dejojot vienā solī savos tautas tērpos. 
Skatītāji izbaudīja šo krāšņumu un 
enerģiju dejās, kas ir daļa no mūsu lat-
viešu kultūras bagātības.

Kad pēdējā deja – Lanckarons 
bija nodejota, visi dejotāji palika stā-
vot Dziesmu Svētku karoga nodošanai 
nākamai rīcības komitejai. 2015. gadā 
Dziesmu svētki būs Rietumamerikas 
krastā San Hose. Pēc karogu iznešanas 
no laukuma dejotāji sastājās aplī un ar 
sakrustotām rokām nodziedāja Dau-
gav’ abas malas. Vēl atlika pēdējo deju 
nodejot, un varētu domāt, ka visi kaut 
cik noguruši pēc tik gara mēģinājuma 
un uzveduma, bet tā tas nebija. Ar vēl 
lielāku enerģiju un degsmi nodejoja Uz 
daldera danci griezu, ka visa zāle rībē-

ja. Pēc brīža skatos, ka skatītāji neiztu-
rēja un arī devās uz zāles vidu padejot. 
Koris arī nokāpa no skatuves un pat ne-
manīja, ka tikpat veikli kā jaunieši kājas 
cilāja un priecājās ar visiem dejotājiem.

Ir pagājušas pāris dienas kopš 
Dziesmu svētkiem, bet manā galvā vēl 
skan dziesmas un meldijas dzirdētas 
Hamiltonas Dziesmu svētkos.

Nobeigumā vēlos citēt no Vadoņa 
14. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā 
ievada: Dziesmu pinu, deju pinu, lat-
vju tautas vainagā!

Latviešu tautu jebkurā pasaules 
malā vienmēr vienojusi dziesma un 

deja, ko visas paaudzes saglabājušas 
kā visdārgāko mantojumu. Pīsim šo 
latvju kultūras bagātību vainagā, kas 
jau no senatnes ir bijis saules, dabas, 
skaistuma un spēka simbols. Tāpat kā 
vainaga pinums vieno, tā arī dziesmu 
svētki vieno tautiešus no visas pasau-
les, vieno paaudzes, vieno mūs vispu-
sīgā kultūras devumā, draudzībā, do-
mās, mērķos un cerībās.

Sargāsim, vienosim un paturēsim 
mūžam dzīvu dziesmu, deju un latvju 
tautu!

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Dziesmu svētki Hamiltonā
Turpinājums no 9. lpp.

Karogu ienešana.
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bergs Kapteiņa gars (2010) 65. lpp.“ 
No šīs cīnītāju grupas šodien dzīvi 

ir Antona brālis Eduards un vēl daži. 
Antonu izsūtīja uz Kazahstānu, kur 
viņš 285 m zem zemes raka vara rūdu. 
Viņa personīgais numurs bija CE 717.

Viņš atgriezās Latvijā 1956. gadā. 

Ekskursija uz šo muzeju ir daļa no 
mūsu tautas vēstures. Tā brīdina, ka 
staļinisms nav tālā pagātnē. 

Atis Skalbergs
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
Turpinājums no 3. lpp.

Kuģim „FAIRSEA“ 65 gadi
Adelaidē atzīmē braucienu 1949. gadā

Priekšā no kreisās: Sarmīte Jansone, Elga Barns, Mārīte Balode. Aizmugurē 
no kreisās: Ilona Hauarda (Howard), Silvia Brauna (Brown), Māris Semets, 
Jolanta Lūse, Brigita Voitkusa, Māra Skuja, Karina Harta, Ints Puķītis.
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esot „radies no psiholoģiska baiļu stā-
vokļa, tāpēc tas ir reaktīvs dokuments, 
kam nav nekādas pozitīvas vērtības.“ 
Risinājums esot „izmest šito ārā un ne-
kad vairs par to nerunāt“.

Tīrona kunga harizmātiskās uz-
stāšanās iespaidu īpaši viengabalainu 
darīja viņa vaļīgā poza studijas krēslā: 
sak, ja jau reiz izgāzties, tad ne tikai 
pārnestā, bet arī pavisam tiešā nozīmē!

To visu jau sen varētu aizmirst: 
Tīrona kunga izteikumi nav vērtīgi, 
jo tiem trūkst argumentu svara. Tomēr 
tie ir, pirmkārt, spilgti simptomātiski, 
un, otrkārt, Tīrona kungs savā klaji 
negatīvajā attieksmē pret preambulā 
noformulētajiem Latvijas valsts pama-
tiem nebūt nav tik vientuļš, kā to varē-
tu iedomāties vai vēlēties.

