
Pirmdien, 26. jan-
vārī, plkst.  12.00  Rīgā, 
pretī  Krievijas  vēstnie-
cības  ēkai  (ielas  otrajā 
pusē),  notika  Latvijas 
Ukraiņu  kongresa  or-

ganizēts  pikets Ukrainas militārās  li-
dotājas  Nadijas  Savčenko  atbalstam. 
Krievija lidotāju apsūdz divu žurnālis-
tu slepkavībā Luganskas apgabalā, bet 

viņas advokāts paziņojis, ka Savčenko 
apšaudes  brīdī  jau  stundu  atradusies 
prokremlisko  separātistu  gūstā.  Šo-
brīd  Nadija  Savčenko  atrodas  apcie-
tinājumā Krievijā, un ir pagājušas jau 
vairāk nekā 40 dienas no badastreika 
pieteikšanas brīža.

Pēdējo dienu notikumi ir ieviesuši 
izmaiņas plānotajā piketā,  jo Ukrainā 
izsludinātas  sēras  pēc  promaskavisko 

teroristisko  grupējumu  uzbrukuma 
Mariopolei  24.  janvārī  –  tiešie  trāpī-
jumi  53  daudzstāvu  namiem,  14  pri-
vātmājām,  4  skolām  un  3  bērnudār-
ziem;  –  ir  nogalinātie  un  ievainotie. 
Esmu vērojusi gandrīz visus Ukrainas 
atbalstam  organizētos  pasākumus, 
esmu  iepazinusi  daudzus  cilvēkus  un 

Nesen sabiedrība va-
rēja iepazīties ar kārtējās 
pētījumu  centra  SKDS 
aptaujas  rezultātiem. Tā 
veikta  pēc  laikraksta 
Neatkarīgā Rīta Avīze 
pasūtījuma,  un  priekš-

galā izvirzījušies trīs politiķi – Aivars 
Lembergs,  Nils  Ušakovs  un  Inguna 
Sudraba.

Domājot par šo aptauju un  tās re-
zultātiem, nāk prātā, ka arvien biežāk 
dažādos  plašsaziņu  līdzekļos  izskan 
vēlme  mainīt  līdzšinējo  Valsts  prezi-
denta  ievēlēšanas  kārtību,  sperot  uz 
priekšu lielu soli – dodot izvēles tiesī-
bas Latvijas pilsoņiem.

Ierosinājuma  atbalstītāji  liek  ma-
nīt,  ka,  vienīgi  šādi  rīkojoties,  mūsu 
valstī  daudz  kas  uzlabotos  (Latvija 
kļūtu par plaukstošu valsti). Prezidents 
būtu kā  saimnieks  ar  stingru  roku un 

skaidru domu, kurš gluži kā jauna slota 
izmēzīs no staļļiem, kūtīm un pīļu dī-
ķiem atjaunotās Latvijas gados sakrā-
jušos un arī vēl kopš okupācijas  laika 
glabātos mēslus  un  citu  drazu.  Prezi-
dents  parādītu  skaidru  nākotnes  ceļu, 
kurp virzīties valstij ar visu iedzīvotāju 
kopumu, neliekoties ne zinis par to, kā 
bangojas mūsdienu pasaule aiz Latvi-
jas robežām. Prezidents būtu gudrs un 
uzticams, īstens nacionāls patriots.

Ierosinājuma noliedzēji, turpretim, 
cenšas  pārliecināt,  ka  šodienas  pilso-
ņi  ir  viegli  manipulējami.  Noliedzēji 
uzskata, ka bieži ievēlēti tiek tie, kuri 
vairāk reklamējušies, kuriem uz plakā-
tiem gluda seja bez nevienas grumbi-
ņas un katrs matiņš uz frizētās galvas 
novietots savā vietā, kuriem uz mēles 
vēlētājiem  tīkami  vārdi  un  solījumi, 
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Kā vēlēsim?
Pašu (pilsoņu vai deputātu) vēlēts Valsts prezidents

 
Turpinājums 14. lpp.

Konflikts pie vēstniecības
Latvijas Ukraiņu kongresa organizēts pikets

 
Turpinājums 11. lpp.

Pikets pie Kongresu nama pretī Krievijas vēstniecībai. Redzamajā plakātā teksts ir: „Brīvību Nadijai Savčenko!“
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Kad  1990.  g. 
7.  oktobrī,  astoņ-
desmit  septiņu 
gadu  vecumā  pie 
senčiem  aizgāja 
Adelaides  Vanags 
Jānis  Vipulis;  DV 
nodaļa  Adelaidē 
iemantoja  viņa 
nekustamo  īpašu-
mu  vērtīgā  vietā, 
netālu  no  Glenel-
gas jūrmalas, tuvu 
sabiedriskam  transportam  un  lielam 
iepirkšanās centram. Māju  izīrēja, un 
nodaļai  tika  ienākums, ar ko palīdzēt 
mūsu leģionāriem Latvijā. Taču katra 
māja laika tecējumā nolietojās un pra-
sa arvien lielākus, dārgākus remontus, 
kamēr  beidzot  vairs  neatmaksājās,  jo 
bez  kapitālremonta  neiztikt.  Apmē-
ram pirms pusotra gada nodaļas valde 
ar biedru piekrišanu nolēma veco māju 
nojaukt,  lai  tās  vietā  uz palielā  bloka 
celtu divas īres mājas.

Būves  pārraudzību  uzņēmās  val-
des  loceklis  Andris  Jaudzems,  kurš 
rūpējās arī par plānu zīmēšanu un kār-
toja visu ar vietējo pašvaldību. Pagāja 
gandrīz vai gads pirms augstie kungi 
bija  apmierināti  ar  plāniem,  vairākas 
reizes piesiedamies pie kaut kāda jau-
natrasta  sīkuma,  un  plānus  vajadzēja 
iesniegt atkal un atkal. Labi, ka And-
rim tik bieza āda un tik liela pacietība! 

Aplis un ozols
Adelaidē Spāru svētki 2015. gada 24. janvārī
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„Tie paši vēži citā kulītē“
...kā mans tēvs būtu teicis

Katra  namamāte 
zina, ka der  ik pa reizei 
vai nu  iegādāties  jaunas 
mēbeles,  vai  pārkārtot 
tās pašas ierastās, ērtās, 
lai  telpām  dotu  jaunu, 
svaigu paskatu. Reizēm, 
vecām  ieliek  jaunas  fe-

deres,  pārpolsterē  un  liek  kalpot  citā 
telpā  vai  noziedo  mazbērniem,  kuri 
tikko  spēruši  pirmos  soļus patstāvīgā 
dzīvē.  Viss  jaunais  taču  ir  tik  dārgs! 
Aiz sen nekustinātām mēbelēm izmēž 
biezo putekļu kārtu, un iedzīve izska-
tās spoža un jauna.

Apmēram kaut  kas  tāds  ir  noticis 
Adelaides  sabiedriskajā  dzīvē:  Ade-
laides  Latviešu  biedrība,  biedrības 
jauktais koris, Daugavas Vanagu Ade-
laides  nodaļa  un  Vanagu  vīru  koris 
Daugava, – dažos  īsos  mēnešos  visi 
piedzīvojuši vadības maiņas,  taču  se-
jas paliek apmēram  tās pašas. Atpūtā 
gājušiem nu  ir  laiks pabraukāt pa pa-
sauli,  savā  dārzā  tuvoties  pie  dabas 
krūts vai gluži vienkārši atkal iepazī-
ties ar savu ģimeni!

Taču dažās vietās ir pavisam citas 
sejas. Daugavas Vanagu Zemes Valde 
trīs gadus Jāņa Priedkalna vadībā no-

sēdējusi Adelaidē,  ar  š.  g.  pirmo  jan-
vāri pārgājusi uz Melburnu. Tāpat no 
Adelaides  uz Melburnu  pēc  trim  ga-
diem pārceļoja LAAJ prezidijs, bijušā 
priekšsēža  Pētera  Strazda  vietā  iesē-
žoties  Kristīnei  Saulītei.  Varbūt  tādā 
veidā  atbrīvotas  čaklās  amatpersonas 
varēs iesaistīties kādā citā sabiedriskā 
darbā Adelaidē?

