
Saeima ir pieņēmusi 
lēmumu sešu gadu laikā 
paaugstināt aizsardzības 
budžetu līdz 2% no IKP 
(valsts iekšējais koppro-
dukts). Sešu gadu laikā? 
Man šķiet, ka šis plāns 
ir sabiedrības mānīša-

na, radot nepamatotu drošības ilūziju. 
Kopš iebrukuma Ukrainā, jūtama iz-
teikta tautas prasība kaut ko darīt Lat-
vijas drošības labā, tādēļ, tuvojoties 
vēlēšanām, kaut ko arī nolēma darīt. Ja 
nu nevar no aizsardzības budžeta pa-
lielināšanas izvairīties, tad vismaz no-
vilcināsim to. Rezultātā esam iemidzi-
nāti un sapņojam, ka Latvija izpildījusi 
savu pienākumu, padarījusi visus dar-
bus, un nu esam drošībā. Bet kas tad 
tiks darīts šogad un nākamgad? Tas 
pats, kas līdz šim, – nekas nopietns. 
Piecus gadus mums būs nepietiekams 

aizsardzības budžets. Pa to laiku Krie-
vija koncentrē simtiem helikopteru Os-
trovas bāzē, 32 km no Latvijas robežas.

Iespējams, ka lielākais drauds Lat-
vijai nav Krievijas vecā stila militārais 
iebrukums. Drīzāk šķiet, ka drauds 
esam mēs paši, mēs – latvieši, – vis-
maz kāda neliela daļa no mums. Mūsu 
sabiedrībā darbojas gan atklāti, gan 
slēpti prokrieviski cilvēki (būšu po-
litkorekts un neteikšu aģenti). Lielākā 
šāda grupa ir apvienojusies Saskaņas 
centrā un tā koalīcijas biedros Rīgas 
Domē. Bet ir arī citi. Lemberga kungs 
parādīja savu patieso seju, atklāti no-
stādamies pret NATO. Grigules kun-
dze rādīja savējo, tūlīt pēc ievēlēšanas 
Eiropas Parlamentā, pievienojoties 
ES naidīgai grupai. Viņi nav vienīgie, 
ir vēl viens otrs mūsu tautietis, kam 
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Krievijas embargo seku pārvarēšana
Atvieglojumi uzņēmumiem un atbalsts tirgus meklējumiem

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmējiem 
pārvarēt Krievijas Federācijas noteik-
tā preču ievešanas embargo sekas, Mi-
nistru kabinets šā gada 12. augusta 
sēdē lēma par valsts atbalstu sankciju 
skartajiem uzņēmumiem.

Ministru kabineta lēmums paredz 
piešķirt valsts atbalstu tiem komersan-
tiem, kuru sankcijām pakļauto eksporta 
darījumu īpatsvars uz Krieviju ir lielāks 

par 10% no kopējā realizācijas apjoma.
Atvieglojumus paredzēts piešķirt 

arī tiem nodokļu maksātājiem, kuru 
darbība ir saistīta ar sankcijām pakļau-
to preču eksportu un ražošanu vismaz 
10% apmērā no kopējā realizācijas 
apjoma, vai izejvielu piegādi iepriekš-
minētajiem uzņēmumiem, ja sankciju 
ietekmē tiek lauzti piegādes vai pakal-
pojuma līgumi vai samazināta preces 

vai pakalpojuma iepirkuma (piegādes) 
cena.

MK lēmums paredz, ka Ekonomi-
kas ministrija (EM) divu nedēļu laikā 
sagatavo grozījumus noteikumos par 
garantijām komersantu un atbilstošu 
lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvo sabiedrību konkurētspējas 
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Mīļā Mildiņ!
Ziemas dienas aiztecējušas neat-

vairāmā straumē, un ikdienas ledainā 
un vienmuļā plūsmā DV Adelaides no-
daļas pilnsapulce ieviesa krāsaināku 
noti. No sākuma nemaz nenojautu, cik 
krāsainu, un tik aukstā dienā būtu lab-
prāt palikusi mājās pie kamīna, bet šī 
bija pilnsapulce ar vēlēšanām, izraisot 
manī sevišķu interesi. Kas to varēja 
zināt, ka notiks kaut kas pavisam ār-
pus kārtas: Adelaides Vanagi sev par 
priekšnieku ir ievēlējuši – priekšnieci!

Viss sākās normāli: Ienesa noda-
ļas karogu, nodziedāja valsts himnu, 
mācītājs izlūdzās Visuvarenā svētību 
un prāta skaidrību, kad nāks laiks ie-
vēlēt pareizo nodaļas vadību un valdi. 
Taču smalki noskaņota auss jau lūgša-
nā būtu sadzirdējusi kaut ko aizdomī-
gu; kāpēc vajadzēja pieminēt Žannu 
d’Arku, sieviešu kārtas personu, kas 
jau viduslaikos vadīja karaspēku pret 
dzimtenei uzbrūkošu ienaidnieku? Un 
vēlāk, kāpēc sapulces vadītājs turēja 
par vajadzīgu aizrādīt, ka nekur nestāv 
rakstīts, ka priekšniecību nevar ieņemt 
brunču, nevis bikšu valkātājs? Latvijā, 

pusi nodaļas vadot sievietes. Hmm... 
tas jau viss sāka izskatīties pēc tautas 
prāta ievirzīšanas vēlamās sliedēs, un 
kad priekšnieka amatam uzstādīja ti-
kai vienu kandidātu, sievieti, tad gan 
nokrita zvīņas no acīm, un viss kļuva 
skaidrs kā diena. (Patiesībā, uzstādīja 
arī divus citus, bet tie tūlīt atteicās.) 
Balsošana tomēr notika, un četrdesmit 
no četrdesmit trim balss tiesīgiem at-
zina šo kandidāti par vēlamu. Lai nu 
viņai veicas!

Esmu veca sieva, un man ar to at-
miņu tā švaki, tādēļ neatceros, kā sauc 
to jauno priekšnieci. Gan jau Tu laik-
rakstos lasīsi viņas vārdu. Tūlīt pēc 
tam ievēlēja arī jaunu valdi, lai gan jā-
saka, ka tās pašas bijušas sejas būs arī 
turpmāk. Nemaz nav slikti – tie cilvēki 
zina, ko dara, un nodaļa ripo uz priekšu 
kā labi eļļota mašīna. Par to lielā mērā 
jāsaka paldies izejošam priekšniekam 
Imantam Kronītim un sekretārei Ast-
rai Kronītei, kuri, kopā strādādami, 
noturēja nodaļu uz pareizā ceļa. Sekre-
tāre gan ir jauna – Daina Ezeriņa. Ta-
gad Vanagu valdē un vadībā, ieskaitot 
Vanadžu priekšnieci Regīnu, būs trīs 

sievietes. Vai to 
var saukt par sava 
veida feminisma 
uzvaru?! Lai dzīvo 
sieviešu laikmets!

Citādi bija sa-
pulce kā sapulce. 
Visi sekciju vadī-
tāji nolasīja savus 
ziņojumus, un 
kļuva skaidrs, ka 
ir čakli strādāts, 
rūpīgi taupīts, 
daudz ziedots un 
palīdzēts, kur va-
jadzēja. Fenome-
nālas summas ir 
sūtītas uz Latviju 
leģionāriem, au-
džu bērnu un dau-
dzbērnu ģimenēm, 
un drēbes un grā-

DV Adelaides nodaļas pilnsapulce
Guntas vēstule Mildiņai

Sakarā ar to, ka 
9. augusta Daugavas 
Vanagu Adelaides noda-
ļas pilnsapulcē no ama-
ta atteicās ilggadīgais 
priekšnieks Imants Kro-

nītis un sekretāre Astra Kronīte, tika 
ievēlēta jauna vadība un valde. Nodaļu 
pirmo reizi tās vēsturē vadīs sieviete – 
Gunta Rudzīte, un valdes locekļi būs 
Juris Dancis, Artūrs Berķis, Andris 
Jaudzems, Daina Ezeriņa, Juris Jau-
dzems, Edgars Ceplītis, Agris Ezeriņš, 

un Aivars Vēzis. Vanadžu pārstāve 
valdē Regīna Berķe. Kandidātos pa-
liek Aija Balode, Toms Kļavenieks, un 
Rita Pillupa.

Revīzijas komisijā ievēlēja Māri 
Rudaku, Valdi Jaudzemu un Tomu 
Kļavenieku.

Jaunā vadība un valde pateicās iz-
ejošam priekšniekam un valdei par no-
daļai ziedoto darbu un laiku.

DV Adelaides nodaļas 
informācijas birojs
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DV Adelaides nodaļā pārmaiņas
Ievēlēta jauna valde

Balsu skaitīšana.
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matas sūtītas ar lielo tilpni. Par visu ir 
saņemtas atskaites un pateicības vēs-
tules. Bibliotēkā daudz vērtīgu grāma-
tu, tikai žēl, ka vairs nav lasītāju. Un 
ko tās Vanadzes var strādāt! Atskaitot 
gadskārtējo ziedojumu vākšanas ak-
ciju un bāra ienākumus, lielākā daļa 
nodaļas ienākumi ir Vanadžu darba un 
sviedru rezultāts. Apsveicami!

„...nodaļu drīkst vadīt arī sieviete...“
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Uzstāda kandidātus valdei.
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Dziesmotā pēcpus-
diena š.g. 10. augustā, 
Melburnas Latviešu 
namā izvērtās par vien-
reizēju notikumu. Šo-
brīd jau pasaulslavenais 
Rīgas Tehniskās univer-
sitātes vīru kora Gaude-

amus diriģents Ivars Cinkuss iepazīs-
tināja skatītājus un klausītājus ar kora 
diriģēšanas mākslu.

Viņa vadībā notika diriģēšanas 
meistarkursu atklātā nodarbība, ku-
ros piedalījās sekojoši diriģenti: Lilita 
Daenke no Adelaides, Sandra Birze, 
Rita Hach, Jolanta Lārmane, Zane 
Ritere un Edgars Vēgners no Mel-
burnas, Daina Kaina, Elita Luce, 
Ella Mačēna, Viktorija Mačēna un 
Ivars Štubis no Sidnejas.

Sarīkojuma ievadā Ivars Cinkuss 
stāstīja par neseno Pasaules koru olim-
piādi 2014 Rīgā, kurā piedalījās 460 
kori no 73 valstīm ar 27 000 dziedā-
tājiem. Ja šiem skaitļiem vēl pievieno 
līdzi atbraukušos ārzemju viesus, tad 
nav pārsteigums, ka Rīga ieguvusi vie-
nu no vislabākajām reklāmām kā ār-
zemju ceļotāju galamērķis. Siltais laiks 
palīdzēja, lai dažādo koru dziesmas 
atskanētu Rīgas parkos un laukumos.

Ivara vadītais vīru koris Gaudea-
mus – Pasaules koru olimpiādē 2014 – 
savā klasē ieguva pirmo vietu un arī 
zelta medaļu.

Sarīkojuma programmas nākoša-
jā daļā sekoja diriģentu meistarklases 
dalībnieku iegūto zināšanu demons-
trējumi, diriģējot Melburnas Dainas 
kori, kurš šoreiz sēdēja ar mugurām 
pret skatītājiem un klausītājiem, lai tie 
varētu vērot diriģentu kustības. Ivars 
Cinkuss bieži pārtrauca diriģentus un 
aizrādīja uz viņu roku kustību ietekmi 
kompozīcijas saliedēšanā un atskaņo-
šanā. Iemācījās jau arī klātesošie – ie-
spējams, ka lielākā daļa nezināja, ka 
diriģenta labā roka vada pamatkompo-
zīciju, bet kreisā koncentrējas uz atse-
višķām dziedātāju grupām, solistiem 
un pavadītājiem. Nelietpratēja komen-
tāri par katru atsevišķo diriģentu būtu 
nepiemēroti un nevietā; katrs veica la-
bāko pēc savām spējām.

Sevišķu atzinību pelna Dainas ko-
ris. Koris izsekoja katram diriģenta ro-
kas mājienam, ieskaitot biežo kora ap-
stādināšanu un dziesmas atsākšanu no 
jebkuras pārtraukuma vietas. Tas, sa-
vukārt, nozīmē, ka kora ilggadējās di-
riģentes Zanes Riteres ieliktais darbs 
ir ļoti veiksmīgs. Arī tas, ka Ivars Cin-
kuss nodarbojās ar šo kori, liecina, ka 
tas ierindojies atzīstamo latviešu koru 
rindās.

Pēc pārtraukuma, kura laikā va-

rēja iebaudīt vīnu, maizītes un kūkas, 
katrs diriģents vadīja Dainas kori ar 
vienu dziesmu. Skatītāji un klausītāji 
vēroja katra diriģenta katru kustību, 
un mākslas kritiķiem būtu vareni ko 
izrakstīties. Kopumā tomēr maestro 
Ivars varēja būt apmierināts, ka tik īsā 
laikā var tik daudz iemācīt. Attiecī-
gās nozares studentam būtu jāpavada 
turpat vai vesels semestris konserva-
torijā, lai apgūtu to, ko Ivars paspēja 
intensīvā kursā nedēļas laikā.

Noslēgumā Ivars Cinkuss aicināja 
Dainas kori nostāties pret skatītājiem 
un viņš diriģēja trīs dziesmas. Pēdējā 
dziesma Pūt, vējiņi! noslēdza lielisko 
noskaņu, kāda izveidojās priekšnesu-
mu izpildītāju un skatītāju, un klausī-
tāju mijiedarbībā. Nav pārsteigums, ka 
Ivara Cinkusa dinamika un muzikālā 
iejūtība spēj pacelt jebkuru kori neat-
kārtojamā izpildījumā.

Zanes Riteres, Sandras Birzes un 
Ivara Cinkusa klavieru pavadījumi sa-
skaņoja diriģentu un kora sniegumus.

Dainas kori papildināja solisti Eli-
ta Luce, Ella Mačēna un Lilita Lauri-
ņa.

LAAJ Skaņu mākslas nozares 
vadītāja Anita Andersone un Ivars 
Cinkuss pasniedza LAAJ apliecības 
visiem diriģentiem par diriģentu meis-
tarklasē iegūtiem rezultātiem.