Nesen cita žurnāla Rīgas laiks pār-
stāve Olga Procevska Delfos nopubli-
cējusi rakstu Satversme un publiskās 
domāšanas gals. Preambulas apsprie-
šanas un nostiprināšanas procesā pēc 
autores domām esot bijis „labi pama-
nāms“ antiintelektuālisms. „Viens no 
argumentiem, ar ko preambulas pro-
jekta iesācēji un atbalstītāji pamato tās 
nepieciešamību, ir tas, ka tauta nezinot 
vai esot aizmirsusi, vai nespējot atrast 
īstās Latvijas valsts vērtības, tādēļ tās 
tautai esot jāsniedz skaidri formulētu 
priekšrakstu veidā.“ Preambulas aiz-
stāvjus vienojot „pārliecība par sa-
biedrības intelektuālo impotenci, neti-
cība tam, ka Latvijas tauta pati varētu 
tikt galā ar neskaidrību (ja tāda vispār 
pastāv, par ko tautai arī nav ļauts iz-
lemt pašai)“.

Te uzreiz jāsaka, ka preambulas 
nolūks nebūt nav kaut ko tautai sniegt 
priekšrakstu veidā, bet gan juridiski 
nostiprināt Latvijas valsts idejiskos 
pamatus, lai neviens ārējs vai iekšējs 
politisks spēks tos turpmāk nevarētu 
patvaļīgi grozīt vai graut.

Procevskas kundzei laikam šķiet 
neticams, ka tauta varētu nezināt, būt 
aizmirsusi vai nesaprast Latvijas valsts 
vērtības. Taču to minētajā Dombura 
raidījumā spilgtāk par spilgtu node-
monstrēja Tīrona kungs, kam izrādījās 
nesaprotami, neskaidri vai nepatīkami 
faktiski visi Latvijas valsts idejiskie 
pamatjēdzieni. Taču jāpriecājas, ka 
vismaz jēdziens Latvijas tauta, kas 
Tīronam pirms mēneša vēl bija pilnīgi 
„neskaidrs“, viņa kolēģei Procevskai 
jau pēc pāris nedēļām ir atkal pietie-
kami skaidrs, lai viņa to savā rakstā 
lietotu bez jebkādas minstināšanās vai 
sīkākiem paskaidrojumiem. Laikam 
jau zināmu skaidrību preambula mūsu 
sabiedrībā tomēr vieš...

Tīrona spilgtais precedents tomēr 
nespēj ietekmēt Procevskas gaišo ticī-
bu tam, „ka Latvijas tauta pati varētu 
tikt galā ar neskaidrību, ja tāda vispār 
pastāv.“ Autore gan nepaskaidro, kā-
pēc tautai ar to vajadzētu tikt galā „pa-
šai“ – proti, kāpēc parlamentam būtu 

jāatturas veikt tieši tās politiskās funk-
cijas, ko tauta tam ir deleģējusi un par 
ko tauta tam maksā. Šim demagoģiski 
utopiskajam Procevskas domu kuģī-
tim it kā jau vajadzētu sašķīst gabalos 
pret viņas pašas skarbi reālistisko atzi-
ņu, ka „nav sevišķi daudz cilvēku, kas 
ir noskaņoti uz individuālām konsti-
tūcijas teksta studijām, un preambula 
diez vai to kaut kā ietekmēs.“ Tomēr 
viņa proponē kādu no gudru filozofu 
rakstiem smeltu ideju, „ka pastāv spe-
cifisks – kolektīvs, sabiedrisks – prāta 
izmantošanas veids.“ Procevska tic, 
„ka ar prātu (racionalitāti) apveltītu 
cilvēku kopums spēj identificēt problē-
mas, publiski diskutēt par tām ar argu-
mentu palīdzību, pārliecināt oponen-
tus un galu galā nonākt pie vispārēji 
pieņemama šo problēmu risinājuma, 
... ka diskusiju ceļā pat visnotaļ atšķi-
rīgiem ļaudīm ir iespējams nonākt pie 
nosacītām, tai vai citai kopienai derī-
gām patiesībām.“