Jau  2014.  g.  augustā  Imants Kro-
nītis desmit gadus čakli un veiksmīgi 
Vanagu nodaļu vadījis, brīvprātīgi aiz-
gāja pensijā, un viņa vietā pirmo reizi 
ārpus Latvijas par priekšnieci ievēlēja 
sievieti. Savukārt Gunta Rudzīte attei-
cās  no ALB  Jauktā  kora  priekšniecī-
bas, jo diviem tik laikietilpīgiem ama-
tiem  dienā  stundas  pietrūka.  Šī  vieta 
vēl stāv tukša.

Arī  pašā  Biedrībā  redzamas  pār-
maiņas.  Bruno  Krūmiņš  trīsdesmit 
gadus priekšgalā nokalpojis un Astras 
Kronītes personā sev vērā ņemamu un 
spējīgu pēcteci izaudzinājis, atdeva tai 
grožus un devās pelnītā atpūtā. Bied-
rību vadīt prasa  laiku un pūles,  tāpēc 
Astra  atteikusies  ne  tikai  no DV val-
des  sekretāres  amata,  ko  pārņēmusi 
Daina Ezeriņa, bet arī nokāpusi no DV 
vīru  kora Daugava  diriģentes  podes-

ta.  AL55.
KD  Sidnejā 
2014  gada 
beigās  pie-
liek pun-
ktu,  vismaz 
pagaidām, 
izcilai  di-
r i ģ e n t e s 
k a r j e r a i , 
kas  sākās 
K a s p a r a 
Svennes pa-
spārnē ALB 
jauktā  korī, 
u z p l a u k a 
divdesmit trīs gadus garā sadarbībā ar 
kori, un četrpadsmit gadus  turpinājās 
pie DV vīriem. Astra diriģējusi ne  ti-
kai Kultūras Dienās,  bet  piedzīvojusi 
arī  to  godu  diriģēt  Dziesmu  Svētkos 
Latvijā.  Tagad  viņas  dzīvē  atšķirta 
jauna lapas puse, kurā diriģēšana vairs 
nespēlē lomu.

DV Vīru kora diriģentes zizli pār-
ņēmusi Inese Laine, kā trešā diriģente 
vīru kora četrdesmit gadu garā vēsturē. 
Kori dibināja un vadīja Staņislāvs Līv-

Inese Laine.
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Andris Jaudzems jumta korei uzliek ozollapu vainagu.

 
Turpinājums 15. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Ik  pa  trim  gadiem 
notiek  LAAJ  kopsa-
pulce,  kurā  ievēl  jauno 
LAAJ  prezidiju  uz  nā-
kamiem  trijiem gadiem. 
Kopsapulce  tradicionāli 
notiek  31. decembrī, 
tajā  pilsētā  kur  notiek 

vai Kultūras dienas vai Jaunatnes die-
nas.  Tāpēc,  šī  sēde  tagad  katrus  trīs 
gadus notiek Sidnejā.

LAAJ prezidija  priekšsēdis,  Pēte-
ris Strazds, sēdi atklāja plkst. 9.00 Sid-
nejas Latviešu namā. Par sēdes vadītā-
ju iecēla Jāni Graudu un protokolētāju, 
Valdi Krādziņu.

Sēdē  piedalījās  gan  LAAJ  biedru 
organizāciju  delegāti  kā,  arī  indivīdu 
biedri. Kopā bija 34 dalībnieku.

Sēdes dienas kārtību pieņēma bez 
grozījumiem.  Iepriekšējās  kopsapul-
ces protokols un darbības pārskats par 
trim gadiem, 2012.– 2014. bija iepriekš 
izsūtīts visiem biedriem.

2011.  gada  kopsapulces  protokolu 
pieņēma bez grozījumiem.

Visi  ziņojumi bija  rakstiskā veidā 
un, kaut gan bija jau elektroniski izsū-
tīti pirms sēdes,  tie bija nodrukāti un 
izdalīti  sēdes  sākumā.  Paldies  Kris-
tīnei  Saulītei  un  Dāvidam  Dārziņam 
par izdrukāšanu. Ja attiecīgais ziņotājs 
piedalījās sēdē, tad viņš pasniedza īsu 
pārskatu par savu ziņojumu.

Savā  ziņojumā priekšsēdis  uzsvē-
ra,  ka  vislielākais  paveiktais  darbs 

bija  dubultpilsonības 
iegūšana.  Viņš  pateicās 
par  sekmīgi  rīkotājiem 
diriģentu  kursiem.  Žēl, 
ka  turpmāk  grāmatas, 
kuras  sūtam  uz  Latviju, 
netiks uzskatītas kā Hu-
mānā palīdzība,  un  būs 
muitas maksājumi.

Kultūras  fonda  priekšnieks  Aldis 
Putniņš  uzsvēra,  ka,  mūsu  vēsture 
varētu  pazust,  ja  netaupām  arhīvus. 
Ir  lūgums  uzrakstīt  detaļas  fotogrāfi-
ju  aizmugurē,  lai  turpmākie  skatītāji 
var saprast, kas tur notiek. Piemērām, 
nesen  publicētai  grāmatai  Latvieši 
Austrālijā. Skats no tāluma  bija grūti 
atrast fotogrāfijas.

Pieņēma kases pārskatu un budže-
tu nākamajiem trim gadiem.

Kultūras nodaļas aktivitāte ir bijusi 
ļoti rosīga. Nodaļas vadītāja Astra Kro-
nīte uzsvēra, ka ir bijis liels impulss no 
Dziesmu svētkiem. Ir globālā sadarbī-
ba.  Viņa  pateicās  Anitai  Andersonei 
par  diriģentu  kursu  rīkošanu.  Tagad 
mums ir diriģenti, vajag tikai dziedātā-
jus. Par grāmatu sūtīšanu ir jau minēts. 
DV sūta militāri vēsturiskās grāmatas 
kara akadēmijai. Daudz grāmatu ir no-
nākušas  Nacionāliem  bruņotiem  spē-
kiem ar Andreja Mežmaļa gādību. Nā-
kamo tilpni sūtīs 2015. g. marta beigās.

LAAJ otrais sekretārs un mājas la-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kur palika  janvāris? 

Nupat  tik  devām  Jaunā 
gada  solījumus,  un  nu 
jau būs  jāšķir  kalendārs 
uz nākamo mēnesi.

Latvija  turpina  savu 
kultūru demonstrēt visā pasaulē. Kri-
tiķi  slavē  Latvijas  Radio  kora  uzstā-
šanos  Sidnejas  festivālā,  Austrālijā. 
Maija Kovaļevska  ar  uzslavu  dziedā-
jusi Sidnejas Operas namā. Šādu prog-
rammu,  kā  arī  Dziesmu  svētkus mēs 
mākām veiksmīgi izpildīt.

Bet janvāris arī rāda kārtējo lielo iz-
gāšanos – tiek pārtraukta dalība starp-
tautiskajā  izstādē  Expo Milano 2015. 
Paviljona  pamatu  izbūvei  jau  iztērēti 
135 tūkstoši eiro, bet tomēr „Nav liet-
derīgi projektu  turpināt,“  saka ekono-
mikas ministre Dace Reizniece-Ozola.

Tiek  minētas  prāta  apreibinošas 
summas par dalību Expo Milano 2015, 
kas  darbosies  tikai  pusgadu  –  no  šā 
gada 1. maija līdz 31. oktobrim. Piemē-
ram,  ir noslēgts  līgums par ekspozīci-
jas saturiskā redzējuma māksliniecisko 
un organizatorisko  realizēšanu,  kā  arī 
uzraudzību par 2,541 miljons eiro. Par 
600 kvadrātmetru  lielu paviljona būvi 
nākuši piedāvājumi par 6,03 miljoniem, 
6,22 miljoniem, kā arī par 2,99 miljo-
niem. Par cik šādas izgāšanās ir vainīgs 
valsts iepirkumu process, un par cik ir 
vainīga nekompetence vai mantkārībā, 
to, cerams, spēsim noskaidrot.