Kristīne Saulīte, MLOA priekš-
sēde, izteica pateicību Ivaram Cinku-
sam, diriģentiem, solistiem un Dainas 
korim.

Daina Kaina, Austrālijas Latviešu 
55. Kultūras dienu Kopkora koncerta 
vadītāja, aicināja visus kuplā skai-
tā apmeklēt Kultūras dienas Sidnejā 
š.g. decembrī.

Sarīkojums noritēja Anitas An-
dersones lietpratīgā vadībā gan sarī-
kojuma norisē, gan arī zāles iekārtoju-
mā. Klausītāju atzinība viņas darbam 
izpaudās ar vairākkārtējiem aplau-
siem.

Miervaldis Balodis
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ko darīt ar galvassā-

pēm? Mēģināt ignorēt, 
rīt pretsāpju tabletes vai 
meklēt cēloni un ārstēt? 
To pašu varam prasīt par 
problēmām mūsu sabied-
rībā – kādā veidā tās risi-

nāt vai nerisināt.
Kā mēs risinām valsts drošības 

problēmas? Domāju, ka visiem skaidrs, 
ka ir gan iekšējie draudi, gan ārējie 
draudi. Bet lielā mērā tie tiek ignorēti. 
Nolemjot, ka valsts aizsardzības bu-
džets sasniegs 2% no iekšzemes kop-
produkta (IKP) sešu gadu laikā nav pat 
kārtīga zāļu norīšana. Minētie 2% ir 
paredzēti kā minimums, ko tagad izdot 
aizsardzībai, ne kaut kur tālā nākotnē 
pēc vēl divām Saeimas vēlēšanām.

Vismaz esam sakoduši zobus, un 
piedalāmies sankcijās pret Krieviju, 
kura ir iebrukusi Ukrainā. Protams, ka 
sankcijas mums maksās dārgi, un jau 
viens otrs steidzās uzsvērt, cik dārgi 
tas iznāks.

Bet zāles jau nerijam tāpēc, ka tās 
būtu garšīgas. Zāles rijam, lai sasnieg-
tu mērķi un lai aizkavētu vēl lielāku 
ļaunumu. Un ja tām ir kādas blakuspa-
rādības, tad izvērtējam, kas ir ļau-
nāks – slimība vai blaknes.

Dzīvojot relatīvā brīvībā, mēs mē-
dzam aizmirst, ka viegli varētu būt 
savādāk. 1940. gada jūnija sākumā 
Latvijā vēl valdīja samērā pozitīvs no-
skaņojums. Kaimiņvalsts armija gan 
bija Latvijā, bet tā pārsvarā turējās 
savās bāzēs un vēl netraucēja dzīvi re-
dzamā veidā. Kara darbība plosījās gan 
tālā Francijā, bet kaimiņzemē Polijā un 
tuvā Somijā tā bija jau beigusies.

Un pēkšņi... Bez kara pieteikšanas 
notiek uzbrukums Masļenkos, kam 
seko ultimāts, Latvijas bezierunu ka-
pitulācija un pilnīgi cita dzīve, vai arī 
nāve – kā kuram.

Krievijas Valsts Domes deputāts 
Vladimits Žirinovskis kārtējo reizi 
piedraudējis „noslaucīt“ Baltijas valstis 
un Poliju, un tādēļ Latvijas ārlietu mi-
nistrija izsaukusi Krievijas vēstnieku 
Latvijā, Aleksandru Vešņakovu. lai 
tas sniegu paskaidrojumu Krievijas 
Domes deputāta izteicieniem.

Krievijas vēstnieks nenosodīja Ži-
rinovska izteicienus, bet tikai atgādinā-
ja, ka tie neatspoguļo Krievijas oficiālo 
nostāju. Bet vēl viņš atļāvās pārmest 
Latvijas Saeimas valdošās koalīcijas 
deputātiem un vairākiem Ministru 
kabineta locekļiem, ka tie esot atklāti 
pauduši rusofobus izteicienus.

Neatceros, ka mūsu valdība būtu 
piedraudējusi „noslaucīt“ praktiski ne-
apbruņoto Krieviju, izmantojot Latvijas 
vareno kodolieroču arsenālu. Šāda nesa-
mērīga salīdzināšana liek mums labāk 
saprast mūsu lielā kaimiņa mentalitāti.

Zāles jārij uzreiz un pamatīgi, bet 
arī jāmeklē ilgtermiņa risinājums.

GN

Dziesmotā pēcpusdiena ar 
Ivaru Cinkusu
(Nelietpratēja piezīmes)

Meistarkursu vadītājs Ivars Cinkuss 
(no labās) un diriģents Edgars Vēg-
ners.
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Rita Vīksniņa: Ko 
Artūrs Uškāns dara 
šobrīd? Kādi ir šī brī-
ža aktuālākie projek-
ti, kuros esat iesaistīts 
vai plānojat darboties 
2014. gadā?

Artūrs Uškāns: 
Pašlaik gatavojos ierakstu darbiem. Ir 
jāpabeidz Laimas Muzykantu albums, 
kā arī ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu 
jāieraksta manis vadītā etnogrāfiskā 
ansambļa Vabaļis dziedātās garīgās 
dziesmas. Tas ir īpašs projekts, kur 
tiks ierakstītas nevis baznīcā, bet gan 
mājās dziedātās garīgās dziesmas, 
kurām ir īpaša vērtība, jo katrā mājā 
tās ir pārmantotas no paaudzes paau-
dzē (tāpat kā laicīgās tautasdziesmas) 
un dziedātas citādi nekā baznīcā vai 
pat kaimiņu mājās. Te es neizmantoju 
nošu materiālu, bet gan pašu dziedā-
tāju, kurām ir 70 – 80 gadi, atmiņas. 
Pārējā laikā, kā parasti, koncerti, ins-
trumentālas mūzikas un dziesmu sa-
cerēšana, sabiedriskie darbi.

Rita Vīksniņa: Zināms, ka gada 
nogalē Jūs viesosieties Austrālijas 
Latviešu 55. Kultūras dienās Sidnejā 
ar etnoroka grupu „Laimas Muzykan-
ti“. Vai šobrīd aktīvi darbojaties vai 
vadāt arī kādu citu grupu, folkloras 
kopu?

Artūrs Uškāns: Kā jau minēju, 
vadu Vaboles pagasta Etnogrāfisko an-
sambli Vabaļis, kā arī darbojos grupā 
Patrioti.lg. Ir padomā vēl kādi projek-
ti, par kuriem runāt vēl pāragri.

Rita Vīksniņa: Pastāstiet kaut ko 
vairāk par savu bērnību un toreiz no-
tiekošā ietekmi uz Jums un tagadni. Kā 
saprotu, esat dzimis Rēzeknes novadā, 
Rāznas ezera apkārtnē. Tātad uzaugāt 
Latgales laukos? Vai Jums ir kādas 
spilgtas bērnības atmiņas par kādam 
latviskām izdarībām, kurās piedalījā-
ties, kā, piemēram, kāzas, zaļumbal-
les, Jāņi, vienkāršu dzīvi laukos?

Artūrs Uškāns: Pirmās bērnības 
atmiņas tiešām saistās ar laukiem un 
Rāznas ezeru, kurš bija redzams no 
mājas pagalma. Tētis bija muzikants, 
kurš vēlāk apguva mūzikas instru-
mentu meistara un skaņotāja amatu, 
laboja akordeonus, klavieres, pat baz-
nīcu ērģeles. Mamma strādāja dažādus 
darbus kolhozā – prata veikt darbus, 
sākot no krejotavas laborantes līdz 
grāmatvedes pienākumiem, taču ap-

guva šuvējas profesiju, kura viņu ļoti 
interesēja. Galu galā viņa kļuva par 
valsts mēroga apģērbu modelētāju, jeb, 
kā tagad saka, tērpu dizaineri – māks-
linieci. Vēlāk kļuva arī par skolotāju, 
mācīja savu amatu jaunajiem apģērbu 
meistariem.

Vecāku profesiju sabiedriskais 
pieprasījums aizveda mūsu ģimeni no 
laukiem uz pilsētu, tāpēc turpmākā 
bērnība, skolas gadi un pirmie darba 
gadi pagāja Rēzeknē, lai arī, pateico-
ties vecāku audzināšanai, protu gan 
sienu pļaut ar izkapti, gan art ar zirga 
vilktu arklu. No latviskām izdarībām 
neko daudz neatceros, jo divi mani ve-
cākie brāļi 70.-tajos spēlēja rokgrupā, 
un es arī gribēju būt rokmūziķis, tā-
pēc daudz kam nepievērsu uzmanību. 
Daudz vēlāk, kad sāku saprast, ko lai-
žu garām, sāku mācīties tēta akordeo-
na spēles paņēmienus, bet nokavēju. 
Ermoņikas jau nācās mācīties spēlēt 
pašam, jo tēta vairs nebija.

Rita Vīksniņa: Vai ir kādas īpa-
šas lietas, kas neatgriežami mainīju-
šās Jūsu dzimtajā pusē, vai tomēr pār-
maiņas notiek palēnām?

Artūrs Uškāns: Esmu bijis savās 
bērnības mājās, kur dzīvo cienījamu 
gadu kundze, mammas jaunības drau-
dzene. Viss, protams, kļuvis daudz 
mazāks. Pareizāk, – pats esmu izau-
dzis. Protams, ka savā vietā ir kapsēta, 
kur apglabāti gan vectēvs, gan tētis. 
Tā meža, kādu atceros, gan vairs nav. 
Lielās priedes un egles gan jau kalpo 
tagad par mēbelēm kaut kur Zviedrijā. 
Arī Rāznas krasts ir aizgājis privātīpa-
šumā un tik aizaudzis, ka no pagalma 
ezeru vairs neredz, bet vienalga... sajū-
ta, ka esi atgriezies bērnībā, ir.

Rita Vīksniņa: Saprotu, ka Jūsu 
tētis bija kārtīgs muzikants, kas spēlē-
ja vairākus mūzikas instrumentus. Vai 
muzicēšana bija viņa hobijs vai maizes 
darbs? Vai arī Jūsu vecvecāki bija mu-
zikāli, un cik tālu Jūs zināt par savam 
ģimenes saknēm?

Artūrs Uškāns: Tētis bija izcils 
muzikants. Lai arī mūzikas skolā kara 
laikā viņam izdevās mācīties tikai 
vienu gadu mandolīnas klasē, viņš va-
rēja spēlēt ne tikai pēc notīm, bet arī 
klausoties patafona plates, ieskaitot 
pūtēju orķestra spēlētus maršus. Tētim 
bija unikāla muzikālā dzirde – spēlē-
ja akordeonu, ermoņikas, mandolīnu, 
vijoli utt. Viņam izdevās atrast tādu 

akordeona spēles 
stilu, kādā nees-
mu dzirdējis spē-
lējam pat nevie-
nu profesionālu 
a korde on i s t u . 
Laikā, kad Lat-
galē radio bija 
retums, nerunā-
jot pat par mag-
netofoniem, tētis 
bija populārs un 
pieprasīts muzi-
kants ļoti plašā 
apkaimē. Tas vi-
ņam bija maizes 
darbs. Muzikāli 
bija arī vectēvs no mammas puses un 
viņas brālis. Viņi spēlēja ermoņikas, 
taču, diemžēl, kad es piedzimu, viņu 
vairs nebija. Mamma arī pati labi 
dzied. Kādus gadus atpakaļ biju arī pie 
viņas folkloras ekspedīcijas ietvaros, 
kad viņa kopā ar māsu iedziedāja ie-
rakstam dažas tautasdziesmas.

Rita Vīksniņa: Zinu, ka esat pie-
dalījies vairākās pētījumu ekspedīci-
jās Latgalē, piemēram, apzinot Lat-
gales vijolniekus ar Ilgu Reiznieci un 
citās. Vai varat par to mazliet pastāstīt 
un vai vēl to darāt? Kādi bija šo ek-
spedīciju rezultāti un kur tie apkopoti? 
Vai šodien – 21. gadsimtā – ir palicis 
ko apzināt un pētīt Latvijā?

Artūrs Uškāns: Ekspedīcijās 
vairs nebraucu, tagad ekspedīcijas 
brauc pie manis – Vabolē jau 12 gadus 
rīkoju Tautas muzikantu svētkus, kur 

Iepazīsimies mazliet tuvāk – Artūrs Uškāns
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu viesis

Artūrs Uškāns noteikti daudziem no jums ir labi pazīstams kā izcils muzikants, folklorists un lustīgu danču spēl-
manis, tāpēc varat būt droši, ka arī Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienās Sidnejā netrūks ne mūzikas, ne latviskais 
dancis Artūra Uškāna un „Laimas Muzykanti“ vadībā. Tiekamies Sidnejā šī gada decembrī!

Artūrs Uškāns.
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„Pernigele“ lībiešu valodā pärn – liepa, joug – upe. Tātad Liepu upe – Liepupe.
Latviski tas ir Salacgrīvas novada Liepupes pagasta jauktais koris, kas viesosies AL55.KD.
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N ā k a m r e i z , 
apmeklējot Lat-
viju, bērniem būs 
vismaz viena pil-
sēta, kuru viņi no-
teikti gribēs redzēt 
un pārliecināties, 
ka tur tiešām ir tā, 
kā mēs mācījāmies 
skolā.

Skolas sarīko-
juma pirmajā daļā 
skolēni nodzie-
dās sešas tautas-
dziesmas. Kā saka 
mūsu dziedāšanas 
skolotāja Rasma Celinska: „Pamatsko-
lā mēs mācam latviešu tautas dziesmu 
krājumu. Tās ir dziesmas, ko bērni 
dziedās vasaras vidusskolā, ko viņi 
dzird mājās un latviešu saietos. Un 
ir svarīgi, ka viņi tās atpazīst un var 
dziedāt līdzi.“

Dažas tautas dziesmas ir izvēlētas 
no Latvijas pamatskolas mūzikas mā-
cību grāmatām.