Arī man gribētos un patiktos tā do-
māt. Tomēr katru intelektuālu utopiju 
skarbi koriģē nepielūdzamā realitāte. 
Tā kā visi Latvijas iedzīvotāji vienlai-
kus diskutēt tomēr nevar, tad tas lai-
kam būtu jādara kādiem no tautas vi-
dus izredzētiem viedokļu līderiem, pie 
kam sevišķs svars, ja pareizi saprotu, 
būtu intelektuāļu teiktajam. Kā tas no-
tiek praksē, mēs lieliski redzējām jau 
minētajā Dombura raidījumā. Tautas 
intelektuālo potenciālu tanī pārstā-
vēja trīs cilvēki: studente un Playboy 
modele, kamaniņu braucējs un filo-
zofs. Drīkst minēt, kurš no viņiem 
diskusiju pārvērta par farsu. Filozofs 
bija vienīgais sarunas dalībnieks, kas 
pat necentās, Procevskas vārdiem ru-
nājot, „diskutēt... ar argumentu palī-
dzību, pārliecināt oponentus un galu 
galā nonākt pie vispārēji pieņemama... 
problēmu risinājuma.“ Ar visu savu 
izturēšanos Tīrona kungs tikai skaidri 
nodemonstrēja, ka viņam nav ne in-
tereses par sarunas tematu, ne cieņas 
pret oponentu viedokli, nedz vēlēšanās 
patiešām iedziļināties problēmas būtī-
bā.

Tagad, sekojot Procevskas loģikai 
un runājot viņas vārdiem, gandrīz vai 
būtu jāsāk apšaubīt Latvijas intelektu-
āļu potenciāls. Taču Procevskas kun-
dzes ierosinātais jautājums par sabied-
rības intelektuālo (im)potenci patiesībā 
ir pārāk sarežģīts, lai par to runātu 
demagoģiskā vienvirziena garā. Man 
grūti iedomāties, kad vēl zemes virsū 
ir pastāvējusi kāda tik izglītota, inte-
liģenta un intelektuāli potenta sabied-
rība kā vācu nācija starpkaru periodā; 
un tomēr tieši šī nācija demokrātiskās 
vēlēšanās ievēlēja par Vācijas kancle-
ru Ādolfu Hitleru. Krievi ir viena no 
pasaules lielākajām un izglītotākajām 
kultūras tautām; šī tauta jau trīs reizes 
par savas valsts prezidentu ir ievēlēju-
si Vladimiru Putinu. Par to, kādus blē-
žus un kampējus par saviem valdītā-
jiem mēdz ievēlēt Latvijas sabiedrība, 
nemaz negribu atgādināt. Tāpēc runa 

nav vis par to, ka sabiedrība būtu inte-
lektuāli impotenta, bet gan par to, ka 
pat ar intelektuāli attīstītas sabiedrības 
viedokli ir iespējams manipulēt un tas 
nemitīgi tiek manipulēts. Satversmes 
preambulai te ir juridiski preventīvs 
raksturs un uzdevums.

Ja kādam ir kas iebilstams pret to, 
ka parlaments veic savus Satversmē 
paredzētos pienākumus, tad to vaja-
dzētu vai nu godīgi argumentēt, vai 
paturēt pie sevis. Bet tādi argumenti 
kā „es nesaprotu“ un „man nepatīk“ 
diemžēl neveicina sadarbību starp in-
telektuāļiem un politiķiem, kādu mēs 
to pazīstam no Latvijas dibināšanas un 
atjaunošanas laikiem.

Tīrona kungam „nepatīk nacionā-
las valsts jēdziens.“ Ja viņam nepa-
tiktu, teiksim, ka zeme ir apaļa, būtu 
grūtāk līdzams. Bet tagad taču Tīrona 
kungs varētu pārcelties uz ASV vai 
Austrāliju, kur šis diskomforta faktors 
viņam atkristu. Tikai diez vai tur viņš 
varēs publiski ņirgāties par valsts pa-
matiem un vienlaikus saglabāt godā-
jama un ietekmīga intelektuāļa slavu.

Latviešu dzīvesziņa Tīrona kun-
gam ir „velnsviņzin kas“. Varētu jau 
laipni viņam šo jēdzienu paskaidrot, 
tomēr stipri šaubos, vai Tīrona kungs 
tiešām nezina, ko ar šo vārdu domā tie, 
kas to lieto. Ja Tīrona kungam nepatīk 
šis termins, viņš var piedāvāt labāku. 
Bet, kamēr viņš to nedara, šinī „velns-
viņzin kamī“ saskatu tikai augstprātī-
gu pozu.