Itālijas  vēstnieks  ir  jau  izteicies: 
„Itālija  ir  sarūgtināta par Latvija val-
dības  lēmumu,  taču es nevēlos  sniegt 
nekādus  komentārs,“  sūdzējās  Itālijas 
vēstnieks Latvijā Džovanni Polici.

Nav  jau  tā,  ka  šī  būtu pirmā  lielā 
izstāde,  kur  paredzēts  rādīt  Latvijas 
sasniegumus. 1901. gadā Rīga atzīmēja 
savu 700. dzimšanas dienu ar jubilejas 
izstādi no 1. jūnija līdz 15. augustam, 
kad  40  paviljonos  parādīja  Latvijas 
sasniegumus  rūpniecībā  un  amatnie-
cībā. Un kā ar padomjlaiku Tautsaim-
niecības sasniegumu izstādēm?

Mums  ir  zināšanas  izpildīt  visā-
dus projektus (...jā, beigās arī uzcēlām 
Dienvidu  tiltu),  bet  lielākais  trūkums 
ir lielu projektu pārvaldīšanā. Gan iz-
vēlēties, kādam projektam ķerties klāt, 
gan nodrošināt, ka projekts tiks izpil-
dīts bez liekas kavēšanās. Cik daudzus 
piemērus  varam  minēt  par  projektu 
ērkšķaino  ceļu  –  par  kavējumiem  un 
par  izmaksu  paaugstinājumiem?  Un 
par bezatbildību, kas novedīs līdz tra-
ģiskām sekām.

Lai  mēs  patiešām  būtu  konkurēt-
spējīgi modernā Eiropā, mums jāuzla-
bo likumdošana, lai valsts projektiem 
būtu  gludāks  ceļš  nekā  līdz  šim,  un 
jāuzlabo projektu vadības un kontroles 
kultūra. Efektīga metodoloģija pasaulē 
ir zināma. Bet Latvijā?

GN

ZIŅOJUMS
Nākamā MLB Daugavas Skolas
PILNSAPULCE
notiks sest. 2015. gada 21. februārī plkst. 12.00,
Latviešu nama, Misiņu zālē, 3 Dickens St, Elwood.

Tuvāku informāciju sniedz:
 Kārlis Rolavs, Skolas Padomes priekšsēdis
(e: krolavs@gmail.com t: 0400 672 326)
Iveta Samulis, Skolas Padomes sekretāre
(e: iveta.samulis@gmail.com t: 0419 359 765)

LAAJ 2014. gada Kopsapulce
Jaunais prezidijs būs Melburnā

LAAJ kopsapulce.
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4. lpp.  Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 30. janvārī

Abi ar dēlu Kārli de-
cembra otrā pusē apcie-
mojām radus Austrālijā. 
Ziemsvētku  laikā  bijām 
Sidnejā  un  izmantojām 
iespēju apmeklēt daļu no 
Kultūras  dienu  sarīko-
jumiem. Dievkalpojumu 

Vienības  draudzes  baznīcā  kuplināja 
Liepupes  pagasta  jauktais  koris  Per-
nigele. Ka tas nav latvisks vārds, to sa-
pratu. Koris ir no Salacgrīvas novada, 
domāju – vai nu līvu jeb igauņu valo-
da. Sarunā ar koristiem noskaidrojās, 
ka Pernigele līvu valodā nozīmē Liepu 
upe.

Pēcpusdienā  Latviešu  namā  bija 
Atklāšanas  koncerts.  To  ar  ļoti  satu-
rīgu  uzrunu  ievadīja KD Rīcības  ko-
mitejas  priekšsēdētājs  Jānis  Čečiņš. 
Vispusīga programma ar vietējo kom-
ponistu  darbiem.  Programmā  teikts, 
ka visi skaņdarbi komponēti vai aran-
žēti  šim  koncertam. Kad  Jānis  Laurs 

liek  skanēt  savam  čellam,  liekas,  ka 
pat  zāles  sienas  vibrē.  Lielisks  kon-
certs! Man gan nepatīk, ka koris dzied 
nebalsīs, bet tā mana problēma. Tagad 
jau  visiem gribas  rādīt,  ko  visu  koris 
var izdziedāt.

Sestdien  noklausījos  varenu  Ga-
rīgās mūzikas koncertu Sv.  Jāņa baz-
nīcā. Lieliski, ka visi varējām dziedāt 
kopdziesmu Teici to kungu  ievadā un 
mūsu baznīcas himnu Dievs Kungs ir 
mūsu stiprā pils koncerta noslēgumā.

Koncerta  pirmā  daļā  dzirdējām 
lielisko  Sidnejas  Latviešu  Vīru  kori 
Dainas  Jaunbērziņas  vadībā.  Pētera 
Vaska vijoles koncertu Mazā vasaras 
mūzika  izpildīja Daina Kalna. Ar  trīs 
dziesmām  piedalījās  Sidnejas  ev.lut. 
latviešu  draudzes  ansamblis.  Drusku 
neparasts, bet lieliski izpildīts bija Re-
nāra Kaupera Gods Dievam augstībā. 
To sniedza vokālais duets – Ella Ma-
čēna (ukulele‘ un Ivars Štubis (ģitāra).

Jānis Laurs ļāva savam čellam ska-

nēt Lūcijas Garūtas Elē-
ģijā un  Jāzepa  Mediņa 
Mazā serenādē. Koncer-
tu  ar  piecām  dziesmām 
noslēdza  jauktais  koris 
Perenigele.

Ļoti pacilājošs Garī-
gās mūzikas koncerts.

Svētdien  skatījos 
teātra  izrādi  Burvis no 
Oza zemes.  Apbrīnoja-
mi, cik daudz darba pielikts, sagatavo-
jot šo muzikālo izrādi. Viss jau ir lie-
liski, bet kāds sakars lugai ar latviešu 
Kultūras dienām vai ar latviešiem vis-
pār? Vai pietiek ar to, ka beigās dzied 
par Dzimteni – ar lielo burtu –?

Pirmdienas  pēcpusdienā  skatījā-
mies Tautas deju uzvedumu Mēs, pui-
sēni, jaun’ būdami. Programmā galve-
nokārt  vietējo horeogrāfu darbi. Man 
kā  skatītājam  likās, ka vairumā visas 

Austrālijas  Latviešu  55.  Kultūras 
dienu dievkalpojums notika piektdien, 
2014. gada 26. decembrī,  Vienības 
draudzes  baznīcā  Stratf īldā, mācītāja 
Raimonda Sokolovska vadībā.

Dievkalpojums  iesākās ar Kultūras 
dienu karoga ienešanu, ko veica pārstāv-
ji no viesu kora Pernigele. Jauktais koris 
Pernigele (30 koristu sastāvā) no Liepu-
pes  (Latvija)  kuplināja  dievkalpojumu 
ar  divām  dziesmām Ne šūpulī greznā 
un Kā plīvurs balts un liegs. Koris, ko 
diriģēja Arta Zunde, ar savu brīnišķīgo 
dziedāšanu liturģijas laikā dievkalpoju-
mam piedeva īpaši jauku noskaņu. Visas 
dziesmas uz baznīcas ērģelēm meistarī-
gi pavadīja kora pianiste Solveiga Boka.

Bībeles lasījumu no Jaunās Derības 
darīja  Liepupes  draudzes  Svētdienas 
skolas skolotāja. Dievkalpojuma svētru-
nas temats bija par personas gara pacel-

šanu un arī latviešu tautas gara pacelša-
nu, kur tautas kultūras tradīcijas ieņem 
ievērojamu vietu šajā procesā. Mācītājs 
Raimonds Sokolovskis uzsvēra cik no-
zīmīgs ir garīgums, viedums, gara stip-
rināšana un celšana šodien, kad latviešu 
tautai  atkal  aktuāls  ir  izdzīvošanas un 
pastāvēšanas  jautājums.  Norādīja  sva-
rīgus  pieturas  punktus  gara  celšanai, 
minēja vairākus latviešu tautas sasnie-
gumus,  īpašās  kultūras  bagātības  un 
ievērojamus latviešus pasaulē.