Šogad Rasma turpina mācīt tautas 

dejas, un īpašs uzsvars ir uz dažādiem 
soļiem, roku pozīcijām un citām deju 
lietām – bērni mācās ne tikai tās izpil-
dīt, bet zināt arī visus dejošanas ele-
mentu nosaukumus latviski.

Pašā koncerta sākumā uz skatuves 
kāps kuplais bērnudārznieku pulciņš; 
šogad mēs redzēsim trīs jaunas dzies-
miņas un rotaļas, ko mazie ir apguvu-

Katru gadu Adelai-
des Latviešu skola izvē-
las sarīkojuma tēmu, un 
šogad mēs esam izvēlē-
jušies Latvijas pilsētas.

Otrā un trešā ce-
turkšņa mācību saturs tiek veidots 
saskaņā ar šo tēmu, un mācību viela 
tiek cieši saistīta ar katras klases uz-
vedumu sarīkojumā. Tas palīdz pa-
darīt mācību saturu interesantu un 
saistošu.

Pirmskolas klase mums parādīs, 
ko ir iemācījušies par Latvijas lielāka-
jām pilsētām, pirmā klase ir izvēlēju-
sies Liepāju, 3./4. klase rādīs un stāstīs 
par Siguldu, 5./6. klase mūs iepazīsti-
nās ar Valmieru, bet vidusskolēni mūs 
aizvedīs uz Kurzemes pusi.

Mācoties par pilsētām, skolēni glu-
ži nemanot iegūst apjausmu par Lat-
vijas ģeogrāfiju, upēm un reģioniem. 
Un nu Gauja jau vairs nav vienkārši 
garākā Latvijas upe, bet ievu ziediem 
pavasarī piebirusi un rudens lapām 
izkrāsota Latvijas visskaistākā upe. 
Un Liepāja nav tikai ostas pilsēta pie 
jūras, bet gan vecmāmiņas ģimenes 
šūpulis, apvīts ar atmiņām un vecām 
fotogrāfijām.

Adelaides Latviešu skola
Gatavojas ikgadējam sarīkojumam

Bērnudārznieki iet rotaļā „Vecais Rīgas tilts“.
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atbrauc vecie kāzu muzikanti, ermo-
ņisti, akordeonisti, mandolīnisti. No-
tiek muzikantu meistardarbnīcas, kon-
certs, kurš ilgst ap 3 stundām, bet kurš 
ir tik interesants, ka laiks paskrien 
nemanot. Tur ir milzums apgūstamas 
informācijas. Protams, arī Etnogrā-
fiskais ansamblis Vabaļis ir veids, kā 
apgūt senatnes gudrības, jo tur dzied 
teicējas. Uzsākt 21. gadsimtā etnogrā-
fiskā ansambļa veidošanu bija liela uz-
drīkstēšanās un risks, kurš ir attaisno-
jies – esam izdevuši CD Pa celeņu..., 
esam piedalījušies Baltica festivālos, 
Dziesmusvētkos, esam koncertējuši 
J. Vītola Mūzikas akadēmijā starp 6 
labākajiem etnogrāfiskajiem ansamb-
ļiem Latvijā. Turpinām darboties, lai 
tikai Dievs dod sievām veselību un vēl 
ilgus dzīves gadus! Te man jāpateicas 
Vaboles Kultūras nama vadītājai Vi-
jai Pabērzai un Brāļu Skrindu muzeja 
direktorei Annai Lazdānei, bez kuru 
aktīvas līdzdalības nekas nebūtu no-
ticis. Senāko ekspedīciju materiāli ir 
apkopoti un iesniegti Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Folkloras krātuvē.

Rita Vīksniņa: Kā saprotu, Jūs 
rakstāt arī dzeju? Vai tā ir kur apko-
pota un izdota?

Artūrs Uškāns: Rakstu. Publicē-
jos gan vienreiz gadā Dzejas dienās. Ir 
sapnis, ka kādreiz saņemšos, sakopošu 
dzejoļus un izdošu atsevišķā grāmatā. ■

Iepazīsimies – Artūrs Uškāns
Turpinājums no 4. lpp.
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Pēc grūta un tai 
pašā laikā ļoti aizrau-
tīga mēģinājumu cikla 
3. augustā Greindžera 
(Grainger) studijā Ade-
laides Filharmonijas 
koris uzstājās ar mu-

zikālā vadītāja Alda Sila ļoti rūpīgi 
un pārdomāti izvēlētajām dziesmām. 
Repertuārs, galvenokārt, sastāvēja no 
Austrālijas komponistu skaņdarbiem, 
no tiem zināmākie ir: Stīvens Līks 
(Stephen Leek), Sāra Hopkinsa (Sarah 
Hopkins) un Timotijs Sekstons (Ti-
mothy Sexton) no Adelaides. Katram 
komponistam ir savs mūzikas stils, kā 
arī ziņojums, ko viņš grib nodot klau-
sītājiem. Piemēram, Stīvens Līks savā 
mūzikā atspoguļo aborigēnu kultūru, 
vietas nosaukumus un valsti. Timotija 
Sekstona darbi runā par iebraucējiem 
un valsts vēsturi.

Programmā iekļāva arī divas japā-
ņu dziesmas, pateicoties nākamajam 
koncertam Japānā oktobra sākumā. 
Pēc koncerta runājos ar koncerta ap-
meklētāju – japānieti, kura bija ļoti 
aizkustināta par abām dziesmām. It 
īpaši par Furusato, kas varētu būt tik-

pat nozīmīga japāņiem, kā mums Pūt, 
vējiņi. Un te arī kārtējo reizi var pār-
liecināties, ka citā zemē tavas tautas 
dziesma skan smeldzīgāk un ar lielāku 
nozīmi.

Programmā ietilpa: Island Songs 
(Līks), South Australia (ar. Līks), 
Simple Gifts (ar. Līks), Kumbargung 
(Līks), Hullayha (Hopkinsa), Furusato 
(laikmetīgs japāņu), Songs for a Dis-
tant Land (Sekstons). Starp dziesmām 
tika lasīti dzejoļi vai informācija par 
sekojošām dziesmām.

Pēc koncerta visi klātesošie bija 
mīļi aicināti pakavēties ar koristiem 
un baudīt viņu sagatavotās uzkodas.

Nākošais koncerts Adelaidē būs 
22. novembrī ar Hangela Izraēla 
Ēģiptē (Israel in Egypt). Pašlaik ļoti 
aktuāla tēma, sakarā ar nemieriem 
Ēģiptē. Ļoti ceru, ka līdz koncer-
tam šie nemieri būs mazinājušies, un 
mums visiem zināmais Pēteris Greste 
būs brīvībā.

Visu mūsu cerība atspoguļojas vie-
nā no repertuāra dziesmām, kuras vār-
di ir: Dievs, palīdzi piepildīt mūsu bēr-
niem aizjūras sapni. Turi viņus augstu, 
lai tie varētu dzīvot.

Elīna Rikarde
Laikrakstam „Latvietis“

Sestdienas vakarā, 
2. augustā pie skaistās 
Torrens upes Adelaides 
pilsētas centrā ļaudis sa-
pulcējās nosvinēt Pētera 
Strazda lielo jubileju.

No pirmā stāva Džo-
lizbouthausa (Jolley’s 

Boathouse) restorāna istabas lielie 
stikla logi rādīja apgaismoto katedrāli 
un jauno futeņu un kriketa centru. Ja 
pagriezās pa kreisi, tad redzēja apgais-
moto tiltu – futeņu krāsās.

Bija prieki un smiekli, silta mājīga 
gaisotne, raitas runas draugu starpā 
garšīgi ēdieni, dzērieni un jubilejas 
dziesmas.

Pēteris savā runā pateicās sievai 
Inārai par lieliem svinības priekšdar-
biem un visiem radiem un draugiem, 
it sevišķi tiem, kuri bija mērojuši ceļu 
no Sidnejas, Kanberas un Melburnas. 
Viņš ir lepns par savu ģimeni kā arī 
vectēva lomu. Vienu dzimšanas dienas 
dāvanu viņš saņēma jau pirms kūkai 
sveces bija izpūstas – jaunu digitālu 
fotoaparātu – gatavībā nākamam ce-
ļojumam uz Latviju. Pēteris tūlīt uzlū-
dza, lai ikkatrs vakara viesis to lieto, 
atzīmējot lielo dienu.

Esam pieraduši, ka Pēteris ir mūsu 

sabiedrības foto-
grāfs. Zinām, ka 
viņš apmeklēs vi-
sus sarīkojumus 
un tos vizuāli atzī-
mēs, un tā rezultāti 
ir ļoti bieži atroda-
mi avīzes numu-
ros. Tagad bija 
mūsu kārta ķerties 
pie aparāta, at-
ļaujot fotogrāfam 
baudīt savu jubile-
ju lēcas priekšā.

Pēteris turpi-
na zobārstniecības 
darbu, kā arī sa-
biedrisko. Nezinu, 
kur viņš savu roku nebūtu pielicis. 
Pašreiz viņš ir Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 
prezidija priekšsēdis. Savā laikā Pē-
teris ir raidījis latviešu programmas 
etniskā raidstacijā EBI-FM, darbojies 
gaidu un skautu vecāku padomē, aka-
dēmiskā vienībā Atāls, Dienvidaustrā-
lijas Latviešu organizāciju apvienības 
(DLOA) valdē un rīkojis Mākslas iz-
stādi divās Austrālijas Latviešu Kul-
tūras dienās. Agrākos gados spēlēja 
basketbolu ALS un ASK vienībās, un 

tad vairākus gadus bija zēnu treneris 
un komitejas loceklis. Jau no vidus-
skolas gadiem dejoja tautas deju kopā 
Jandāliņš, Auseklītis (kur satika savu 
dzīves biedri Ināru) un Dienvidniekos, 
piedaloties vairāku AL Kultūras dienu 
tautas deju uzvedumos.

Daudz baltu dieniņu
Laimiņa dodi
Diženi, raženi foto-gra-fē-jot!

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Pēteris atzīmē 70 mūža gadus
Sabiedriskam darbiniekam un fotogrāfam liela jubileja

Mazdēls Mikus ar Ināru un Pēteris ar Aivaru.
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Aldis Sils izvēlas dziesmas par Austrāliju un bēgļiem
Adelaides Filharmonijas kora koncerts

Adelaides Filharmonijas koris dzied diriģenta Alda Sila vadībā.
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rāk. Tā bija muzikāla bauda, jo man, 
kā daudziem, latviešu koru mūzika ir 
ļoti tuva. Kā par laimi, programmā at-
radās dažas dziesmas, kuras man īpaši 
mīļas. Kopkora koncerti ir svēti noti-
kumi. Ļoti gribas, lai tie izdodas. Vēl 
jo vairāk gribas, lai tie izdodas, ja par 
tiem ir jāraksta presē. Nevaru iedomā-
ties, ko būtu darījis, ja koncerts man 
nebūtu paticis, un ir bijuši Kopkora 
koncerti, kuri nav patikuši. Šoreiz ir 

sajūsma, labsajūta. Kāds atvieglinā-
jums. Būs patīkami rakstīt.

Par minētām izmaiņām dziesmu 
secības tradīcijā, atbild Vizma Maksi-
ņa ar atbalstu no Jura Ķeniņa un pā-
rējās mūzikas nozares. Mēs mēdzam 
būt pret maiņām. Gribam visu tā, kā 
esam darījuši pēdējos gadu desmitus. 
Lai nedomā mainīt iekaltās tradīcijas. 

XIV Latviešu Dzies-
mu svētki Kanādā. Sest-
dienā, 5. jūlijā, ieņēmis 
savu vietu Hamilton 
Place koncertzālē, ga-
tavojos baudīt Kopkora 
koncertu. Atveru prog-

rammu. Kāds pārsteigums! Kāda 
drosme! Redzu, ka pret ilggadīgām 
tradīcijām, koncerta pirmajā pusē ie-
vietotas garīgās un patriotiskās dzies-
mas, ieskaitot Jurjāna Tēvijai un Vītola 
Gaismas pils. Interesanti. Vairākos 
Ziemeļamerikas dziesmu svētkos ie-
gājusies tradīcija noslēgt Kopkora 
koncertus ar nupat minētām himnām. 
Tagad tās skanēs koncerta pirmajā 
daļā. Mana pirmā reakcija, pozitīva! 
Lai notiek. Kāpēc nē? Redzēsim, kā 
tas viss skanēs. Vispār, ja skatāmies, 
ko darīja pirmajos šī krasta dziesmu 
svētku kopkora programmās, redzam, 
ka viena vai abas no šīm dziesmām 
atradās koncerta pirmajā daļā, tātad 
īstenībā mēs atgriežamies pie tā, kas 
bija sākumā.

Atgriežamies tagad pie šī kon-
certa sākuma. Kā vienmēr, katram ir 
sava gaume, savi uzskati, kādam jābūt 
Kopkora koncertam. Pa vienai dzies-
mai man koncerts patika arvien vai-

Hamiltona dimd!
Dziesmu svētku Kopkora koncerts

Kopkora koncerta programma (1).

 

Kopkora koncerta programma (2).

 

Kopkoris.
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Jaunā grāmata Ķūķis stāsta ar 
apakšvirsrakstu Burtnieku ezera tei-
kas ir nozīmīgs notikums mūsdienu 
bērnu literatūrā, tajā ir lasāmas Pētera 
Zirnīša nepublicētās pasakas ar Anitas 
Jansones-Zirnītes zīmējumiem. Grā-
mata aizraujošā veidā bērniem atklāj 
autora fantāzijas par leģendāro Burt-
nieku ezeru, kurās savijās zināmās 
teikas ar nebijušu skatījumu.