Vispār nedomāju, ka mūsu paau-
dze ir Latvijas labā paveikusi ko tādu, 
ar ko tā būtu nopelnījusi tiesības revi-
dēt vērtības, kas bijušas svētas mūsu 
valsts dibinātājiem.

Vēl Tīrona kungam esot tāda in-
deve, ka preambulas teksts apvainojot 
viņa ebreju un krievu draugus. Cik 
jauki, ka Tīronam ir ebreju draugi! 
Varbūt tie kādā vaļas brīdī varētu vi-
ņam paskaidrot, ko nozīmē nacionālā 
vai etniskā identitāte, un kaut maz-
drusciņ kliedēt viņa šaušalas no „iden-
titātes“ vārda un viņa nepatiku pret 
nacionālas valsts jēdzienu... Žēl, ka Iz-
raēlas valstij joprojām nav konstitūci-
jas, tāpēc mēs varam tikai minēt, kāda 
būtu tās preambula. Toties Izraēlai ir 
Neatkarības deklarācija, un varbūt eb-
reju draugi būs tik laipni un Tīronam 
pastāstīs, kāpēc starp trīsdesmit sep-
tiņiem cilvēkiem, kas šo Neatkarības 
deklarāciju parakstījuši, nav neviena 
cittautieša jeb „goja“? Starp citu, Izra-
ēlas Neatkarības deklarācijā ir teikts: 
„Tās ir dabiskas ebreju tautas, kā arī 
jebkuras citas tautas tiesības – būt 
sava likteņa noteicējai savā suverēnā 
valstī.“ Kāpēc tad lai ebreju draugi ap-
vainotos, ja mēs savā suverēnā valstī 
šo principu īstenojam un gribam no-
stiprināt Satversmes preambulā?

Un par ko būtu jāapvainojas Tī-
rona krievu draugiem – Latvijā, kur 
krievu valoda starp visām minoritāšu 

Sapnis par valsti bez preambulas
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LR goda konsuli Austrālijā izsaka savu visdziļāko līdzjūtību kolēģim Jānim Purvinskim, 
Latvijas goda konsulam Pertā, aizvadot viņa mīļo dzīves biedri aizsaulē. 

Aldis Birzulis, Jānis Dēliņš, Aleksandrs Gārša, Juris Meija un Valdis Tomanis

Mūžībā aizgājusi

VALMA MARJORIE DOREEN PURVINSKIS
dzimusi 1936. g. 23.  aprīlī, Austrālijā

mirusi 2014. g. 6. jūlijā, Pertā, Austrālijā

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde izsaka līdzjūtība piederīgiem

✝
Mūžības ceļos devies

ANDREJS ĶIKUTS
Dzimis 1939. gada 2. martā Rīgā, Latvijā

Miris 2014. gada 15. jūlijā Pertā, Rietumaustrālijā

Mīlestībā viņu piemin:
sieva Māra, dēls Kārlis, meita Sandra ar ģimeni,

krustmeita Suzanne ar ģimeni,
Ilga un Gunārs, māsīca Ilga ar ģimeni Latvijā.

Pārtrūcis ir darba pavediens,
Izirusi mīlestības dzija.
Tomēr sirdis mūžam kopā sien
Gaisma tā, kas dzīvē kopā bija.

ka ir nedēļas, kad jābrauc lielāki at-
tālumi, un garākas stundas jāpavada 
ceļā, bet tā jau man ir kļuvusi par ik-
dienas kalpošanu. Vidējais draudzes 
locekļu attālums no baznīcas varētu 
būt 30-35 km. Pa šiem trīsarpus nokal-
potajiem gadiem Melburnā esmu bijis 
pie lielākās daļas no saviem draudzes 
locekļiem. Matemātiski skaitot, ap-
mēram, 20% no draudzes locekļiem 
tagad dzīvo Latviešu ciemā. Vismaz 
15%, kas dzīvo citos Austrāliešu veco 
ļaužu aprūpes namos un savās mājās, 
vairs nav un nebūs spējīgi atbraukt uz 
savu baznīcu vai piedalīties draudzes 
organizētajos sarīkojumos. Tāpēc arī 
daudz laika paiet, apmeklējot gados 
vecākus, vientuļākus, slimos un tālāk 
dzīvojošos draudzes locekļus. Priecā-