Īpašs  aizlūgums  tika veltīts Kultū-
ras dienu veiksmīgai norisei, tās vadītā-
jam,  organizētajiem un māksliniekiem 
un visiem dalībniekiem. Dievkalpojums 
noslēdzās  ar  svētīšanu  un  dievlūdzēju 
nodziedāto Latvijas Valsts himnu. Brī-
nišķīgās  puķes,  kur  dominēja  Latvijas 
karoga sarkanbaltsarkanās krāsas, ar ko 
bija dekorēts altāris un baznīca, – prie-

cēja un arī palīdzēja radīt 
īpašo svētku sajūtu.

Atstājot  baznīcu, 
dievlūdzēji pateicās mā-
cītājam  par  interesanto 
svētrunu  un  izdevušos 
dievkalpojumu,  kuru 
kuplināja arī izcilais ko-
ris Pernigele.

Pēc  dievkalpojuma 
Juris  Liepiņš  ar  dēlu 
Andreju  steidzās  nogādāt  Kultūras 
dienu  karogu  uz  Latviešu  namu,  kur 
pēc stundas bija paredzēts Atklāšanas 
koncerts.  Dieva  svētības  lūgšana  un 
aizlūgums  par  veiksmīgu  pasākuma 
norisi  ir brīnišķīga un vieda Kultūras 
Dienu  tradīcija,  kas  noteikti  nepaliek 
bez atbildes...

Marita Lipska
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienas Sidnejā
Dievkalpojums

Māc. Raimonds Sokolovskis.

FO
TO

 P
ēt
er
is
 S
tr
az
ds

Dievkalpojums.

FO
TO

 P
ēt
er
is
 S
tr
az
ds

Lasītāja vēstule
Dzirdēts un redzēts Austrālijas Latviešu Kultūras dienās Sidnejā
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Piektdien, 2015. gada 30. janvārī  Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Ar lielu švunku iesā-
kās 3x3 bērnu program-
ma  Lutanda  nometnē, 
Jarramundi  (Yarramun-
di) pie Sidnejas.

Inga Jakse ar lieliem 
un  maziem  bērniem, 

Mārai  Moorei  palīdzot,  vadīja  bērnu 
pirmās  ikdienišķās  nodarbības.  Bēr-
ni  gatavoja  leļļu  teātri,  tautas  pasaku 
par abru, ko  rādīja visiem noslēguma 
vakarā. Katrs bērns uzšuva pats savu 
pasaku  tēlu  –  kaķi,  zaķi,  lāci,  lapsu, 
koku, aunu, un tie visi izdevās burvī-
gi – fifīgi un pūkaini. Pat no 4 gadu ve-
cuma līdz 12 gadu vecumam visi strā-
dāja  kādas  2  stundas,  veidojot  savus 
tēlus, ko tie vispirms uzzīmēja un tad 

izšuva no filca ar adatām un diegiem.
Katru dienu mazie un  lielie bērni 

sadalījās  divās  grupiņās.  Lielie  gāja 
kopā  ar  Jāni  Krūmiņu  un  pāris  pie-
augušiem  uz  vilku  mācībām.  Mazie 
bērni  palika  krāsot  dzīvniekus  logu 
dekorācijām un nobeigt leļļu tēlus. Tie 
arī  iemācījās  sasveicināties  viens  ar 
otru dejas veidā un nodejot dažas  tū-
res kā vingrojumu. Inga enerģiski lielā 
karstumā pūlējās tomēr katru dienu ar 
bērniem  izmēģināt  deju Cāļus skaita 
rudenī (Raimonda Paula mūz.), ko uz-
veda  noslēguma  koncertā  un  Laimas 
Muzykanti nospēlēja uz vietas.

Bērniem  bija  liels  prieks  paplun-
čāties  peldbaseinā;  dažu  dienu  kādas 
piecas reizes, bet citās četras (līdz ve-

cāki  bija  pilnīgi  nokusuši),  lai  varētu 
atsvaidzināties  no  Sidnejas  vasaras 
karstuma.

Bērni noklausījās vairākas pasaci-
ņas pirms gulētiešanas – vienu vakaru 
Artūra Uškāna un Ivetas Laines lasīto 
Eža Kažociņa stāstu – un beidza kat-
ru  vakaru  ar  kopīgi  nodziedātu Aijā, 
žūžū. Tie  bērni,  kuri  jau  plkst.  7.30 
vakarā  nebija  pēc  lielās  peldēšanās 
aizgājuši  gulēt,  palika  vakaros  augšā 
un  pirmajā  vakarā  piedalījās  Laimas 
Muzykantu  danču  vakarā,  izdejoties 
pazīstamas  dejas,  kā  Plaukstiņpolku 
un Pankūku deju un arī  tādas drusku 
nepazīstamākas, kā – Raganas deju.

½ reiz ½ programma
Šā gada 3x3 nometnē pie Ričmondas

Šogad  tradicionālā 
Austrālijas  dienas  krike-
ta  spēle  notika  svētdien, 
25. janvārī,  iekštelpās 
Zelta Boulinga  zālē  Pār-
daugavā. Tiesneši laikam 
bija  sapratuši,  ka  siltais 

laiks nozīmētu, ka sniegs un ledus nebū-
tu  sasniedzis pietiekošu kraukšķīgumu 
labam kriketam brīvā dabā, un tad visi 
devās uz zāli izmēģināt savus spēkus.

Spēle bija izsludināta plkst. 15.00., 
bet  sākās  stundu  vēlāk,  jo  svētdienās 
cilvēkiem  drusku  grūtāk  sataisīties 
sportam. Uz spēli bija ieradušies ap 30 
cilvēku,  ieskaitot 4 angļus no Vuster-
šieras (Worcestershire), kuri bija dzir-
dējuši par iespēju pasportot.

Joki par mērci bija lieki. Spēle bija 
aizraujoša, un beigās Krišjāņa Putniņa 
komanda pārspēja Tāļa Putniņā koman-
du  26  pret  25.  Ieradušies  arī  uz  savu 
pirmo spēli bija Anna Audette ar savu 
meitu  Dženevīvu  (Genevieve)  no  Sid-
nejas un Ingus Purēns no Melburnas.

Pēc spēles skatītāji un spēlētāji vir-
zījās  pār  Akmens  tiltam  uz  Vecrīgu, 
uz Folkklubu Ala,  lai pārrunātu  labā-

kos sportiskos momentus. Ēdienkartē 
bija  speciālais  Austrālijas  piedāvā-
jums – ķenguru  steika  sendvičs, sau-
sage rolls un čipi ar mērci.

Uve  Zosārs  ieradās  un  arī  pacie-
nāja klātesošos ar paštaisītām siera un 

Vegemite bulciņām. Alā arī piebiedro-
jās tie, kuriem sports nav tik tuvs sir-
dij,  un  kopā  draudzīgā  noskaņojumā 
nosēdējām līdz vēlam vakaram.

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas diena Latvijā
Krikets un ķenguru steika sendviči

Spēlētāji. Pirmais no kreisās vienas komandas kapteinis Krišjānis Putniņš, un 
pirmais no labās – otras komandas kapteinis Tālis Putniņš.
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Inga Jakses (no kreisās) vada dejošanu mazajiem bērniem.
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6. lpp.  Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 30. janvārī

Laika  posmā  no  26. decembra 
līdz 31. decembrim Sidnejā norisinā-
jās  Austrālijas  Latviešu  55.  Kultūras 
dienas, kurās aktīvu dalību ņēma LBĪ 
jauktais koris eLVé diriģentes Ingunas 
Grietiņas vadībā.