Anita Jansone-Zirnīte (1945) ir 
pazīstama grafiķe, gleznotāja, grāma-
tu māksliniece, ilustrējusi gan dzejas, 
gan prozas darbus, kā arī sarakstījusi 
grāmatu Laikam klāt laiks (2008), kas 
veltīta Lāčplēša svētku Burtniekos un 
rokoperas Lāčplēša pirmuzveduma 
divdesmitgadei. Kopā ar dzīvesbiedru 
dzejnieku Pēteri Zirnīti (1944–2001) 
1983. gadā A. Jansone-Zirnīte izdeva 
grāmatu bērniem Bilžu grāmata par 
manu draugu Ķūķi, viņa draugiem un 
dažādiem piedzīvojumiem, kas kļuva 
par vienu no iemīļotākajām 80. gadu 

„Ezeram pa visu 
garum garo mūžu bija 
sakrājies tik daudz ko 
stāstīt, un Ķūķis bija 
ļoti pacietīgs klausītājs. 
Lielie viļņi pašķīrās kā 
milzu grāmatas lapas... 
Ezera atmiņā atdzīvojās 

seni un noslēpumaini notikumi, tik 
seni, ka ilgajā gadu gaitā bija dziļi jo 
dziļi iegrimuši dzelmē un tos cieši bija 
apvijušas ūdenszāļu lunkanās saknes“. 
Tā sākas dzejnieka Pētera Zirnīša pa-
saku grāmata Ķūķis stāsta Burtnieku 
ezera teikas.

Kad ieradāmies Burtniekos, ezers 
klusi mirdzēja novakares saules sta-
ros. Laikam Pēteris Zirnītis, Ķūķim 
piepalīdzot, tā visas teikas un stāstus 
būs pierakstījis, tāpēc Burtnieks gu-
lēja tik mierīgs, kā labu darbu padarī-
jis un aizsnauzdamies no sava lielum 
lielā vecuma. Šajā dienā – 8. augustā 
māksliniece Anita Jansone-Zirnīte ar 
Burtnieku novada finansiālo atbalstu 
un apgāda Mansards palīdzību laida 
tautās ceturto grāmatu par Ķūķi (pir-
mā iznāca pirms 31 gada – 1983., otrā – 
2012., trešā – krāsojamā – 2013. gadā). 
Viņa ir uzzīmējusi melnbaltas ilustrā-
cijas (pirmās divas bija ar krāsainiem 
zīmējumiem), ļoti romantiskas un no-
skaņā gaišas, lieliski papildinot rāmo 
dzejnieka stāstījumu.

Anita Jansone-Zirnīte nebūtu Ani-
ta Jansone-Zirnīte, ja viņa ļautu noritēt 
visam kā parasti. Atkārtošanās laikam 
viņai šķiet garlaicīga. Tad nu šoreiz 
grāmatas laišanu klajā atzīmēja nevis, 

kā varētu domāt, kultūras namā (tiesa 
gan, iepriekšējās tika atklājas Anitas 
Viļņos), bet gan Burtnieku parkā, kuru 
ar lielu gaumi un rūpību savulaik ie-
kārtojis pēdējais pils īpašnieks, barons 
Vilhelms fon Šrēders. Tā vidū izraksts 
dīķis, kur joprojām aug sarkanās 
ūdensrozes, par ko parūpējusies slave-
nā Burtnieku daiļdārzniece Zenta. Un 
dīķa vidū ir Mīlestības saliņa, apaugu-
si nu jau droši vien simtgadīgiem ko-
kiem. Pēc iepriekšējā vakara negaisa 
laiks bija silts, saulīte visus apmīļoja 
un iepriecināja Anitas Jansones-Zir-
nītes viesus. Māksliniece šo grāmatu 
saņēma jūlija pēdējā dienā, kad reiz 
bija kārts viņas šūpulis. Tātad šīs bija 
mazliet novēlotas dzimšanas dienas 
svinības. Un kas var būt lieliskāks, ja 
jubilejas svin ar labi padarītu darbu!

Mīlestības saliņā viesus sagaidīja 
no siena darināts Ķūķis, kurš lepni 
sēdēja siena krēslā pie siena galda. Ne-
tālu stāvēja viņa draugs, acīmredzot 
Sprīdītis, arī no siena veidots, un ko-
kos zvanīja siena zvani. Zālājā apsēs-
ties aicināja grīdsegas un zirgu deķi.

Sapulcējās paši tuvākie cilvēki, ar 
kuriem kopā sen atpakaļ – 1988.gadā – 
Lāčplēša svētki svinēti un uzgavilēts 
Zigmāra Liepiņa un Māras Zālītes ro-
koperai Lāčplēsis, baznīca atjaunota, 
un Burulis katru gadu septembra beigās 
aicina kopā svinēt Gara svētkus. Pievie-
nojās vēl ģitāristu nometnes dalībnieki, 
kuri iedziedāja šo jauko notikumu un 
iepriecināja Anitas viesus ar klusinā-
tu mūziku. Visā notiekošajā atbalsojās 
daba, ar kuru mēs visi šajā brīdī dzī-

vojām uz vienas nots. Likās, jaunība 
atgriezusies, kad nav jāsteidzas, kad 
var izbaudīt laika rāmo ritējumu un iz-
baudīt sarunu garšu un kad viss piedzī-
votais ir tepat līdzās, vienlaikus, vien-
vietus. Arī pats Pēteris Zirnītis, šķita, 
kaut kur tepat vien mūs vēroja, iemeties 
koku lapotnē. Žēl, ka mēs, zemes cilvē-
ki, tik smalkas vibrācijas neuztveram.

Grāmatas atvēršana kļuva par dvē-
seles svētkiem, kas ievadīja dzejnieka 
70 gadu jubilejas svinības – viņš dzimis 
rudens pusē, bet aizgāja no mums īsi 
pirms Anitas goda dienas. 2001. gadā 
viņu atdeva zemes klēpim Burtnieku 
kapsētā tieši Anitas dzimšanas dienā. 
Tādēļ šī diena noslēdzās, apciemojot 
Pēteri, kam šogad uzlikts ļoti lakonisks, 
bet tēlaini ietilpīgs tēlnieka Andra Vār-
pas granītā kalts kapa piemineklis.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Dvēseles svētki Burtniekos

Anita Jansone-Zirnīte un Ķūķis.
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Pētera Zirnīša grāmata „Kūķis stāsta“
Nākusi klajā apgādā „Mansards“ 

Grāmatas „Ķūķis stāsta“ vāks.

bērnu grāmatām. No dzejnieka atstāta-
jiem manuskriptiem A. Jansone-Zirnī-
te izveidoja jaunu grāmatu, kas nu jau 
adresēta Ķūķa pirmo lasītāju bērniem, 
un 2012. gadā iznāca Pētera Zirnīša un 
Anitas Jansones-Zirnītes grāmata Ķū-
ķis staigā kājām, bet 2013. gadā krāso-
jamā grāmata Ķūķis iet gar jūru.

Grāmata izdota ar Burtnieku paš-
valdības atbalstu.

„Kādudien Ķūķis sēdēja Burtnie-
ku ezera krastā un klausījās, kā vējš 
šalca vītolos un niedrēs. Tas pieņēmās 
spēkā, vareni skanēja paša ezera balss, 
apņemot Ķūķi no visām pusēm. Eze-
ram pa visu garum garo mūžu bija sa-
krājies tik daudz ko stāstīt, un Ķūķis 
bija ļoti pacietīgs klausītājs.“

Apgāds „Mansards“
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Māra Branča skatījums
Konferenci iesāks „Pasaules latviešu simfoniskās mūzikas koncerti“

Palikuši tikai nepilni 
divi mēneši līdz PBLA 
Kultūras fonda rīkotajai 
II kultūras konferencei 
Latvija ārpus Latvijas. 
Patlaban tiek rakstīti re-
ferāti, kuri kādu iemeslu 
dēļ vēl nav pabeigti (ter-

miņš gan bija 1. jūlijs!), taču patlaban 
jau ieguvušas konkrētas aprises vai-
rāki notikumi, kas saistīti ar šo kon-
ferenci.

Tagad ir skaidri zināms, ka ar Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas, Valsts Kultūrkapitāla fonda, 
Vidzemes koncertzāles Cēsis, PBLA 
Kultūras fonda un PBLA Kultūras 
fonda Mūzikās nozares atbalstu sest-
dien, 4. oktobrī, plkst. 19.00 Vidze-
mes koncertzālē Cēsis un svētdien, 
5. oktobrī, plkst. 18.00 Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā 
zālē notiks spožs un līdz šim neredzēts 
Pasaules latviešu simfoniskās mūzikas 
koncerts. Abos koncertos uzstāsies 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas simfoniskais orķestris izcilā 
latviešu diriģenta, tās absolventa Ai-
nāra Rubiķa vadībā un atskaņos ārpus 
(agrāk un tagad) Latvijas dzīvojošo 
komponistu – Jāņa Kalniņa, Tālivalža 
Ķeniņa, Bruno Skultes, Imanta Rami-
ņa un Lolitas Ritmanes skaņdarbus.

Kā zināms, Ainārs Rubiķis pasau-
les ievērību guva 2010. gadā, izcīnot 
pirmo vietu 3. Starptautiskajā Gustava 

Mālera diriģentu konkursā Bambergā, 
Vācijā. Gadu vēlāk – 2011. gadā viņš 
izcīnīja Nestlé un Zalcburgas festivāla 
Jauno diriģentu balvu, kā arī debitēja 
Zalcburgas un Edinburgas festivālā. 
Sekoja koncertturnejas daudzās pa-
saules valstīs visos kontinentos, tai 
skaitā Melburnā, Austrālijā. Bet kopš 
2012. gada Ainārs Rubiķis ir Novosi-
birskas Valsts akadēmiskā operas un 
baleta teātra muzikālais vadītājs un 
galvenais diriģents. Šopavasar viņš iz-
pelnījās prestižāko Krievijas apbalvo-
jumu Zelta maska nominācijā labākais 
diriģents par Bernstaina Mass iestudē-
jumu šajā lielākajā Sibīrijas zinātnes 
un kultūras centra operā.

Diriģenta Aināra Rubiķa vadībā 
šajā unikālajā koncertā pirmo reizi 
Latvijā izskanēs Jāņa Kalniņa vijoļ-
koncerts, kurā uzstāsies vijolniece no 
Vācijas Laura Zariņa. 27 gadus veco 
vijolnieci kritika slavē par viņas aug-
stākās klases muzikalitāti un par viņas 
spīdoši skaisto toni. Pēc J. Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas beigšanas 
viņa papildinājusies Rostokā un Berlī-
nē, kur 2012. gadā ieguvusi maģistra 
grādu, mācoties pie profesora Ulfa 
Vallina (Wallin). Patlaban mūziķe 
visu uzmanību koncentrējusi uz solo 
koncertiem.

Bez tā visa vēl dzirdēsim Imanta 
Ramiņa simfonisko poēmu Odiseja, 
Tālivalža Ķeniņa 1972. gadā sacerē-
to 4. simfoniju, Bruno Skultes Nerrs. 

Maz Latvijā dzirdēta Lolitas Ritmanes 
simfoniskā mūzika, lai gan, pieņemu, 
kino skatītāji ir redzējuši filmas, kuru 
mūzikas autore ir tieši viņa, nezinot, 
kurš to uzrakstījis. Šoreiz nav lieki at-
gādināt, ka Lolita Ritmane desmit rei-
zes ir nominēta Emmy balvai, līdz viņa 
to saņēma 2002. gadā par animācijas 
filmu sēriju Batman Beyond. Šovasar 
Latviešu dziesmu svētkos Hamiltonā, 
Kanādā, izskanēja viņas jaunākais sa-
cerējums korim un kamerorķestrim, 
bet īpaši šim simfoniskajam koncer-
tam tapusi Uvertīra gaismai, kura 
pirmatskaņojums būs kā Cēsīs, tā arī 
Rīgā 4. un 5. oktobrī.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Ainārs Rubiķis otrajā 2013. g. Sidneja 
Maijera brīvā koncertā 16. februārī 
Melburnā.
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okupācijas gados ieskalota smadzenēs 
visa tā putra, ko tagad sludina Maska-
vas mediji. Gunārs Astra esot viņus 
saucis par izļurkātajiem latviešiem.

Tomēr bīstamāka ir otra – slēpto 
prokrievisko cilvēku grupa, – jo mēs 
viņus nezinām. Tikai laiku pa laikam 
redzam viņu darbības rezultātus. Kā 
Bībelē teikts: No viņu augļiem viņus 
iepazīt. Latvijā bieži vērojami notiku-
mi, ko grūti izskaidrot ar veselo saprā-
tu. Kaut vai tā pati bezdarbība reālu 
draudu priekšā. Būtu naivi domāt, ka 
tādas lietas notiek pašas no sevis vai 
aiz nejaušības. Kāds par tām rūpējas.

Spriežot pēc rezultātiem, iespē-
jams, ka kāds īpašs cilvēks darbojas 
arī ministra Vējoņa komandā. Arī tajā 
varbūt kāds uzskaitīja cēlākos argu-
mentus, kāpēc ar aizsardzības budžeta 
paaugstināšanu jāgaida seši gadi. Ņe-
mot vērā Ukrainas pieredzi, tas būtu 
jādara daudz, daudz ātrāk un lielākā 
apmērā. Atgādināšu, ka 2013. gadā 
ASV izdeva aizsardzībai 3,8% no sava 
IKP, Krievija 4,1%. Pasaules vidējais 
bija 2,4%.

Jāpieņem, ka viens no spēcīgajiem 

argumentiem, kāpēc mēs izdodam 
0,9%, ir naudas trūkums. Bet piesaukt 
naudas trūkumu ir atrunāšanās, ne-
vēlēšanās to meklēt vai arī apzināti 
kaitnieciska darbība. Ja Tēvzeme ir 
briesmās, tad jāķeras pie ārkārtas lī-
dzekļiem, kas normālā situācijā varbūt 
netiktu pielietoti. Tā dara visas valstis. 
Mūsu gadījumā saprātīgs risinājumus, 
kā iegūt nepieciešamo naudu, būtu ne-
daudz palielināt Latvijas valsts vērts-
papīru emitēšanu. Latvijas obligācijas 
ir iecienītas, likvīdas, ar labu reitingu.