jos, ka viņi mani arī labprāt gaida!
I.N.: Kādi spilgtākie brīži ir bijuši 

šai laikā, kas pavadīti Austrālijā?
D.M.: Pirmo reizi ierodoties Aus-

trālijā 2010. gada jūlijā, mani pārstei-
dza lielā Austrālijas dažādība, krāsas 
un plašums. Pirmos spilgtākos brīžus 
piedzīvoju un izdzīvoju Austrālijas 
Latviešu 53. Kultūras dienās Mel-
burnā 2010. gada decembrī, kurās 
arī piedalījos kā viens no koristiem. 
Pa nepilnu nedēļu iespēju iemācīties 
Kopkora dziesmas un dziedāju gan 
jauktajā korī, gan arī Sidnejas Latvie-
šu vīru korī, kad dažas dienas viens no 
vietējiem koristiem bija jāaizstāj man 
neierastajā tenoru balss grupā.

Protams, ka šajā Austrālijas laikā 
man ir bijuši daudzi spilgti un neiz-
mirstami mirkļi, un tie visi saistās ar 
satiktajiem, iepazītajiem cilvēkiem. 
Apciemojot latviešus arī citās Austrā-

lijas pilsētās Sidnejā, Kanberā, Brisba-
nē un citur, – visur lielākā bagātība ir 
cilvēku dvēseles skaistums.

Man kā mācītājam lielākie gan-
darījuma un prieka brīži ir bijuši, kad 
redzi, kā cilvēki mainās, kā cilvēks 
spēj uzziedēt un atvērties Dieva mīles-
tībai. To ir grūti vārdos aprakstīt, bet, 
šie mirkļi ir visskaistākie, kuru dēļ ir 
vērts dzīvot!

IN: Ko vēlētos sacīt, uz ko aicināt 
un ko vēlēt laikraksta „Latvietis“ la-
sītājiem?

D.M.: Lai mēs novērtējam cilvē-
kus, kuri mums ir līdzās tur, kur mēs 
šobrīd esam. Lai mēs vairāk ieraudzītu 
citos to labāko, gaišo un vienreizējo, 
kas katram no mums ir dots. 

Aicinu visus latviešus visās pasau-
les malās un vietās – lasīsim laikrakstu 
Latvietis!

IN: Pateicos par interviju!  ■

Mācītājs Dainis Markovskis
Turpinājums no 11. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. jūlijs
Aleksis, Aleksejs, Alekss
1657. Anglija un Kurzeme paraksta 
kuģniecības un tirdzniecības līgumu.

18. jūlijs
Rozālija, Roze
1931. ārsts, PBLA priekšsēdis (1988-
1989) Linards Lukss.
1933. SLT aktieris Ivars Apelis.

19. jūlijs
Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
1534. Kembridžā tiek dibināta pasaulē 
pirmā izdevniecība.
1873. baltvācu politiķis, Rīgas lielve-
cākais (oberbirģermeistars) (1941. – 
1944.) Hugo Vitroks (Wittrock).
1924. sabiedriskais darbinieks Aus-
trālijā, Dienvidaustrālijas gubernatora 
vietnieks (2000-2007) Bruno Krū-
miņš.
1939. no Liepājas apriņķa Rucavas pa-
gasta Deju mājām uz Brīvdabas muze-
ju Rīgā pārved dižo laidaru.
1939. dzejniece, atdzejotāja un tulko-
tāja Margita Gailīte.
1949. skatuves, TV un filmu aktieris 
Ivars Kants.
1954. grāmatizdevēja Latvijā Vija 

Kilbloka.
1959. 19. un 20. jūlijā Daugavpilī no-
tiek Latgales Dziesmu svētki.
1974. latviešu bundzinieks Kaspars 
Roga (grupā Prāta Vētra).

20. jūlijs
Ritma, Ramona
1923. inženieris un skolu darbinieks 
Austrālijā Osvalds Aizstrauts.
1951. aktieris, režisors, rakstnieks Ju-
ris Rozītis.

21. jūlijs
Melisa, Meldra, Meldris
1724. Kurzemes hercoga galma glez-
notājs Frīdrihs Hartmanis Barizjens 
(Friedrich Hartmann Barisien).
1929. latviešu aktrise Vija Artmane.
1969. amerikāņu astronauts Neils 
Ārmstrongs kļūst par pirmo cilvēku, 
kurš spēris kāju uz Mēness.
1979. Ozols (Ģirts Rozentāls), Latvijas 
hip hop mūzikas izpildītājs.
1999. 4 Latvijas vides aktīvisti, pro-
testējot pret Būtiņģes naftas termināla 
darbību, pieķēdējās pie naftas termi-
nāla bojas. Lietuvas robežsargi aiztu-
rēja zaļos aktīvistus.