Ideja piedalīties Austrālijas latviešu 
kultūras dienās radās pāris gadus atpa-
kaļ kā  tāds nereāls un  tāls  sapnis, ne-
aizsniedzams mērķis lielā attāluma dēļ. 
Taču laiku pa laikam atgriežoties pie šī 
temata un iztēlojoties sevi pasaules otrā 
malā, korim lika  turpināt  tiekties  īste-
not šo sapni un tā 2014.gadā koris aktī-
vi apguva kultūrdienas kopkora dzies-
mu programmu. Lai nepakļautu tautas 
tērpus  riskam,  pazust  kādā  no  starp-
tautiskajām lidostām, koris  izsludināja 
konkursu jaunu tērpu izgatavošanai un 
saņēma tos īsi pirms svētkiem.

Koris eLVé Ziemassvētkus pavadī-
ja  septītajās debesīs,  tieši  šādas emo-
cijas  pārņēma  daļu  dalībnieku,  kuri 
nolēma  doties  pāri  visai  Eiropai  un 
Indijas  okeānam,  lai  nokļūtu Sidnejā. 
Lidojums  līdz  Austrālijai  prasīja  būt 
pacietīgiem,  jo  gaisā  un  lidostās  tika 
pavadītas kopumā 32 stundas, taču tas 
netraucēja  izbaudīt Ziemassvētku no-
skaņu. Koris bija nodrošinājies ar Zie-
massvētku vecīšu cepurēm un dziedot 
Klusa nakts, svēta nakts  tie  radīja 
svētku  noskaņu  sev  un  pārējiem  lid-
mašīnas  pasažieriem,  izpelnoties  lie-
lus  aplausus no klausītājiem. Līdz ko 
koris nokļuva Sidnejas starptautiskajā 
lidostā un ieraugot Pēteri Kļaviņu IV, 
kurš nu jau pāris gadus dzied arī LBĪ 
korī eLVé, bet oriģināli ir dzimis Aus-
trālijā, tā viss nogurums un negulētās 
stundas  pazuda  un  koristi  bija  gatavi 
darbam un ļauties vasaras tveicei.

Saule, siltums un nedzirdētas put-
nu skaņas brīžiem lika jaukt gada se-
zonas  un  gribējās  teikt:  Ir vasara, ir 
Līgo laiks. Austrālijā šajā gada posmā 
ir  silts  periods  un  gaisa  temperatūra 
dienā  spēj  pārsniegt  +40°C.  Siltais 
laiks un Ziemassvētku un Jaunā gada 
noskaņas  arī  ir  tas  periods,  kad norit 
Austrālijas  latviešu  55.  Kultūras  die-
nas.  Svētku  programma  ietvēra  plašu 
aktivitāšu  jomu  un  kopkora  koncerts 
bija  viens  no  stūrakmeņiem. Dziedā-
tāji no visas Austrālijas, Īrijas latviešu 
koris  eLVé un  koris  no  Latvijas Per-
nigele pulcējās  izpildīt programmu ar 
mīļām, pazīstamām dziesmām, kā arī 
jaunumiem.  Kopkoncerta  laikā  tika 
izpildīti  Jurjāna Andreja, Lūcijas Ga-
rūtas,  Valta  Pūces,  Ērika  Ešenvalda 
un vēl Austrālijas  latviešu komponis-
tu  tautas  dziesmu  aranžējumi.  Kon-
certā piedalījās pieredzējuši diriģenti, 
solisti  un  mūziķi,  kā  arī  Austrālijas 
latviešu  diriģentu  klases  absolventi 
un  Latvijas  Vispārējo  Dziesmu  svēt-
ku  virsdiriģenti  Ivars Cinkus  un  Ints 
Teterovskis. LBĪ kora eLVé diriģentei 

Koris „eLVé“ Austrālijā
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienās

Koris „eLVé“ ar Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēdētāju Jāni Čečiņu.
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Koris „eLVé“ pludmalē Sidnejā.
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Ingunai Grietiņai bija tas gods diriģēt 
dziesmu Rīga dimd.

Koris  eLVé  apmeklēja  kopkora 
mēģinājumus  un  papildus  atkārtoja 
dziesmu  repertuāru  Daugavas  vana-
gu  mītnē  un  starptautiski  atpazīsta-
majā  Bondi  pludmalē.  Kopkoncerta 
vakarā  izskanēja  koncerta  dziesmas, 
sadziedāšanās  ar  publiku  un  speciāli 
sagatavotie  kora  priekšnesumi,  kuros 
katram korim vajadzēja izstāstīt savus 
piedzīvojumus  dodoties  uz  kultūrdie-
nām Austrālijā.

Dažus  no  kora  eLVé sacerētajiem 
pantiņiem var aplūkot zemāk:

Dublinieši tie varēja
Tālus ceļus pārvarēt;
Agri lēca, aši skrēja,
Ilgas naktis negulēja.
* * *
Labvakari Jūs mājās’i
No tiem „eLVé“ koristiem;
Siltas saules izslāpuši,
Dzelten’s kreklus uzvilkuši.
* * *
Nākamgad ap maija laiku
Zaļā zemē svētki lieli;
Latvju kultūrdienas būs,
Aicināti visi Jūs.

Šajās  kultūrdie-
nās  koris  sastapa  savus 
draugus  no  Melburnas 
un  Adelaides,  iepazina 
dalībniekus  no  citām 
pilsētām,  kā  arī  uzaici-
nāja visus klātesošos uz 
Latvijas  Kultūras  die-
nām Īrijā, 2015. gadā.

Pēc  labi  pastrādāta 
darba bija laiks arī pelnī-
tai atpūtai. Sidneja ir viena no pasaules 
metropolēm, un laika joslu atšķirība to 
ierindo  kā  pirmo  pilsētu,  kurā  noris 
jaunā gada svinības. Daļa koristu no-
lēma sagaidīt Jauno – 2015. gadu Aus-
trālijas  Latviešu  55.  Kultūras  dienu 
rīkotajā Jaunā gada Ballē, bet daļa ie-
ņēma vietas netālu no Sidnejas Operas 
nama, lai noskatītos vienu no pasaules 
lielākajām  jaunā  gada  uguņošanām. 
Un kā tad bez Jaunā gada mērķu uzstā-
dīšanas Jaunā gada naktī. Kā pirmais 
gada uzdevums tika realizēts pēc pāris 
stundām, kad koris eLVé  sazinājās  ar 
pārējiem  kolektīva  dalībniekiem  Īrijā 
un  sveica  tos  Jaunajā  gadā  pēc  Īrijas 
laika, un, sazinoties ar radiem Latvijā, 
tādējādi piedzīvojot pat trīs Jaunos ga-
dus vienas dienas laikā.

 
Turpinājums 7. lpp.
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pas vadītājs Rūdis Dancis, atgādināja, 
ka 2015. g. decembrī notiks Jaunatnes 
dienas.

Ievēlēja  jauno LAAJ prezidiju se-
kojošā sastāvā:

Priekšsēde  –  Kristīne  Saulīte, 
priekšsēdes vietnieks – Jānis Kārkliņš, 
1.  sekretāre  – Dace Daliņa,  2.  sekre-
tāre – Gita Pūpēde, kasieris – Henrijs 
Pacers,  Kultūras  nodaļas  vadītāja  – 
Anita Andersone, saimniecības noda-
ļas vadītājs – Pēteris Saulītis, informā-
cijas  nodaļas  vadītāja  – Līsa Birzule, 
Kultūras  fonda  priekšsēdis  –  Dāvids 
Dārziņš, Jaunatnes nodaļas vadītājas – 
Jāna Andersone un Laila Gross.

Apstiprināja, ka nākamās Kultūras 
dienas pēc Melburnas notiks 2018. g. 
decembrī, Adelaidē.