Trūkst 1,1% no IKP, lai jau šogad 
mēs sasniegtu nepieciešamo minimu-
mu – 2%, jo apmēram 0,9% jau tērē-
jam. Iztrūkums samazināsies ik gadu, 
līdz 2020. gadā būs sasniegti 2% sa-
skaņā ar Aizsardzības ministrijas paš-
reizējo plānu. Ja Saeimas apstiprinātā 
plāna vietā Latvija jau ar 2014. gadu 
izdotu turpmāk katru gadu 2% no 
IKP un šo starpību nosegtu ar valsts 
parādzīmju emisiju, kopā sešos gados 
valsts parāds palielinātos par 3,44% no 
IKP. Šodien tas ir ap 41% (ASV parāds 
ir 104% (2011), ES vidējais 85%, Vāci-
jas 82% un Grieķijas – kā sliktais pie-
mērs – ap 160%). Pēc dabas esmu kon-
servatīvs finanšu jautājumos, bet šajā 
gadījumā, kad runa ir par valsts būt 

vai nebūt, es ne acumirkli nešaubītos 
paaugstināt parādu no 41% uz 44% vai 
45%. Arī 45% joprojām ir lielisks rā-
dītājs. Māstrihtas kritēriji pieļauj 60%.

Protams, ja pēc vēlēšanām jaunā 
Saeima izšķirtos par šādu vai līdzīgu 
plānu, tūlīt balsi pacels tie paši jau pie-
minētie cilvēki, kas visādi locīsies un 
piesauks fantastiskākos argumentus, 
kāpēc tā nevar darīt, – kā jau ierasts, 
kad kaut kas pa īstam jādara Latvijas 
labā. Stāstīs, kādas nelaimes mums 
uzbruks, pareģos pasaules galu. Atce-
rēsimies, kā mums draudēja ar inflāci-
ju un Latvijas Bankas zelta pazaudē-
šanu, ja tiks ieviests eiro. Ko es vēlos 
pateikt – līdzekļi valsts aizstāvēšanai 
ir iegūstami, vajadzīga vienīgi poli-
tiskā griba – un nevajag klausīties uz 
tiem, kas nevēlas drošu Latviju. Mūsu 
Bruņotie spēki gaida šo Saeimas atbal-
stu. Mums vienmēr ir bijuši varonīgi 
karavīri un ir arī šodien. To uz savas 
ādas piedzīvojusi Krievija. Tā ilgi pār-
domās, pirms uzbrukt labi bruņotai 
Latvijai.

Vilis Vītols
18.07.2014

Pirmpublicējums laikrakstā „Latvijas 
Avīze“

Nauda valsts drošībai
Turpinājums no 1. lpp.
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Sestdien, 19. jūlijs, 
karsta, saulaina diena, 
Pasaules Koru Olim-
piādes pēdējā diena, 
bet Okupācijas muzeja 
Biedrībai (OMB) tā nav 
brīvdiena. Tā ir pilnsa-
pulce, kas notiek janvāra 

un atkal jūlija otrajā pusē. Kopš esmu 
Muzeja biedrības Revīzijas komisijā, 
arī man tur atļauts piedalīties.

Sapulces sākums nolikts uz 
plkst. 10.00, un ieradušies ir vairāk 
nekā 20. Tātad kvorums ir, un sapulce 
ir pilntiesīga. Uzaicināta un ieradusies 
ir arī Kultūras ministre Dace Melbār-
de, un pēc īsiem V. Nollendorfa sapul-
ces atklāšanas vārdiem, mūs uzrunā 
ministre.

Viņa slavē Okupācijas Muzeju 
kā vienu no labākajiem visā Latvijā, 
kuru var rādīt kā priekšzīmi citiem 
muzejiem. Viņa uzsver Muzeja spēju 
piesaistīt finanses un labi iestrādāto iz-
glītošanas darbu. Pateicas arī par dar-
bu, ko Muzejs veicis sakarā ar izstādi 
Stūra mājā. Šī izstāde ir labi apmeklē-
ta, un piesaista ne tikai vietējos iedzī-
votājus, bet arī tūristus. Viņa piemin 
arī Muzeja darbinieku labo sadarbību 
ar komisiju, kas nodarbojas ar Latvijas 
simtgades sarīkojumu plānošanu. Tas 
ir viens no svarīgākajiem tuvākās nā-
kotnes kultūras notikumiem. Viņa pa-
teicas Gundegai Michelei par Muzeja 
izveidošanā un ilggadīgā vadībā vel-
tīto darbu. To viņa apstiprina ar Gun-
degai pasniegtu Kultūras Ministrijas 
Atzinības rakstu un ļoti skaistu rozā 
rožu pušķi. Bez tam viņa vēl novēl jau-
najam direktoram Gunāram Nāgelam 
sekmīgu darbu Muzeja turpmākajā va-
dībā un izsaka cerību, ka sadarbība ar 
Kultūras ministriju arī turpmāk būs 
laba, un ka drīz varēs Nākotnes namu 
redzēt dzīvē.

Saprotams, ka pirms Kultūras mi-
nistre aiziet, mūsējiem ar viņu ir jā-
nofotografējas. Labi, ka man šodien 
pašai aparāts ir līdz, un es varu skais-
to četrinieku nofotografēt. Nu man 
ir bilde, kur Kultūras ministre Dace 
Melbārde ir kopā ar Muzeja abiem 
direktoriem un ar Muzeja biedrības 
priekšsēdi. Dažas no tām man ir izde-
vušās patiesi labas.

Kad ministre ir aizvadīta, tad va-
ram ķerties pie darba sekas turpinā-
juma. Vispirms Nominācijas komi-
sija ieteic agrākā biedra atgriešanos 
Okupācijas Muzeja biedrībā un ar 
to tur tiek uzņemts viens ļoti vērtīgs 
biedrs – demogrāfs Ilmārs Mežs. Viņš 
ir cilvēks, kuram var ticēt, kad viņš, 
runājot par Latvijas demogrāfiju, saka 
„Klausieties uz maniem vārdiem...“ 
Viņa vārdiem tiešām var ticēt, jo viņa 
ģimenē aug veseli pieci jauni Latvijas 
pilsoņi.

Un runājot 
par jauniem bied-
riem, ievēroju, ka 
biedrībā tagad ir 
vēl viens jauns ie-
vērojams cilvēks. 
Tas ir Edvīns Šnore; neviens cits kā 
filmas Soviet Story (Padomju stāsts) 
autors un režisors. Viņš jau ir paspējis 
uzņemties Muzeja biedrības Vēstures 
komisijas vadītāja darbu un rudenī 
Saeimas vēlēšanās no Nacionālās Ap-
vienības ir Zemgales rajona sarakstā 
Nr. 1.

Okupācijas Muzeja biedrības 
priekšsēdis Valters Nollendorfs ziņo, 
ka iepriekšējās pilnsapulces valdei 
uzdotie darbi ir paveikti ar uzviju, jo 
valde ir strādājusi ļoti cītīgi, un visas 
attiecīgās rezolūcijas ir izpildītas. Vie-
nīgi ar Nākotnes Nama plāniem lietas 
uz priekšu nevirzās, jo firma savu dar-
bu nav izdarījusi, un tagad noslēgts 
līgums ar jaunu. Viņš to apzīmē kā 
stāvēšanu uz priekšu. Viņš gan izsa-
ka cerību, ka tagad ar jaunās Kultūras 
ministres palīdzību līdz gada beigām 
mazākais projekts būs pabeigts. Taču 
varētu teikt, ka pa to laiku Muzejs pats 
ir darbojies pat trijās frontēs, jo eks-
pozīcija ir ne tikai Strēlnieku laukumā 
un Raiņa bulvārī, bet arī Stūra mājā, 
kur bez maksas var apskatīt Muzeja 
izkārtoto ekspozīciju vai arī gida pa-
vadībā par nelielu maksu redzēt Čekas 
pagrabus.

Viņaprāt, jāatzīmē Okupācijas 
Muzeja politiskās nozīmes pieaugums 
sakarā ar Krievijas rīcību Ukrainā. 
Tagad vēl jo vairāk svarīga ir tā in-
formācija, ko muzejs var dot saviem 
apmeklētājiem un augstiem visiem. 
Ir jāskaidro Latvijas pamatotās bažas 
par Krievijas politiku un ilgtermiņa 
plāniem.

Viņš vēl piemin, ka Draudzīgais 
izaicinājums ir bijusi ļoti sekmīga ak-
cija un ienesusi 200 tūkstošus dolāru, 
un ka Muzeja direktoru maiņa ir no-
ritējusi ļoti klusām un nemanāmi, un 
izvēle ir bijusi veiksmīga.

Aija Ābene pastāsta par izstādi un 
ekskursijām Stūra Mājā. Tur viņa ir 
atbildīga par gidu darbu, kurus viņa 
slavē kā labus un gudrus darbiniekus, 
kas paskaidro apmeklētājiem, ko viņi 

redz, un arī uzklausa viņu stāstus un 
pieraksta kontaktinformāciju. Ir gadī-
jumi, ka kāds no apmeklētājiem pats 
ir bijis šajās telpās un ir čekas prati-
nāts. Viņa piemin, ka cilvēki aizrau-
tīgi skatās Muzeja uzņemtās video 
liecības angļu valodā, un daudzi grib 
zināt, kas ar šo namu notiks nākotnē. 
Diemžēl šis jautājums vēl ir neskaidrs 
un pārrunās par to, ieteikumi ir virzīt 
jautājumu par finansējumu ēkai kā 
Okupācijas muzeja filiālei. Tam būtu 
arī sabiedrības atbalsts. Otrs būtu in-
ternetā ievietot paziņojumu ar aicinā-
jumu sabiedrībai izteikties, ko darīt ar 
Stūra māju.

Pēc draudzīgām pusdienām, kas 
šoreiz ir izkārtotas tepat uz vietas 
Muzeja telpās, un tā ietaupa diezgan 
daudz laika, tiek pārrunāts jautājums, 
kas būtu darāms ārkārtas situācijā, 
kad Muzejs un tur esošā ekspozīci-
ja ir apdraudēta. Okupācijas Muzeja 
biedrības valdes priekšsēdis V. Nol-
lendorfs ziņo, ka Latvijas Okupācijas 
muzejs var kļūt par apdraudētu objek-
tu politiskas krīzes vai citos Latvijas 
suverenitāti un drošību apdraudošos 
apstākļos.

Tālāk teksts ņemts no sapulces 
protokola Nr. 17.

„Tādēļ Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrībai jāapstiprina pagaidu notei-
kumi rīcībai ārkārtas gadījumos, kas 
paredz OMB valdē apstiprināt OMB 
un Muzeja krīzes vadību trīs personu 
sastāvā un krīzes vadības rezerves 
locekļus, pilnvarot krīzes vadību sākt 
darboties un iedarbināt krīzes rīcības 
plānu, kad to prasa reāli draudi un 
nav iespējams realizēt OMB statūtos 
paredzētās lēmumu pieņemšanas in-
stitūcijas – OMB valdi un OMB biedru 
sapulci un pilnvarojot to darboties līdz 
brīdim, kad iespējams atjaunot OMB 
statūtos paredzētās lēmumu pieņemša-
nas institūcijas. Ārkārtas gadījumu rī-
cības plāns noteiktu šādas prioritātes: 

Okupācijas Muzejā ciemojas kultūras ministre
Veiksmīga Okupācijas muzeja biedrības pilnsapulce

No kreisās: Latvijas Okupācijas muzeja direktors Gunārs 
Nāgels, LR Kultūras ministre Dace Melbārde, bijusī OM 
direktore Gundega Michele, OMB valdes priekšsēdis Val-
ters Nollendorfs.
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Amerikas Latviešu 
apvienības (ALA) Izglī-
tības nozares rīkotā jau-
niešu ceļojuma Sveika, 
Latvija! XXXII grupas 
dalībnieki no 13. līdz 
26. augustam ceļos pa 
Latviju.

Sveika, Latvija! ir divu nedēļu iz-
glītojoša programma, ko organizē un 
atbalsta Amerikas Latviešu apvienība 
(ALA). Mērķis ir dot iespēju Ameri-
kas latviešu izcelsmes bērniem, kas 
ir mācījušies par Latviju latviešu pa-
pildskolās ASV un beiguši 8. klasi, 
pašiem redzēt Latviju un to iepazīt. 
Programma ir ļoti intensīva. Ceļojums 
pa visiem četriem Latvijas novadiem 
ir dzīva ģeogrāfijas stunda. Maršrutā 
iekļauti muzeji un memoriālas vietas, 
kas saistās ar skolā iepazītajiem latvie-
šu rakstniekiem un vēsturiskām perso-
nām, piemēram, Blaumani, Brigaderi, 
Baronu, Raini, Kalpaku u.c.

Gidu pavadībā apmeklējam pilis 
un baznīcas, kā arī novadu muzejus; 
redzam, kā top tautas māksla audēju, 

dzintara meistaru 
un keramiķu darb-
nīcās. Ceļojuma 
gaitā jaunieši arī 
iepazīstas ar mūs-
dienu Latviju, tās 
sabiedrību un kul-
tūru. Katra grupa 
pavada divas die-
nas ar skolēniem no 
divām Latvijas sko-
lām, kas iepazīstina 
Sveika, Latvija! da-
lībniekus ar savām 
skolām un nova-
diem, ievērojamām 
vietām tuvākajā 
apkārtnē. Ceļojumā 
iepazīstam Rīgu, 
kas 2014. gadā ir 
Eiropas kultūras galvaspilsēta.

17. augustā viesosimies Mado-
nas novada Mārcienas pamatskolā un 
19. augustā Rēzeknes novada Maltas 
1. vidusskolā.

Jaunieši iepazīsies kopējās nodar-
bībās un vēl satiksies Rīgā atvadu die-

nā, 25. augustā, kad kopā apmeklēs 
ASV vēstniecību un Ministru Kabine-
tu, kur tiksies ar Ministru prezidenti 
Laimdotu Straujumu.

Projekta Sveika, Latvija! 
XXXII grupas koordinatore Latvijā

Anita Ozola

Otrdien, 5. augus-
tā.

Jau agrīnā rīta stun-
dā, sekojot maršrutam 
Rīga-Veclaicene-Luha-
maa-Šumilkino mēs 
iezēģelējam Krievzemē. 
Braucam ar Ecolines 
autobusu, un visas ofi-

ciālās sarunas un paskaidrojumi no-
tiek krieviski.