22. jūlijs
Marija, Marika, Marina
1919. Latvijas armijā nodibināja pirmo 
aviācijas nodaļu. Tā izmantoja divas 
lieliniekiem atņemtās lidmašīnas.
1940. Kārli Ulmani deportē uz Krie-
viju.
1944. Sarkanarmija sasniedz 1940. g 
Latvijas/PSRS robežu.

23. jūlijs
Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
1812. naktī, gaidot Napoleona ie-
brukumu, Rīgas ģenerālgubernators 
Magnuss Gustavs Esens pavēlēja no-
dedzināt Rīgas priekšpilsētas.
1889. filozofs, esejists Pauls Dāle.
1924. Moriss Halle (Morris Halle, dzi-
mis Pinkovičs), Liepājā dzimis ebreju iz-
celsmes ASV lingvists. Profesors MIT.
1940. ASV valdība paraksta deklarāci-
ju neatzīt Baltijas valstu inkorporāciju 
PSRS.
1989. Somijā, Haiko, darbu sāk Vis-
pasaules latviešu jaunatnes kongress, 
kurā pirmo reizi piedalījās arī jaunieši 
no Latvijas.
1999. Rīgā, Bezdelīgu ielā 3 ielika 
pamatakmeni Latvijas Bankas filiāles 
jaunbūvei.  ■

valodām bauda absolūti privileģētu 
stāvokli?! Būtu, protams, vēl jaukāk, 
ja krievu minoritāte Latvijā varētu 
justies tikpat komfortabli kā, teiksim, 
zviedru minoritāte Somijā. Bet tad 
Krievijas politikai pret Latviju būtu 
jābūt tādai kā Zviedrijas politika pret 
Somiju. Tīrons ļoti labi zina, ka Latvi-
jas krievu minoritāti kā ideoloģisku ie-
roci izmanto aktīvi agresīva autoritāra 
pasaules lielvara, ar ko Latvijai ir ko-
pīga robeža – robeža, kas Latvijas pa-
stāvēšanas laikā vienreiz jau ir mainīta 
rietumu virzienā un pār kuru arī tan-
kiem ceļš jau, kā saka, ir iebraukāts. 
Ja Tīrona kunga krievu draugi Latvijā 
jūtas slikti, tad lai viņš ir tik drosmīgs 
un skaidri pasaka, ka tur vainīga ir ne-
vis Latvijas, bet gan Krievijas politika. 
Diemžēl tā vietā Tīrons pūš Kremļa 
stabulē un demagoģiski melo, ka „lat-
viešu dzērājam Latvijā ir lielākas tie-
sības nekā krievu uzņēmējam.“ Tā nav 
taisnība. Latvijas nodokļu sistēma vi-
sus uzņēmējus žmiedz nost pilnīgi vie-
nādi, nešķirojot pēc tautības. Tīrona 
salīdzinājums būtu korekts, ja latviešu 
dzērājam Latvijā būtu lielākas tiesības 
nekā krievu dzērājam. Bet tā nav. 

Vispār piederu pie tiem latviešu 
politiķiem, ko mazāk interesē dažādu 
Tīrona draugu psiholoģiskie stāvokļi, 
bet vairāk uztrauc fakts, ka latviešu 

jaunietis Latvijā vairs lāgā nevar atrast 
darbu, ja viņš neprot krievu valodu. 
Nebūtu arī godīgi gribēt, lai latvieši 
Latvijā ir tā tauta, ko drīkst apvainot 
visi, bet kas pati nedrīkst ne muti pa-
vērt, lai neapvainotu pus pasauli vai 
vismaz sesto daļu sauszemes.