Dažādos  jautājumos  Jānis  Daliņš 
ierosināja  nodibināt  nākotnes  fondu, 
lai  nākotnē  saglabātu  latviešu  kultū-
ru. Bija  ierosinājums 3x3  saietu  rīkot 
atsevišķā laikā no AZVV. Kopsapulce 
atbalstīja  Latvijas  republikas  ģene-
rālkonsulāta  dibināšanu  Austrālijā. 
Pacēlās  runa  par  naudas  iegūšanu  no 

Latvijas. Ja tiek iesniegts saturīgs pro-
jekts, kam ES piekrīt, tad 85% no pie-
šķirtiem līdzekļiem nāk no ES un tikai 
15% no Latvijas. J. Priedkalns prasīja, 
kāpēc PBLA sēdē nav izstrādāta rezo-
lūcija par latviešu valodas saglabāšanu 
Latvijā.  I.  Graudiņa  pateicās  LAAJ 
par  naudu  Okupācijas  muzejam.  Pa-
matakmeni  jaunai ēkai  ieliks 2015. g. 

vidū. I. Vēvere paskaidroja par Vītola 
fonda darbību.

Noslēgumā  P.  Strazds  pateicās 
visiem  dalībniekiem  un  iepriekšēja 
prezidija  locekļiem  par  sadarbību  un 
jaunai valdei novēlēja sekmīgu darbo-
šanos.

Pēteris Strazds
Laikrakstam „Latvietis“

dejas bija vienā taktī,  līdz ar  to  trūka 
dažādības. Jaunums gan bija, ka vairā-
kās dejās meitenes grieza tā, ka brunči 
cēlās  augšpus  ceļiem.  Agrāk  tas  bija 
bavāriešu un austriešu paradums. Viss 
jau bija tikumīgi, visām meitenēm bija 
garas, baltas apakšbiksītes, ar pliku di-
benu neviena nedejoja.

Zinātāji  jau droši vien redzēja da-
žādību dejās, ko es, lajs, nepamanīju.

Otrdien  bija  laiks  galvenajam  sa-

rīkojumam – Kopkora koncertam. Tā 
kā  mums  bija  izredzes  dzirdēt  tikai 
koncerta  pirmo  daļu,  jo  bija  jādodas 
uz  lidlauku  mājupceļam,  tad  izman-
toju  izdevību  noklausīties  otrās  daļas 
mēģinājumu.  Tas  bija  ļoti  interesanti 
vērot, ko katrs diriģents sevišķi izceļ. 
Lieliska bija Īrijas kora elVē diriģente 
Inguna  Grietiņa  dziesmā  Rīga dimd 
uzsverot, ka Rīgai  ir  jādimd abos ga-
los. Varbūt jau tieši tā viņa neteica, bet 
doma  bija,  ka  vārdā  dimd,  ir  jādzird 
abi  d,  ir  sākumā,  ir  beigās.  Varens 
skuķis.

Abi ar dēlu noklausījāmies lieliskā 
koncerta  pirmo  daļu,  un  ar  to  tad  ar 
mūsu kultūras baudījums beidzās.

Šīs  piezīmes  ir mans  personīgais, 
skatītāja  un  klausītāja  uzskats  par 
dzirdēto un redzēto.

Šogad jūnijā arī pie mums Eiropā, 
Briselē, ir paredzēti Kultūras sarīkoju-
mi.

Gaidīsim,  gatavosimies,  piedalīsi-
mies, lai arī tikai kā skatītāji un klau-
sītāji.

Harijs Valdmanis, Oslo
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
Turpinājums no 4. lpp.

LAAJ 2014. gada Kopsapulce
Turpinājums no 3. lpp.

LAAJ prezidijs. Pirmā rindā no kreisās: Pēteris Saulītis, Dāvids Dārziņš, Kris-
tīne Saulīte, Jānis Kārkliņš, Dace Daliņa. Otrā rindā: Jāna Andersone, Gita 
Pūpēde, Henrijs Pacers, Līsa Birzule, Anita Andersone.
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Brīvajā laikā koris devās ekskursi-
jā pa Sidneju, apskatot Operas namu, 
slaveno  tiltu  Sydney Harbour Bri-
dge, augstāko  celtni  – Sidnejas  torni, 
1916.  gadā  dibināto  Taronga  Zoolo-
ģisko dārzu, devās izbraucienā ar Ku-
ģīti Smuģīti,  apskatīja  pasaulslavenas 
pludmales kā Bondi, Menlija (Manly) 
Sidnejā,  Nūsa (Noosa Beach), San-
šaina piekraste (Sunshine Coast) un 
pludmali Zelta piekrastē (Gold Coast), 
kur  drosmīgākie  varēja  arī  izmēģināt 
sērfošanas  mākslu.  Ekskursija  galve-
nokārt  norisinājās  divos  Austrālijas 
štatos – Jaundienvidvelsā (New South 
Wales)  un  Kvīnslandē  (Queensland). 
Kvīnslandes  štatā  korim  eLVé  izde-
vās  arī  pabūt  pasaulslavenā  krokodi-
lu  ķērāja  Stīva  Īrvina  (Steve  Irwin) 

nodibinātajā  zooloģiskajā  dārzā,  kurā 
varēja  redzēt  savvaļā  noķertos  liela 
izmēra krokodilus, apskatīt to uzvedī-
bu krokodilu  šova  laikā,  redzēt koalā 
un  saprast,  kāpēc  viņi  vienmēr  ir  tik 
mierīgi,  kā  arī  redzēt  dažādus  citus 
dzīvniekus, kas ir raksturīgi šajā kon-
tinentā.  Taču  vislielāko  prieku  radīja 
sajūtas,  kad  varēja  ieraudzīt  ķenguru 
lēkājam  savvaļā  un  sev  izvēlētā  vir-
zienā.

Līdzīgas  emocijas  pārņēma,  kad 
varēja  ieraudzīt  plašu  ananāsu  lauku 
un dažādos augļus, eikalipta kokus un 
interesantos tējas koka kokus.

Korim eLVé  izdevās  ieraudzīt  da-
žādās  atšķirības,  kādas  ir  Austrālijā 
un kādas  ir  pie mums Eiropā, un,  lai 
kurā pasaules malā latvieši arī nedzī-
votu,  tos  vienmēr  vieno  latviešu  tau-
tas  dziesma, deja un  tradīcijas,  kuras 
tiek nodotas no paaudzes uz paaudzi. 

Šis ceļojums bija  fantastisks, pateico-
ties  mūsu  tautiešiem  Pēterim  Kļavi-
ņam IV, kurš mūs motivēja un aicinā-
ja  aizbraukt  ciemos  uz  viņa  ilgstošo 
mājvietu, Pēterim Kļaviņam III, kurš 
parūpējās  par  kora  eLVé  naktsmītni 
Sidnejā,  lai  viss  koris  atrastos  kopā, 
Andrim Zālītem ar kundzi, kuri uzņē-
ma mūs savās mājās un parūpējās, lai 
mēs redzētu vietējo apkārtni un izbau-
dītu gardus vietējos ēdienus.

Kora  eLVé ceļojums  noslēdzās  ar 
atgriešanos Dublinā 7. janvārī. Koris 
diriģentes  vadībā  ir  radošs  un  gatavs 
uzsākt aktīvu sagatavošanos Latviešu 
kultūras  dienām  Īrijā  maija  sākumā 
un Eiropas Latviešu kultūras svētkiem 
Briselē,  kuri  norisināsies  no  18. līdz 
21. jūnijam.

Liene Malika
Laikrakstam „Latvietis“

Koris „eLVé“ Austrālijā
Turpinājums no 6. lpp.
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Silīcija  ielejas  galvaspilsēta,  des-
mitā  lielākā  pilsēta  ASV,  drošākā 
no  lielpilsētām,  ar  garantēti  saulainu 
laiku,  ar  daudz  un  dažādām  tūristu 
atrakcijām  –  tāda  ir  Sanhosē  šodien. 
Lielas pilsētas iespējas savienojumā ar 
mazpilsētas šarmu, ritmu un kompak-
tu centru ir iemesls, kāpēc tieši Sanho-
sē  notiks  nākošie ASV Rietumkrasta 
Dziesmu svētki.