Tā kā es tikai runāju ruski pa drus-
ki, tad mana mēle un ausis ir mākslas 
amatniece, Mg.sc.ing. Agrita Krieviņa 
jeb Purciems, kā viņa pazīstama 3x3 
aprindās, jo dzīvo Purvciemā. Mēs 
esam vienīgie ar ES pasēm, un tāpēc 
Jekaterina, mazā, apaļīgā stjuarde-
se ar mums no sākuma mēģina runāt 
angliski kā nu māk un prot. Autobusa 
apakšstāvā ir virtuve (var dabūt kafiju 
un varbūt vēl kaut ko) un tualete viena 
poda apmērā.

Mums par abiem ir līdzi 
RUB 14 000 un mugursoma ar pāris 
ekstra drēbju gabaliem, jo temperatūra 
dienā turas uz +30C0 robežas.

Pēc garas stāvēšanas abos robež-
punktos, esam beidzot nopētīti, apš-
tempelēti (vīzas saņēmām 3 nedēļu 
laikā) un varam ripot tālāk. Griežam 
pulksteni stundu uz priekšu.

Nākamā pietura – Pleskava, tad 
tik tālāk, tālāk un tālāk šis bleķa putns 
grib traukt. Kad iebraucam Pēterbur-
gas priekšpilsētās, ir jau gaišs. Arhi-

tektūra šķiet diez-
gan vienmuļīga. 
Vismaz tāds ir pir-
mais iespaids, kā 
izrādās – maldīgs.

Šoseja pa labi 
no mums iet garām 
cara vasaras mīt-
nei Carskoje Selo, 
24 km no centra. 
Pa kreisi – Pulko-
vas lidosta.

Un te nu es gri-
bu mūsu braucienu 
uz brīdi pārtraukt 
un pastāstīt par 
vienu no Carnikavas Minhauzeniem – 
Grapmani no MencLaveriem, sauktu 
Ķeizarbrāli, jo viņš dienējis uz ķeizara 
brāļa jahtas par marsevoju (masta ap-
kalpes priekšnieku). Es citēšu no savas 
grāmatas Mēs esam carnikavieši.

Reiz uz ķeizariskās jahtas bijusi 
balle. Ķeizarbrālis nogrābis pašu ķē-
niņieni un tik traki sācis griezt uz krei-
so pusi, ka pats ķeizars teicis: „Ķīše, 
ķīše, Grapman!“

Ķeizarbrālis: „Ķeizariene mani 
nemaz negrib laist vaļā, bet, ko tu da-
rīsi, ķeizaram jāklausa. Kad apsēžos, 
ķeizars man piesēžas blakām un pa-
klusām saka: „Malacis! Labi danco, 
bet redzi, ķēniņiene gaida troņmant-
nieku, tāpēc nevar tik traki lēkt.“

Iet garām lielkņazs. Ķeizars saka: 
„Konstantīn Konstantinovič, atlaid 

Grapmani rīt no dienesta uz Carskoje 
Selo man palīgā rudzus pļaut. Viņš ir 
laucinieks un to darbu prot.“

Otrā rītā ejam uz lauka. Ķeizarie-
ne sien ķeizara pļautos kūļus, un man 
iet pakaļ princese. Izdzenam pa ba-
ram, izdzenam pa otram, ķeizars saka: 
„Grapman, atpūtināsim rokas!“ Ķei-
zars atsēžas grāvmalē, es ar princesi 
aiz gubas, bet šī skatās manī ar tādām 
smaidīgām acīm, smejas, smejas un, 
paņēmusi smildziņu, sāk man kutināt 
ausi. Redzu, ka skuķim gribas paplo-
sīties un grābju šo ciet. Menģējamies 
un plosāmies pa kīļa virsu, līdz ķeizars 
nenociešas un saka: „Grapman, laid 
Olgu vaļā! Izberzīsit vēl rudzus!“

Tā šo stāstu zināja stāstīt mans 

Ulda Siliņa krievzemīgas piezīmes
Uz Sv. Pēterburgu

Uldis Siliņš Sanktpēterburgā.
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„Sveika, Latvija!“
32. grupa ceļā

„Sveika, Latvija!“ braucienā piedalās arī latviešu jau-
nieši no Austrālijas. Fotogrāfijā viņi redzami Melburnas 
lidostā svētdien, 10. augustā pirms izlidošanas uz Latvi-
ju. No kreisās: Aksels Šmits no Adelaides; Lisa un Karina 
Jaunalksnes (skolotāja), Tomas Kalējs un Lukass Elberts 
no Melburnas.
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Pirms 150 gadiem, 
1864. gada 23. novem-
brī, Vidzemes piekrastē 
darbību sāka Krišjāņa 
Valdemāra izlolotā Ai-
nažu jūrskola, kas gadu 
gaitā kļuvusi par vienu 
no tautas pašapziņas 

simboliem. 2014. gads Latvijā rit Ai-
nažu jūrskolas jubilejas zīmē. Latvi-
jas banka pavasarī laida klajā pirmo 
Latvijas eiro kolekcijas monētu, un 
tā veltīta Ainažu jūrskolas 150 gadu 
jubilejai, savukārt, Ainažu jūrskolas 
muzejā atklāta izstāde Mīlestība ne-
kad nebeidzas jeb tā mīlēja vecie jūras 
vilki, kura paver ieskatu vēstulēs un 
pastkartēs, kuras jūrnieki no tāljūru 
braucieniem rakstījuši un sūtījuši sa-
vām mīļotajām sievietēm.

Savukārt, sestdien, 16. augustā 
Ainažos, Ziemeļlivonijas festivāla ie-
tvaros, visas dienas un pat nakts ga-
rumā notiks pasākumu virkne veltīta 
Ainažu jūrskolas jubilejai. Svētku 
kulminācija būs lielkoncerts Septiņas 
pēdas zem ķīļa! ar maestro Raimonda 
Paula, virsdiriģenta Arvīda Platpe-
ra, solistu, 6 koru, 3 deju kolektīvu, 
pūtēju orķestra un Raimonda Macata 
mūziķu grupas piedalīšanos. Koncer-
tam sekos Lāpu gājiens uz jūru, kā arī 
Lūgsna jūrai un Uguns šovs.

Tas, ka 19. gadsimta sākuma 
klusais, purvainu mežu ieskautais 
zvejnieku ciemats Ainaži (tā pirmie-
dzīvotāju – lībiešu dotais ciemata 
nosaukums ainagi – vientuļš), jau 
gadsimta vidū kļuva par ievērojamu 
saimnieciskās un sabiedriskās dzīves 
centru, bija rosīgo un uzņēmīgo ļaužu 
nopelns, kas Ainažus bija izvēlēju-
šies par dzīvesvietu un attīstīja aktīvu 
piekrastes kuģniecību, izbūvēja ostu, 
guva peļņu, kļuva turīgi, uzsāka tāl-
braucēju burinieku būvi. Un tādēļ nav 
nejaušība, ka Krišjānis Valdemārs, 
meklēdams vietu iecerētajai jaunā 
tipa jūrskolai, no visas plašās Baltijas 
jūras piekrastes, izvēlējās tieši Aina-
žus.

„Liekas, mūsu Baltiju gaida prie-
cīga, smaidoša nākotne. Jūrniecī-
bas satiksmei Baltijas piekrastē no 
paaudzes uz paaudzi vajag plesties 
milzīgos apmēros. Tamdēļ latviešu 

jūrnieciskās spējas ir kā apslēpta dār-
ga manta, kas ilgi gaidījusi neaiztik-
ta, bet tagad nu ceļama gaismā. Bet 
kā? Tas vislabāk izdarāms ar attie-
cīgu skolas izglītību,” jau 1857. gadā 
rakstīja Krišjānis Valdemārs. Sarež-
ģīts bija ideālista, ideju ģeneratora, 
jaunlatviešu ideologa, nacionālās at-
modas jundītāja, latviešu jūrniecības 
tēva Krišjāņa Valdemāra zināšanu, 
vērojumu, pārliecības un pārlieci-
nāšanas, diplomātijas, neatlaidības, 
drosmes, pašpārliecības un pacietī-
bas ceļš, līdz viņa ideja realizējās, 
kad ar viņa paša ierosmi un gādību 
1864. gadā Ainažos durvis vēra jaunā 
tipa jūrskola. Tā kļuva par atspēriena 
punktu, vārtiem uz pasauli latviešu 
un igauņu piejūras zemnieku puišiem 
un vīriem, jo mācības tika piedāvāts 
bez maksas un notika dzimtajā valo-
dā. Naudu skolas dibināšanai, Kriš-
jāņa Valdemāra idejas iedvesmoti, 
saziedoja turīgākie Ainažu zemnieki. 
Tas bija sākums, tālāk jau bija skolas 
attīstības un izaugsmes ceļš. Ainažu 
jūrskolā līdz 1919. gadam zinības bija 
apguvuši ap 3000 audzēkņu, no ku-
riem vairāk nekā 1000 bija saņēmuši 
tālbraucēja kapteiņa un tālbraucēja 
stūrmaņa diplomus.

1969. gadā tika atklāts Ainažu 
jūrskolas muzejs – Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja filiāle. Tā ir pie-

miņas vieta pirmajai latviešu profe-
sionālajai jūrskolai un tās absolven-
tiem – latviešu un igauņu kapteiņiem 
un stūrmaņiem. 

„Pirms 150 gadiem, par spīti cara 
valdības striktajam nē un baltvācu 
muižniecības pretestībai, Vidzemes 
guberņas Ainažu kuģinieki, pēc Kriš-
jāņa Valdemāra iniciatīvas, sanāca 
kopā un nosprieda – dibināt jūrskolu 
saviem dēliem. Ar lielām grūtībām, 
milzu iedrīkstēšanos, pašaizliedzīgu 
entuziasmu un godaprātu, Ainažos 
tapa pirmā latviešu jūrskola visā Krie-
vijas impērijā. Tā ne tikai lika pamatu 
latviešu jūrniecībai, bet cēla nacionālo 
pašapziņu,“ stāsta Ainažu jūrskolas 
vadītāja Iveta Erdmane.

Informāciju sagatavoja
Ingrīda Lukašēviča, 

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Latviešu pašapziņas kalvei – Ainažu jūrskolai – 150
Ainažos skolotie „vecie jūras vilki“ jau 150 gadus kuģo pasaules jūrās un okeānos

Ainažu jūrskolnieki un skolotāji 1906. gadā.
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Ainažu jūrskolai 150.
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Brauksim tālāk. Kreisajā pusē ie-

spaidīgs II Pasaules kara monuments 
Ļeņingradas aizstāvjiem ar pieminek-
ļa smaili un skulptūru grupām abas 
pusēs.

Pirmā pietura pie Mosskovskoje 
metro. Te redzams Ļeņina pieminek-

lis ar plašu laukumu un Staļina laika 
ēkām ar milzīga izmēra arkām, vār-
tiem, durvju ailēm turpat divu stāvu 
augstumā.

Nākamā pietura, kas skaitās gala 
punkts, un atrodas ielas malā pie Vi-
tebskas stacijas, kur izkāpj vairums 
ļaužu un arī mūsu pavadone, bet mēs 
nolemjam braukt līdz autoostai, kas at-
rodas pie Obvodnij kanal Nr. 36.

Pirmie izdevumi. Tualete maksā 

25 rubļus (pie tam bez tualetes papīra, 
velns parāvis!). Mums mazākā naudas 
zīme ir 500 rubļi. Jāmaina. Soļojam 
uz Metro staciju. Ja nonāksim laimīgi 
galā, tad turpinājums būs lasāms nā-
kamajā avīzē.

Dasvidaņije!
Uldis Siliņš

Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Ulda Siliņa krievzemīgas...
Turpinājums no 11. lpp.
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Ik pa kvartālam atrodas kāda vietiņa, 
kam piesiet acis un atveldzēt plaušas: parks, 
skvērs, miniskvēriņš vai tikai dzīvo augu un 
ziedu kastes kā auto braucamās daļas noro-
bežojums no velosipēdistu joslas un trotuāra. 
Turklāt šis dziedinošais zaļums un košums 
ziemā nebūt nav nobālējis. Staigājot pa liel-

pilsētu janvāri un februārī, dažkārt gribas piemiegt acis un 
iztēloties – esi ieceļojis Latvijas maijā, jūnijā vai augustā, 
kad aumaļām zied: atraitnītes, samtenes, lefkojas, kliņģe-
rītes...

Lefkojas ir sevišķi smaržīgas, tām blakām gribas paka-
vēties visilgāk. Un noreibt, un aizmirsties...

Dekoratīvo augu stādījumi ir ļoti bagātīgi; tie tiek kopti 
arī ziemā un izskatās, ka Šanhajā nav „modē“ tos izraustīt 
vai izbradāt. Tikai reiz esmu redzēju bērnu ratiņos ar parkā 
nopluktu ziedošu zaru rokās, – ak vai, kas pie mums Lat-
vija darās ievu un ceriņziedu laikā, kad ziedošie zari tiek 
bez žēlastības nolauzti un jau pēc dažām minūtēm nomesti 
zem kājām...

Protams, kārtības uzturētājus redz daudzviet, pa ie-
lām patrulē policijas automašīnas, sargposteņi sacelti vi-
sos parkos (Skulptūru dārzā pie Beidžinas un Changdu 
ielu krustojumā glīti uzraugu namiņi redzami ik stūrī.); ne 
velti – dekoratīvie mākslas darbi nav ar krāsu apķēpāti vai 
ar uzrakstiem „izdaiļoti“. Speciālas apkopēju vienības ar 
maskām uz deguniem dažviet redzamas, centīgi beržam 
pat ielu dekoratīvos režģus un ziedu kastes! 