Ja nu runājam par psiholoģiskiem 
stāvokļiem – pēc Tīrona domām pre-
ambulas teksts „ir radies no psiholo-
ģiska baiļu stāvokļa, tāpēc tas ir re-
aktīvs dokuments, kam nav nekādas 
pozitīvas vērtības.“ Jā, pa daļai esmu 
vienisprātis. Politiska tālredzība savā 
ziņā tiešām ir agrīna baiļu stadija. Bet 
politikā bez tās iztikt nevar, jo tauta 
valsts varai deleģē ne tikai savas vēl-
mes, cerības un intereses, bet arī savas 
bailes. Turklāt bailes var būt ne tikai 
reaktīvs, bet arī pozitīvi produktīvs 
faktors, kā Tīrona kungam droši vien 
ir zināms no Jēkaba Bēmes vai Sērena 
Kirkegora filozofijas („Jāiemācās bai-
dīties, tad tu esi iemācījies pašu aug-
stāko“). Un es tiešām brīnos par to, ka 
Tīrona kungam nemaz nav bail. Var-
būt viņš ir tapis apskaidrots un nebai-
dās vairs vispār ne no kā un ne par ko 
(izņemot to, ka viņa vēl neapskaidro-
tie ebreju un krievu draugi varētu par 
kaut ko apvainoties)? Jeb Tīrons savu 
tēvzemi un tās suverenitāti neuzskata 
par tik vērtīgām lietām, ka par tām 
būtu vērts baidīties?

Satversmes preambula lielā mērā 
ir reaktīvs dokuments, kas tapis aiz 

tālredzīgām bailēm. Raidījumā tika 
minēts, ka tās ir bailes no krieviem. 
Jā, faktiski mēs lielā mērā dzīvojam 
informatīvā kara situācijā. Taču pre-
ambula nav vērsta pret krieviem, bet 
gan pret tādiem procesiem Latvijas 
sabiedrībā, kas apzināti vai neapzinā-
ti drupina Latvijas valsts un latviešu 
nācijas pamatus. Pret tautas pašlikvi-
dēšanās procesiem. Mēs nedrīkstam 
vājināt latviešu nacionālo pašapziņu 
laikā, kad Latvijas lielākās minoritā-
tes etnisko pašapziņu radikāli veicina 
Latvijai nedraudzīga, agresīva kaimi-
ņu lielvara, liekot lietā visus savus ko-
losālos informatīvos resursus.

Tas nosaka preambulas juridiski 
preventīvo raksturu un uzdevumu.

Tīronam preambula „nav skaista“, 
Sedlenieks tanī saskata nekonsekvenci 
Latvijas ideju vēstures atspoguļojumā, 
zaļais zemnieks no preambulas nejū-
tas „paēdis“, un tā katrs, kam vien nav 
slinkums, meklē preambulā to, kam tā 
nemaz nav domāta. Bet preambula jau 
nav ne literārs daiļdarbs, ne kultūrvēs-
turisks traktāts, ne „galdiņ, klājies“. 
Preambula ir politiski juridisks doku-
ments, un kā tāds arī jāapspriež.

Tāda Latvija, kam Satversmes pre-
ambula nebūtu nepieciešama, ir arī 
mans sapnis. Diemžēl, vēl ļoti tāls.

Ingūna Rībena, 
11. Saeimas deputāte 

(Nacionālā apvienība)
Laikrakstam „Latvietis“
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 16. jūlijā.
€1 = 1,44800 AUD
€1 = 0,79030 GBP

€1 = 1,55480 NZD
€1 = 1,35320 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 19. jūl., plkst. 11.00 pavār-
mākas kursi ALB namā. Valdis Voit-
kus rādīs savu sautēto kāpostu recepti. 
Ieeja pret ziedojumiem, sākot no $4. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 14. 
jūlijam.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Sestdien, 26. jūl., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pankūku pēcpusdiena 
DV namā. Visi mīļi aicināti un gaidīti!
Svētdien, 27. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 20. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums. 13. svētdiena pēc Lieldienām.
Svētdien, 3. aug., plkst. 10.30 dievkal-
pojums. 15. svētdiena pēc Lieldienām.

Brisbanē
Svētdien, 20. jūl., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
Sestdien, 26. jūl., plkst. 12.00 Rummy 
& zolītes spēles DV sarīkojumā Lat-
viešu namā. Piedalīšanās $10.
Svētdien, 3. aug., plkst. 12.30 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
Svētdien, 3. aug., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 19. jūl., plkst. 13.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu Nācaretes baznī-
cā. Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

Kanberā
Sestdien, 26. jūl., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saiets Imma-
nuel baznīcas zālē, Lyons. DVD filma 
par vokālsimfoniskās mūzikas koncer-
tu 2013. gada Dziesmu svētku laikā – 
Brīnumzeme Latvija.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 25. jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 26. jūl., plkst. 14.00 Dau-
gavas Vanagu mītnē notiks DVMN 
65 gada atcere. Svētku runu Politiskās 
krīzes laika izdevības noturēs prof. Jā-
nis Priedkalns, DVAV priekšsēdis. 
Visi mīļi aicināti.
Sestdien, 2. aug., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.