Sanhosē  apkārtni  izsenis  apdzī-
vojuši  Ohlone  cilts  indiāņi,  kurus 
pamazām  no  šīs  teritorijas  izspieda 
spāņu  iekarotāji,  un  1777.  gadā  no-
dibināja  Sanhosē  (San  Jose)  pilsētu 
par  godu  Svētajam  Jāzepam.  Pilsē-
ta  un  apkārtējās  zemes  vairākkārtī-
gi  manījušas  piederību  –  vispirms 
šī  teritorija  piederēja  Spānijai,  pēc 
Meksikas  neatkarības  pasludināša-
nas  1821.  gadā  –  Meksikai,  beidzot 
ASV-Meksikas  kara  rezultātā, Ame-
rika  okupēja  Kaliforniju,  un  kopš 
1850.  gada  Sanhosē  ir  ASV  pilsēta. 
Tikai 47 jūdzes uz ziemeļiem atrodas 

Sanfrancisko, kur var nokļūt nepilnas 
stundas  laikā  ar  mašīnu  vai  vilcie-
nu Caltrain.  Apdzīvoto  rajonu  starp 
abām  pilsētām  pazīstam  kā  Silīcija 
ieleju, kurā radušies un mīt mūsdienu 
tehnoloģijas giganti – Apple, Google, 
Yahoo, Facebook, Hewlett-Packard, 
Tesla un tūkstošiem citu. Tepat atro-
das vairākas universitātes, no kurām 
visvecākā  un  slavenākā  ir  Stenforda 
Universitāte,  kas  nemitīgi  sacenšas 
ar savu kaimiņieni Sanfrancisko  līča 
otrā pusē – Berklija Universitāti, kam 
labākas  sporta  komandas  un  vairāk 
Nobela prēmijas laureātu. Vēsturiskā 
un  arhitektoniski  iespaidīgā  Stenfor-
da Universitātes pilsētiņa, kā arī vai-
rāki  universitātes muzeji  ir  vērti,  lai 
tos redzētu.

Sanhosē  tuvumā  atrodas  trīs  vēs-
turiskas  spāņu  misijas,  kas  dibinātas 
18. gs. beigās – San Jose, Santa Cla-
ra un Santa Cruz.  Savukārt  pilsētas 
centrā slejas majestātiskā Svētā Jāzepa 
bazilika, kas celta 1803. gadā, bet pēc 

tam cietusi vairākās zemestrīcēs un arī 
vairākkārtīgi pārbūvēta. Turpat blakus 
atrodas Sanhosē mākslas muzejs, Teh-
noloģiju  muzejs,  Atklājumu  muzejs 
bērniem un citi muzeji. Mazliet attālāk 
no centra varat apmeklēt Slaveno Vin-
čestera mistēriju namu, ko visa mūža 
garumā  būvējusi  Vinčestera  šautenes 

XVI  Rietumkrasta 
Dziesmu  svētku  gads 
ir  klāt!  No  2015. gada 
3. līdz 6. septembrim 
būsim  kopā,  dziedāsim, 
dejosim,  priecāsimies 
lielākajā  latviešu  kultū-
ras  forumā ASV – XVI 

Rietumkrasta Dziesmu svētkos!
Kas  tad  dalībniekus  un  skatītājus 

sagaida  Silīcija  ielejas  Dziesmu  svēt-
kos?  Dziedātājus  un  klausītājus  aici-
nām uz plašu kora lielkoncertu. Kopko-
ra koncerta programmā pārstāvēta gan 
iemīļotā latviešu kora klasika, gan jau-
nāki darbi, no kuriem liela daļa tapuši 
tepat,  Kalifornijā.  Paredzēts  arī  Garī-
gās mūzikas koncerts, kas dos iespēju 
dziedātājiem pierādīt savas spējas izpil-
dot  skaistu un sarežģītu kora mūziku, 
bet klausītājiem tā būs papildus bauda 
acīm un ausīm. Kora koncertu virsva-
dītāja  ir  pieredzes  bagātā  Ziemeļkali-
fornijas  kora  diriģente  Zinta  Zariņa, 
kas bija koru vadītāja arī  iepriekšējos, 
XIV  Rietumkrasta  Dziesmu  svētkos 
Sanfrancisko  2003.  gadā.  Tradicionāli 
paredzēts  arī  Tautas  deju  uzvedums. 
Gaidām visus deju entuziastus gan kā 
dalībniekus  deju  lielkoncertā,  gan  ar 
katras kopas īpašo priekšnesumu – cie-
makukuļa deju. Tāpat kā iepriekš, deju 
lielkoncerta  vadību  uzņēmusies  Aija 
Ivonna Turaids. Apvienojot pieredzēju-
šo vadītāju lietpratību ar dziedātāju un 
dejotāju aizrautību, kora un tautas deju 
koncerti  solās  būt  profesionāli  sagata-
voti un emociju piepildīti!

Kā  jau  vienmēr,  plaši  tiks  pārstā-
vēti  arī  citi  skatuves  mākslas  veidi. 
Skatītājus  iepriecinās  Latvijas  aktieri 
ar viesizrādi, kurā kopā ar lugas varo-
ņiem varēsim gan paskumt par dzīves 
nedienām, gan pasmieties paši par sevi, 
gan atviegloti uzelpot laimīgās beigās. 
Dienu vēlāk visi aicināti uz populārās 
mūzikas  koncertu  Te nu mēs esam, 
kurā uzstāsies Losandželosas mūzikas 
zvaigznes Lolitas Ritmanes vadībā.

Piektdienas  rītā  paredzēta  XVI 
Rietumkrasta  Dziesmu  svētku 
Mākslas  izstādes  atklāšana.  Izstādes 
tēma: Vakar, šodien un rīt. Tās koordi-
natori  aicina  pieteikt  izstādei  darbus, 
kuri  atspoguļo mākslinieku personis-
ko  pārdzīvojumu  kā  latvietim  un  lat-
viešu domubiedram Amerikā.

Neatņemama  mūsu  kultūras  sa-
stāvdaļa  ir  arī  tautas  lietišķā māksla, 
tāpēc visu Dziesmu svētku  laiku dar-
bosies  Svētku  tirdziņš.  Aicinām  lat-
viešu  daiļamatu meistarus  piedalīties 
tirdziņā, lai atmiņai par svētkiem katrs 
varam aizvest mājās kādu skaistu lat-
viešu amatniecības darbu.

Dziesmu svētkos mūs vieno ne ti-
kai  dziesma,  deja  un  māksla,  bet  arī 
lielais  atkalredzēšanās  prieks,  kad 
satiekam gadiem neredzētus draugus, 
vecos  skolasbiedrus,  radus  vai  ģime-
nes piederīgos, kurus ikdienā šķir lie-
lie Amerikas attālumi. Svētku rīkotāji 
ir padomājuši par to, lai dalībniekiem 
un  apmeklētājiem  būtu  iespēja  tā  pa 
īstam  izpriecāties  vairākās  ballēs  un 
saietos.  Ir  paredzēta  iepazīšanās  bal-

le,  jauniešu saiets, organizāciju  tikša-
nās, svētku vakariņas, svētku balle un 
pirms  mājup  došanās  –  Atvadu  bro-
kastis. Nav aizmirsts arī par mazajiem 
svētku  apmeklētājiem,  kuri  tiek  lūgti 
uz  īpaši  viņiem  sarīkoto  Bērnu rītu 
sestdienas priekšpusdienā.

Plašas un skaistas telpas ir sagādā-
tas gan koncertiem, gan visiem citiem 
svētku pasākumiem, un, liekas, pado-
māts par visu, lai svētki izdotos.

Dziedātāji  un  dejotāji,  aktieri  un 
mūziķi,  amatnieki  un  mākslinieki, 
gaidām jūsu pieteikumus dalībai XVI 
Rietumkrasta Dziesmu svētkos!

Mīļie  skatītāji,  gaidām  jūs  skais-
tajā Kalifornijas Silīcija  ielejā! Nāciet 
paši un ņemiet līdzi draugus un ģime-
nes locekļus!