Visvairāk mani Šanhajā sajūsmina pēdējos gados modē 
nākušās ziedu sienas: no maziem podiņiem kā mozaīka 
tiek salikti ziedu un dekoratīvo augu tepiķi ne tikai pie sla-
venās pastaigu promenādes Bundā, bet arī pilsētas daudz 
nomaļākās vietās. Šajos gaumīgi saskaņotajos veidojumos 
es pirmo vietu dotu Ķīnas kāpostiem – to zaļi-dzeltenie un 
violetie cekuli puķu sienām piedod īsta gobelēna izskatu. 
Ziedu gobelēni ieausti arī lielformāta dekoratīvo figūru 
karkasos, – dominējošie ir faunas un floras motīvi – milzu 
tauriņi, zvēri, putni. Pa gabalu šīs figūras šķiet kā ar sūnu 
apaugušas, tam efektīvu, krāsaino fonu visbiežāk veido at-
raitnīšu tūkstoši, sagrupēti kontrasta toņos: dzeltens blakus 
violetam vai zilam; sarkans – baltam utt. 

Visos parkos un skvēros urdz kāds strautiņš vai lāsmo 
ūdens spogulīši,– to malās cilvēki pulcējas vislabprātāk. 
Tā, tātad mans stāsts būs par to, KO cilvēki dara Šanhajas 
parkos. (Precīzāk, – ko es esmu redzējusi viņus darām, jo 
Ķīnā galīgi neder vispārinoši apgalvojumi Ķīnā dara tā, arī 
par pašu Šanhaju dzird sakām tā – Šanhaja nav Ķīna! – tā-
tad ļoti atšķirīga no Lielās zemes.)

Interešu grupas un „šķiras“
Priviliģētākā šķira arī parkos nenoliedzami ir bērni. 
Par to nenogurstoši rūpējas viņu pavadoņi – vecāki un 

vecvecāki, kuru pamatinstinkts visupirmkārt diktē, – lai 
tikai mazais būtu paēdis! Tikko rati ar mazo pavēlnieku 
ieripojuši zaļajā zonā, no somām ārā tiek celti kārumi – lai-
kus sagatavoti augļu gabaliņi, dzēriena pudeles, cepumiņi 

un vēl visādi citādi našķi, kuri veikalos nopērkami ļoti ērtā 
iepakojumā – burtiski viens kumoss. Zīdaiņi tiek ucināti 
un šūpoti, vienlaikus lepni izrādīti interesentiem: kopā sa-
nākušajām māmiņām vai cita statusa auklēm, vienlaikus 
apspriežot bērna kopšanas aktuālākos jautājumus. (Tie ir 
laimīgie interešu klubiņi, kuri redzami ikvienā pasaules 
malā.) Tikko mazais paaudzies, uzpasētājiem vairs nav tik 
daudz laika sarunām – sarkaniem vaigiem un nereti slap-
jām galvām mazie joņo pa parku, un tādā pašā paskatā vi-
ņiem pakaļ joņo vecvecāki – ar jau pieminētajiem ēdienu 
kumosiņiem rokās. Smilšu kastes te neredz; bērnudārza 
aprīkojumu – Eiropas parkos tik ierastās šūpoles un slid-
kalniņus – arī ne visur. Tātad – galvenais ir – kustēties! 
Pogas un rēvējslēdži tiek atrauti vaļā uz nebēdu!

Turpmāk vēl

Latviešu omīte Šanhajā (2)
Par to, ko cilvēki dara parkos... Ievads. 18 miljonu pilsēta
Pirmais turpinājums. Sākums LL317.

Cilvēki parkos un skvēros dzied un muzicē paši savam 
priekam, arī ziemā, kad rokas jātur cimdos.
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Tikko stājusies spēkā atļauja, ka 2 bērni ģimenē var būt arī 
tiem vecākiem, kuriem līdz šim bija iespējama tikai viena 
atvasīte ( ja ģimenē abi vecāki nāk no vienbērnu ģimenes): 
ja kaut vai viens no vecākiem ir vienīgais bērns savā ģi-
menē. Ķīnieši secinājuši, ka viņu sabiedrība sāk novecot.
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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.

Dāviniet sev vai citam!
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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Kamēr skaitīja vēlēšanu balsis, bija 
atkal mazs pārsteigums, jo bija ieradies 
Imanta Kronīša divu personu pielūdzē-
ju klubs (fan club – Vilnis un Elīna), lai 
ģitāras pavadījumā tieši Imantam uz at-
vadīšanos no priekšniecības nodziedā-

tu dziesmu Vīrs, kas dzimis Latvijā. Šis 
sirsnīgais veltījums izejošā priekšniekā 
izraisīja spēcīgas emocijas. Klātesošie 
nodziedāja Še kopā, mēs biedri, un ar 
karoga iznešanu sapulce bija beigusies.

Jāsaka lielu paldies Ilmāram Lū-
sim par raitu un veiksmīgu sapulces 
vadīšanu. Viņš prata izsijāt graudus no 
sēnalām un neļāva nevienam novirzī-

ties no sapulces mērķa, tā kā pavisam 
drīz varējām bārā iebaudīt pīrāgus un 
atspirdzinājumus uz jaunās priekšnie-
ces rēķina.

Tad nu redzēsim, kā tā sieviete ar 
tiem večiem tiks galā!

Visu labu,
Gunta

9.08.2014.g.

DV Adelaides nodaļa
Turpinājums no 2. lpp.

Cepure nost Vizmai ar kolēģiem par 
to, ka, pirmkārt, iedomājas ko manīt, 
bet tad par to, ka maiņas īstenoja, vēl 
jo vairāk Kopkora koncertā. Atsvai-
dzinoši.

Pārskatot programmu, jūs redzēsit 
visu: dziesmas, komponistus, dzejnie-
kus, diriģentus, solistus un pavadītā-
jus.

Svētku Vadonī Juris Ķeniņš ie-
vietojis vērtīgu rakstu: No Dikļiem 
līdz Hamiltonai. Interesants pārskats 
par dziesmu svētku vēsturi no tās sā-
kumiem līdz šiem svētkiem. Aicinu 
laikrakstiem publicēt šo rakstu. Tur 
minēts, ka pirmajos svētkos koncerta 
otra dziesma ir Jāņa Cimzes apdare 
Rīga dimd! Šajā koncertā viņa ir des-
mitā dziesma. Šogad, svētku atklāša-
nas dienā, 3. jūlijā aprit 200 gadi, kopš 
Cimzes dzimšanas. Kā Juris raksta: 
„skaista un nozīmīga sagadīšanās“.

Ievērojami ir arī tas, ka 150 gadi ir 
pagājuši kopš pirmajiem dziedāšanas 
svētkiem Dikļos, Latvijā. Valentīna 
Bērzkalna simtgadi atzīmējot, Hamil-
tonā skan viņa apdare Noriet saule va-
karā. Komponisti Cīrulis un Sakss ir 
hamiltonieši.

Kopkorī dzied apmēram 400 dzie-
dātāju no Kanādas, ASV, Latvijas, 
Zviedrijas, Austrālijas un Īrijas. Ko-
rim skaņa ļoti laba, patīkama!

Diriģenti no Kanādas, ASV un 
Latvijas. Ir ļoti pazīstami diriģenti, un 
diriģenti, kurus redzam pirmo reizi. 
Kā jau vienmēr, ir interesanti novērot 
katra raksturu un auru, un kā no di-
riģentu pults, viņi lūdz dziedātājiem 
īstenot viņu muzikālās vēlmes.

Tāpat kā Garīgā un citos svētku 
koncertos, solisti Inga Šļubovska un 
Raimonds Bramanis iepriecināja un 

aizkustināja.
Vizmai pienākas atzinība un pal-

dies par to, ka koncertā spēlē un pa-
vada koklētāju kopansamblis, ar kok-
lētājiem no Kanādas un Latvijas. Vai 
ir kāds latvietis, kuram nepatīk kokļu 
skaņas?

Sākumā un beigās dažās dziesmās 
kori pavadīja trīsdesmit mūziķu liels 
kamerorķestris, kura sastāvā ir tikai 
viens nelatvietis.

Tāpat kā Garīgā koncertā, ievieto-
ta viena Imanta Mežaraupa dziesma, 
tautas dziesmas apdare, lai godinātu 
un pieminētu Imantu, kurš pāragri 
aizgāja mūžībā pagājušā gadā.

Pirms Arvīda Purva apdares no 
skatuves Juris Ķeniņš pateicās Pur-
vam par ilggadīgo darbu, kuru iegul-
dījis Kanādas Dziesmu svētkos. Šie ir 
pirmie svētki vairāk nekā piecdesmit 
gados, kuros Purvam nav aktīva loma 
un kuros viņš nediriģē. Purvs, kurš sē-
dējā zālē, piecēlās un saņēma stāvošo 
ovāciju un ziedus.

Dziesma pēc dziesmas izskan. 
Tuvojamies noslēgumam. Kulminā-
cijā paredzētas divas jaunas, skaistas 
dziesmas, abas veltījumi šiem svēt-
kiem. Jura Ķeniņa apdare: Rožu vai-
nadziņš un Lolitas Ritmanes: Dziesmu 
pinu, deju pinu ar tēva, Andra Ritma-
ņa vārdiem. Abas dziesmas sagādāja 
klausītājiem iecerēto baudu un paci-
lātību. Cik patīkama izrādījās doma 
koncertu noslēgt ar divām jaunām 
dziesmām, kuras komponējuši divi 
mūziķi, kuri pārstāv šodienas kom-
ponistus. Mūsu šodiena, mūsu nākot-
ne! Vai tā nav tikpat nepieciešama, kā 
mūsu vecie meistari? Lolita Ritmane 
pati diriģēja savu jauno dziesmu, ku-
ras virsrakstā un tekstā iepīta svētku 
devīze: „Dziesmu pinu, deju pinu lat-
vju tautas vainagā!“ Autors Andris 
Ritmanis no savas sēdvietas zālē arī 

saņēma publikas atzinību. Paldies, Lo-
litai, Jurim un Andrim!

Noslēgumā uz skatuves uznāk 
visi solisti un diriģenti, un nostājušies 
garā rindā, bauda aplausus un saņem 
ziedus. Zāle ilgstošiem aplausiem un 
smaidošām sejām pilna. Visi kājās, 
visi sajūsmā. Orķestris sāk spēlēt Pūt 
vējiņi. Visa zāle dzied. Šī tradīcija nav 
mainījusies.

Koncertā bagātīgi pārstāvēti kom-
ponisti, diriģenti un mūziķi no visas 
pasaules un no dažādām paaudzēm. 
Tas ne vienmēr notiek tādā līmenī, kā 
šoreiz Hamiltonā. Mēs esam latvie-
ši no dažādām valstīm, bet visi esam 
latvieši. Koncertā izjutu šo vienotības 
sajūtu.

Pārskatot komponistu sarakstu, 
vienā brīdī aizdomājos, cik priecīgi 
būtu mūsu vecie meistari, kuru dzies-
mas ievietotas programmā. Kāda 
sajūsma būtu Jurjānam, Dārziņam, 
Norvilim un Cīrulim? Kāda būtu 
Cimzem, dzirdot, ka vēl arvien Rīga 
dimd! Kāda būtu Tālivadim Ķeniņam, 
dzirdot savu apdari un redzot kādu lie-
lu lomu svētkos spēlē viņa dēls, Juris, 
kurš kopā ar Vizmu un pārējiem gādā-
ja, lai Hamiltona dimd!

Sirsnīgs paldies katram koristam, 
solistam, mūziķim un diriģentam par 
ieguldījumu svētkos. Bez jums būtu 
klusums.

Šī skanīgā, interesantā un bagātīgā 
koncerta noslēgumā man radās patiess 
prieks par Vizmu Maksiņu, Juri Ķeni-
ņu un viņu kolēģiem Mūzikas nozarē! 
Mana cieņa pret viņiem paliek tikai 
lielāka un spēcīgāka. Viņu dedzība, 
izdoma un drosme ir piemērs citiem 
un dod cerību, ka Dziesmu svētki tur-
pinās dzīvot.

Armands Birkens
2014. g. vasarā

Laikrakstam „Latvietis“

Hamiltona dimd!
Turpinājums no 7. lpp.

personāla, aizsargājamas informāci-
jas, krājuma un izstādīto materiālu, un 
finansiālo līdzekļu un materiālo vērtī-
bu drošība. Drošības policija novērtē-
ja šo ēku un vēlas ieskatīties Nākotnes 
Nama telpu plānos, lai redzētu, kur 
novietotas video kameras. Stanfordas 
Universitāte savā glabātuvē uzglabās 
video liecību kopijas. Top video liecī-
bu un metainformācijas digitalizācijas 
projekts, kurš nodrošinās gan mate-
riālu drošību, gan ilglaicību, maino-

ties tehnoloģijām. Muzeja līdzekļus 
uzglabās vairākās vietās Latvijā un 
izpētīs iespējas Austrālijā un Kanādā 
ziedotos līdzekļus uzglabāt Austrālijas 
un Kanādas kredītiestādēs, līdz tie ne-
pieciešami.“

Priecājos, ka Muzejs ir domājis 
par iespējamiem draudiem no mūsu 
lielā kaimiņa un tiem ir sagatavojies. 
Ņemot vērā notikumus Ukrainā, tāda 
iespēja pastāv, un mums ir jābūt gata-
viem uz to ļaunāko, bet vienmēr jācer 
uz to labāko. Un muzejs strādā, neska-
toties uz to, ka Nākotnes Nama darbi 
arvien velkas garumā un būvniecība 

Okupācijas Muzejā ciemojas...
Turpinājums no 10. lpp.

nenotiek, Muzejs tam būs gatavs, lai 
kad tas notiktu.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Vieta Jūsu reklāmai.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai 
$20.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 17. aug., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Trešdien, 20. aug., plkst. 10.30 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 
braucienam uz pusdienām Mount 
Compass. Cena, sākot no $9,50, divu 
kursu ēdiens, sākot no $15. Pieteikties 
LAIMAs birojā līdz 15. aug.
Sestdien, 23. aug., plkst. 11.00 LAI-
MAs pavārmākas kursi ALB namā. 
Linda Bilsborow rādīs savu kotlešu 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
no $4. Pieteikties LAIMAs birojā līdz 
16. aug.
Svētdien, 24. aug., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien, 24. aug., plkst. 14.00 Ade-
laides Latviešu biedrība aicina tau-
tiešus apmeklēt literāro pēcpusdienu 

ALB namā, un pakavēties pārrunās ar 
Dr. Aldi Putniņu, Mariju Perejmu un 
Zaigu Sudrabu. Trīs jaunas grāmatas 
par latviešiem Austrālijā. Vēsturiski 
skatījumi no tālienes un tuvienes. Ieeja 
$5. Vīns un uzkodas.
Piektdien, 29. aug., plkst. 10.00 - 
15.00 būs iespēja Bernsaides pašval-
dības namā iepazīties, izmēģināt un 
gūt atbildes uz visādiem ar mūsdienu 
tehnoloģiju saistītiem jautājumiem. 
Par ēdienu arī tiek gādāts. Pieteikša-
nās obligāta, zvanot Joanne Blaess 
līdz 22. aug. (08) 8366 4227. (Informē 
LAIMAS grupa).
Piektdien, 29. aug., plkst. 18.00 Sa-
biedriskai klubs rīko Laimīgo stundu 
Tālavas kafējnīca. Dzērieni un ēdiens 
par mērenām cenām. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 30. aug., plkst. 14.00 DV 
vīru kora 45 gadu jubilejas koncerts 

Tālavā. Kuplo programmu izpildīs 
vīru koris, vanadžu ansamblis, viesu 
koristi no Melburnas Dainas kora un 
solisti. Biļetes pie galdiem aizrunā-
jamas pie koristiem un zvanot kora 
kasierim Aivaram Vēzim 8278 1305. 
Sēdvietas būs arī pērkamas pie kases 
pirms koncerta. Cena $15. Skolnie-
kiem ieeja bez maksas.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 17. aug., plkst. 11.00 
10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Dievkalpojums bez dievgalda.