Svētdien, 20. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 27. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums, kurā piedalīsies prāv. Dr. 
Jānis Priedkalns. Pēc dievkalpojuma 
plkst. 12.00 Bībeles studijas.
Svētdien, 3. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 3. aug., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien, 20. jūl., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pankūku pusdienas. 
Pēc pusdienām video izrāde Sapņu ko-
manda. Visi mīļi gaidīti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 3. aug., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 27. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 3. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 20. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 27. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Vācijā
Svētdien, 20. jūl., plkst. 14.00 Emmaus 
draudzes baznīcā Frankfurtes latviešu 
ev. lut. draudzes vasaras dievkalpo-
jums arhibīskapa Elmāra Ernsta Ro-
zīša vadībā. Pēc dievkalpojuma tējas 
galds draudzes zālē; Alt-Eschersheim 
22, Frankfurt-Eschersheim; S-Bahn 
(S6) pietura: Eschersheim.
Ceturtdien, 31. jūl., plkst. 19.30 
Christuskirche, Hammerstr 166, Mins-
terē Ozoliņu instrumentālā ansambļa 
koncerts, ieeja bez maksas; busa pie-
tura Metzerstr, busi 1,2,9.

Latvijā
Piektdien, 18. jūl., plkst. 22.00 Gru-
pas Iļģi 33. dzimšanas dienas koncert-
tūra Tumša nakts, zaļa zāle koncerts 
Jelgavas Uzvaras parka estrādē.
Pirmdien, 21. jūl. – 26. jūl., Vispa-
saules Cēsnieku Dienas 2014. www.
cesis.lv

Piektdien, 25. jūl., plkst. 22.00 Gru-
pas Iļģi 33. dzimšanas dienas koncert-
tūra Tumša nakts, zaļa zāle koncerts 
Valmieras estrādē.
Piektdien, 25. jūl. – 27. jūl., fotople-
nērs Ainažos. strobist.lv
No 26. jūlija līdz 3. aug. ar plašu 
programmu Rīgā norisināsies Starp-
tautiskais Introvertās mākslas festivāls 
Ad Lucem, piedāvājot apmeklētājiem 
gan unikālus koncertus pilsētas vidē 
un Rīgas koncertzālēs, gan radošās 
darbnīcas kultūras pilī Ziemeļblāzma. 
Informācija www.adlucem.lv
Līdz 27. jūl. Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejā Skārņu ielā 10/20, 
Vecrīgā, Lielajā zālē izstāde no modes 
vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva (Pa-
rīze) tērpu kolekcijas Dumpis budu-
ārā. 1970. gadu mode.
Līdz 27. jūlijam, izstāde Rīgas paš/
portreti skatāma Tabakas fabrikā, 
Miera ielā 58. Iesaistot vairāk nekā 
500 galvaspilsētas iedzīvotājus, kā arī 
atzītus fotogrāfus, izstāde piedāvās 
mūsdienīgu rīdzinieku portretu caur 
viņu pašu un mākslinieku acīm.
Līdz 30. jūlijam latviešu-zviedru fo-
togrāfa Imanta Grosa personālizstāde 
Gadagājumi/Vintages Vīna studijā 
Elizabetes 10, Rīgā. Pasākums norisi-
nās Rīgas Fotomēnesis 2014 ietvaros.
Līdz 31. jūl. Siguldas Mākslu skolā 
Baltais Flīģelis – Gunas Oškalnas-Vē-
jiņas foto izstāde Dejo Vija Vētra.
Piektdien, 1. aug. – 3. aug., fotople-
nērs Ainažos, II daļa. strobist.lv
Līdz 3. augustam LNMM izstāžu 
zālē Arsenāls Torņa ielā 1, Vecrīgā 
izstāde Lauki – RIXC festivāls Māks-
la+Komunikācija 2014, Rīga – Eiro-
pas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā 
programmas Force Majeure ietvaros. 
Tematiskā līnija Izdzīvošanas kom-
plekts.
Līdz 6. sept. Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas muzejā Elizabetes ielā 
57a, dz. 26 (ieeja caur pagalmu, 5. stāvs), 
Rīgā izstāde Jaunā sievišķība.  ■

Mums vēl ir vieta Jūsu 
paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai 
$24.