Brisbanē
Sestdien, 16. aug., plkst. 13.00 Filmas 
Rūdolfa mantojums izrāde Latviešu 
namā Saule Ltd sarīkojumā. Ieeja $15, 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. augusts
Zelma, Zemgus, Virma
1944. mākslinieks, keramiķis Antons 
Ušpelis.
1954. Grandrepidsā (ASV) dibināta 
Amerikas Latviešu Katoļu Apvienība.

15. augusts
Zenta, Dzelde, Zelda
Aglonas Dievmātes svētki
1934. Ačinskā (Sibīrija) dibināts latga-
liešu teātris. Pirmais sarīkojums noti-
ka 1934. gada oktobrī. Teātra direktors 
Donots Cīrulis, režisors Pēteris Lie-
piņš.
1936. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Dace Dārziņa.
1959. A. Jūrdža fonds rīko latgaliešu 
literāro sacerējumu Otro konkursu, 
kurā par uzvarētājiem kļūst M. Bukšs, 
A. Spoģis, V. Bojārs, J. Mozga. Pir-

mais konkurss notika 1954. gadā.

16. augusts
Astra, Astrīda
1921. latviešu diriģents Imants Kokars.
1951. aktrise Mirdza Martinsone.

17. augusts
Vineta, Oļegs
1921. latviešu diriģents Gido Kokars.
1957. kultūras darbiniece Latvijā 
Guna Bīriņa.
1974. latviešu veseru metējs, vairāk-
kārtējs Latvijas čempionātu uzvarētājs 
Igors Sokolovs.

18. augusts
Liene, Liena, Helēna, Elena, Ellena
1917. latviešu skolas skolotāja Austrā-
lijā Helēna Nāgela.
1944. politiķis, Rīgas mērs 

(2000. g. 10. maijs – 2001. g. 27. marts) 
Andris Ārgalis.
1974. mūziķis, grupas Prāta vētra bas-
ģitārists Gundars Mauševics Mumiņš. 
(Gāja bojā autoavārijā 2004. g.).

19. augusts
Melānija, Imanta
1924. dzejnieks, vēsturnieks, bibliote-
kārs Jānis Krēsliņš.
1939. Daugavpilī sākās un līdz 
20.08. turpinājās 6. Vislatvijas poļu 
sporta svētki.
1954. latviešu matemātiķe, matemāti-
kas vēsturniece un māksliniece Daina 
Taimiņa.

20. augusts
Bernhards, Boriss
1919. dibināta Latvijas Valsts Mākslas 
akadēmija (LVMA). (Sākumā LMA). ■

ši mūsu bērnudārza koordinatores un 
galvenās dziedātājas Daces Freijas un 

skolotājas Daces Eigen vadībā.
Pēc sarīkojuma, kā parasti, varēs 

pakavēties pie kūkām un kafijas un 
būs arī loterija.

Sarīkojums notiks sestdien, 

2014. gada 27. septembrī, plkst. 10.00 
Tālavas Lielajā zālē.

Visi laipni aicināti!
Iveta Leitase

Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides Latviešu skola
Turpinājums no 5. lpp.

uzlabošanai, paredzot kredītbrīvdienu 
garantiju piešķiršanu līdz 1 gadam 
komersantiem, kas cieš no Krievijas 
sankcijām.

Saskaņā ar MK lēmumu, EM veiks 
grozījumus vairākās ES fondu atbalsta 
programmās, paredzot papildus finan-
sējumu, lai turpinātu atbalstīt Latvijas 
komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos un 
īstenotu Latvijas produktu un pakalpo-
jumu noieta veicināšanas pasākumus 

ārvalstīs līdz 2015. gada 31. decem-
brim. Turklāt atbalsta piemērošanā uz-
svars būs uz nozares ekspertu ilgāku 
klātbūtni mērķa valstī (2-3 mēneši), lai 
sekmētu jaunu kontaktu dibināšanu 
Latvijas ražotāju produkcijas noietam.

Savukārt Zemkopības ministrijai 
(ZM) būs jāveic izmaiņas normatīva-
jos aktos, lai nodrošinātu iespēju arī 
zvejas un akvakultūras produktu pār-
strādes uzņēmumiem saņemt atbalstu 
kredīta galvojumiem un kredīta sub-
sīdijām. Tāpat paredzēts veidot labvē-
līgākus nosacījumus piena pārstrādes 

nozarē strādājošajiem komersantiem.
Valdība lēma, ka nepieciešamības 

gadījumā, sadarbojoties ar citām Ei-
ropas Savienības dalībvalstīm, Zem-
kopības ministrijai būs jāvēršas Eiro-
pas Komisijā ar pieprasījumu lemt par 
pārsniegto valsts piena kvotu nodevas 
pārskatīšanu, kā arī uz laiku atjaunot 
eksporta kompensācijas, iedarbināt ie-
pirkums intervencē un privātās uzgla-
bāšanas atbalstu.

Elita Rubesa-Voravko
Ekonomikas ministrijas 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Krievijas embargo seku...
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. augustā.
€1 = 1,43750 AUD
€1 = 0,79970 GBP

€1 = 1,58250 NZD
€1 = 1,33600 USD

bērniem zem 10 par brīvu. Kafija un 
kūkas $5.
Svētdien, 17. 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).
Sestdien, 23. aug., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā 
DV sarīkojumā. Piedalīšanās $10.
Sestdien, 30. aug., plkst. 13.00 Zupas 
pusdienas Daugavas Vanadžu sarīko-
jumā Latviešu namā. Izvēle no dažā-
dām zupām. $20 maksa ieskaita zupu, 
kūkas un kafiju. Video Latvijas Dzies-
mu svētku koncerts.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 17. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes baz-
nīcā. Kalpos prāv. Jānis Priedkalns.

Kanberā
Sestdien, 30. aug., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saiets Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons. Jāņa un 
Aijas Stambuļu stāstījums par Eiropas 
ziemeļu ceļojumu.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 17. aug., plkst. 13.00 diev-
kalpojums, pilnsapulce un saiets pēc 
tam Sv. Pētera baznīcā un zālē, Reid. 
Dievkalpojumā kalpos māc. Ivars Osis 
no Sidnejas.

Melburnā
Ceturtdien, 21. aug., plkst. 19.00 ju-
ristu un tiesnešu rīkots atbalstu kon-
certs Pēterim Grestem The Hi-Fi,  
125  Swanston St. Biļetes $30, http://
bottledsnail.com/greste/
Piektdien, 29. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 30. aug., plkst. 15.30 MLB 
65 gadu jubilejas sarīkojums un Jau-
niešu muzikālā pēcpusdiena Latviešu 
namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 17. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 17. aug., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 24. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma Toms 
Gross stāstīs par līdzdalību akcijā 
Priecīgās Pēdas Latvijā.
Svētdien, 31. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma Bībeles 
studijas.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Svētdien, 17. aug., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
Ceturtdien, 21. aug., plkst. 19.00 Sid-
nejas Kino Klubā latviešu filmu izrāde 
Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 17. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 17. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 24. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 31. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Sestdien, 16. aug., Ziemeļlivonijas 
festivāls Ainažos. Svētku kulminācija 
būs lielkoncerts Septiņas pēdas zem 
ķīļa! ar maestro Raimondu Paulu.
Sestdien, 16. aug., plkst. 22.00 Gru-
pas Iļģi 33. dzimšanas dienas koncert-
tūra Tumša nakts, zaļa zāle koncerts 
Liepājas koncertdārzā Pūt, vējiņi!
Sestdien, 16. aug., plkst. 23.00 bez-
maksas brīvdabas kino kultūras vasar-
nīcā Esplanādē, Rīgā – filma 2 dienas 
Parīzē (2 Days in Paris).
Svētdien, 17. aug., plkst. 13.00 kul-
tūras vasarnīcā Esplanāde 2014 būs 
vērojams līdz šim neredzēts priekš-
nesums – Rīgas Bebrs uz Esplanādi ir 
aicinājis visus Lielo leļļu un talisma-
nu svētku dalībniekus, lai vienotos ar 
tiem kopīgā dejā. Rīgas Bebrs plāno, 
ka kopumā dejā varētu piedalīties vai-
rāk nekā 50 lielās lelles un talismani 
no visas Latvijas.
Trešdien, 20. aug., plkst. 15.00 Latvi-
jas Nacionālajā vēstures muzejā (Brī-
vības bulvārī 32, Rīgā) atklās izstādi, 
kas veltīta Baltijas ceļa 25. gadadienai, 
vēsturiskā retrospekcijā atskatoties uz 
Molotova-Rībentropa pakta un tā sle-
peno papildprotokolu sekām Austru-
meiropas 20.gs. vēsturē, kā arī Baltijas 
valstu sadarbībai. Izstāde muzejā ap-
skatāma līdz 12. septembrim; pēc tam 
uzsāks ceļu pie skatītājiem Latvijas 
novados – Liepājā, Valmierā, Rēzek-
nē, Aizkrauklē.
Ceturtdien, 21. aug., plkst. 11.30 
jauniešu kora Balsis koncertsērijas 
Daugavas Balsis bezmaksas koncerts 
Sv. Magdalēnas (Madaliņas) Romas 
katoļu baznīcā, Gosporos. Diriģents 
Ints Teterovskis.
Ceturtdien, 21. aug., plkst. 13.30 
jauniešu kora Balsis koncertsērijas 
Daugavas Balsis bezmaksas koncerts 

Jersikas (Ploņu) salas Rimicānos. 
(Pārcelšanās no Brīvariem pie Jersi-
kas senkapiem). Diriģents Ints Tete-
rovskis.
Ceturtdien, 21. aug., plkst. 19.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-
gavas Balsis bezmaksas koncerts Dig-
nājas ev. lut. baznīcā. Diriģents Ints 
Teterovskis.
Piektdien, 22. aug., plkst. 12.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-
gavas Balsis bezmaksas koncerts 
Līvānu Sv. Miķeļa Erceņģeļa Romas 
katoļu baznīcā. Diriģents Ints Tete-
rovskis.
Piektdien, 22. aug., plkst. 17.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-
gavas Balsis bezmaksas koncerts 
Rudzātu Sv. Jēkaba Romas katoļu baz-
nīcā. Diriģents Ints Teterovskis.
Piektdien, 22. aug., plkst. 22.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-
gavas Balsis bezmaksas solokoncerts 
JaunSILAVAS valsis Jaunsilavas pa-
matskolā. Diriģents Ints Teterovskis.
Piektdien, 22. aug., plkst. 22.00 Gru-
pas Iļģi 33. dzimšanas dienas koncert-
tūra Tumša nakts, zaļa zāle koncerts 
Cēsu pils parka estrādē.
Sestdien, 23. aug., plkst. 13.00 jaunie-
šu kora Balsis koncertsērijas Dauga-
vas Balsis bezmaksas koncerts Trepes 
dzelzceļa stacijā. Diriģents Ints Tete-
rovskis.
Sestdien, 23. aug., plkst. 20.00 jaunie-
šu kora Balsis koncertsērijas Dauga-
vas Balsis bezmaksas koncerts Ābeļu 
pagasta brīvdabas estrādē. Diriģents 
Ints Teterovskis.
Sestdien, 23. aug., plkst. 22.00 Gru-
pas Iļģi 33. dzimšanas dienas koncert-
tūra Tumša nakts, zaļa zāle koncerts 
Rēzeknes parka estrādē.
Sestdien, 23. aug., plkst. 23.00 bez-
maksas brīvdabas kino kultūras vasar-
nīcā Esplanādē, Rīgā – pasaules slave-
nā režisora Vudija Allena filma Romai 
ar mīlestību (To Rome With Love).
Svētdien, 24. aug., plkst. 12.00 jau-
niešu kora Balsis koncertsērijas Dau-
gavas Balsis bezmaksas koncerts Jē-
kabpils Svētā Gara vīriešu klosterī. 
Diriģents Ints Teterovskis.
Svētdien, 24. aug., plkst. 16.00 jaunie-
šu kora Balsis koncertsērijas Dauga-
vas Balsis bezmaksas koncerts Krust-
pils pilī (Jēkabpils vēstures muzejā). 
Diriģents Ints Teterovskis.
Sestdien, 30. aug., plkst. 23.00 bez-
maksas brīvdabas kino kultūras vasar-
nīcā Esplanādē, Rīgā –filma Parīze, es 
tevi mīlu (Paris Je T’aime).
Līdz 6. sept. Romana Sutas un Alek-
sandras Beļcovas muzejā Elizabetes ielā 
57a, dz. 26 (ieeja caur pagalmu, 5. stāvs), 
Rīgā izstāde Jaunā sievišķība.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