Sekojiet  jaunumiem  par  Dzies-
mu svētkiem mūsu mājas  lapā: http://
www.latviansongfest2015.org/.  Dzies-
mu svētku mājas  lapā  jau  tagad varat 
rezervēt viesnīcu, kā arī atradīsiet da-
lībniekiem  nepieciešamos  kontaktus. 
Turpmāk  mājas  lapā  publicēsim  pie-
teikšanās anketas, informāciju par bi-
ļešu iegādi un visus aktuālos dziesmu 
svētku jaunumus.

Sekojiet  dziesmu  svētku  norisēm 
arī Facebook  lapā: XVI Rietumkrasta 
Dziesmusvētki / XVI West Coast Lat-
vian Song Festival.

Uz tikšanos pavisam drīz, 3. sep-
tembrī!

Taira Zoldnere
XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku 

rīcības komiteja

Aujam kājas, kravājam somas
Pošamies uz XVI Rietumkrasta Dziesmu svētkiem San Jose, Kalifornijā!

XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku mājvieta
Sanhosē (San Jose)!

 
Turpinājums 9. lpp.

Skats uz Sanhosē no arhitekta Gunāra 
Birkerta projektētās bibliotēkas loga.
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izgudrotāja  atraitne,  lai  „izbēgtu  no 
ļaunuma lāsta.“

Tiem, kam vairāk interesē zinātne 
un daba, vajadzētu apmeklēt vēsturis-
ko Lika observatoriju,  ko  redz netālu 
no pilsētas Hamiltona kalna galā. Ob-
servatorija dibināta 1887. gadā, un bija 
pirmā  observatorija  pasaulē,  kurā  as-
trologi  tiešām  dzīvoja mēnešiem  ilgi. 
Tagad  lielākā  daļa  novērojumu  tiek 
veikti automātiski no attāluma, tomēr 
vēl  joprojām  pie  observatorijas  dzīvo 
darbinieki, kas rūpējas par  iespaidīgo 
teleskopu darbināšanu.

Vakara  izklaidei  Sanhosē  var  ap-
meklēt kādu no centra teātriem ar ba-
gātu  repertuāru,  kā  arī  Operas  teātri 
un baletu.

Protams,  jāpiemin  arī  iepirkšanās 
iespējas elegantajā Santana Row rajo-
nā, kur atradīsiet gan dizaineru veika-
lus,  gan  lieliskus  restorānus.  Mazliet 

demok rāt iskāk i 
un  naudas makam 
draudzīgāki  ir 
iepirkšanās  cen-
tri Westfield Val-
ley Fair mall  vai 
Eastridge Center.

Pēc  tūrisma 
aktivitātēm  vel-
tītas  dienas  labi 
garšos  vakariņas 
meksikāņu  gau-
mē kādā no centra 
krodziņiem  vai 
elegantajiem resto-
rāniem.  Vēlāk,  ja 
spēka  vēl  pietiek, 
Sanhosē  piedā-
vā  arī  dinamisku 
nakts dzīvi neskaitāmos klubos.

Tāda,  lūk,  ir  Sanhosē,  uz  kurieni 
mēs, 2015. gada Rietumkrasta Dzies-
mu  svētku  rīkotāji  aicinām  ikvienu. 
Svinēsim  savus  svētkus  un  baudīsim 
latviešu  kultūru  neparastā  vidē,  kas 

apvieno interesantu vēsturi, iespaidīgu 
dabu un moderno tehnoloģiju avangar-
du!

Taira Zoldnere
XVI Rietumkrasta Rīcības komiteja

Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien, 1. februārī plkst. 19.00 
Latvijas  Nacionālā  mākslas  muzeja 
izstāžu  zālē Arsenāls  (Vecrīgā,  Tor-
ņa  ielā  1)  pirmizrādi  piedzīvos  Vara 
Piņķa iestudējums Padegs un Padegs, 
aicinot  uz  pastarpinātu,  taču  intīmu 
dialogu  ar  noslēpumaino  ģēniju  – 
mākslinieku Kārli Padegu.

Latvijas mākslinieku vidū ir daudz 
izcilu personību, par kurām vērts vei-
dot stāstus un uzvedumus. Tāpēc nodi-
binājums Mūzikas un mākslas atbalsta 
fonds  (zīmols  Kultūrmarka) turpina 
izrāžu  un  stāstu  ciklu  par  spilgtām 
personībām  kultūrā  un  mākslā,  īste-
nojot  izrādi par 20. gadsimta sākuma 
gleznotāju  un  grafiķi,  slaveno  Rīgas 
dendiju Kārli Padegu (1911–1940).

„Kārlis  Padegs  no  piemirsta,  gal-
venokārt  mākslinieku  aprindās  zi-
nāma  leģendāra  tēla  un  sabiedrības 
autsaidera jau krietnu laiku kļuvis par 
Latvijas  kultūras  zīmolu  un  ilustrēto 
žurnālu  rotu. Viņa  darbi Latvijas  ne-
daudzajiem turīgajiem kolekcionāriem 
ir  grūti  pieejami  un  dārgi  krājumi... 
Viņa mākslas  lielākās vērtības šobrīd 
varētu  būt  rafinēta  rokas  veiklība  un 
izteiksmes  dažādība,  dzēlīga  ironija 
un vēl nesaudzīgākā pašironija, bet, ie-
spējams, vēl būtiskāka ir dzīves mūžī-
gās traģikas izjūta ne tikai kapitālisma 
krīzes apstākļos vien,“ tā par Kārli Pa-
degu grāmatā Kārlis Padegs (Neputns, 
2014) raksta mākslas zinātnieks Jānis 
Kalnačs.

Izrādes režisors Varis Piņķis atklāj: 
„Kā  režisoru un  radošu personu mani 
saista  un  interesē  radoša  personība 
Kārlis Padegs – viņa raksturs, uzskati, 
dzīves  izpratne,  laikmeta  redzējums, 
idealizētā  dekadence,  drosmīgais  ero-

tisms dzīvē, un kā tas viss krustojas un 
veido  viņa  mākslu.  Ir  sajūta,  ka  viņš 
sevi ir izdomājis. Mēģinājis savu privā-
to dzīvi, savu publisko personu veidot 
kā  mākslas  objektu.  Manuprāt,  viņa 
dzīve  ir  mēģinājums  radīt  artefaktu, 
kuru viņš tā arī nesasniedz...“ Un turpi-
na: „Šī būs izrāde par nežēlību. Izrāde 
par  estētisku,  dekadentisku  pašiznīci-
nāšanos, izrāde par dīvaino un ģeniālo 
šausmu  zīmētāju  Kārli  Padegu.  Izrā-
de – lekcija, ironisks un atklāts dialogs 
pašam  ar  sevi.“  Jāpiebilst,  ka  izrādes 
īpaša  pievienotā  vērtība  ir  scenogrā-
fiskais  risinājums,  kas  ietver  vairākus 
desmitus Padega darbu reprodukciju.

Izrāde „Padegs un Padegs“
Režisors:  Varis Piņķis, drama-

turgs:  Ivo Briedis, lomās:  Padegs  – 
Mārtiņš Upenieks (Valmieras drāmas 
teātris),  mākslinieka  iekšējā  balss  – 
Inga Tropa  (Rīgas  Jaunais  teātris); 
mākslinieks  – Māris Ruskulis,  gais-
mu mākslinieks – Rauls Lorencis.

Izrādes  notiks  Latvijas  Nacio-
nālā  mākslas  muzeja  izstāžu  zālē 
Arsenāls 2015. gada 1., 6. un 7. feb-
ruārī plkst. 19.00, bet 2. februārī 
plkst. 21.00.  Papildu  informācija  pie 
izrādes  producentes  Lailas Bauma-
nes.

Izrādi atbalsta Valsts kultūrkapitā-
la fonds, Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs,  MD grupa,  kultūras  telpa 
3 MĀSAS.

Nodibinājums Mūzikas un 
mākslas atbalsta fonds (MMAF) dibi-
nāts  2002.  gadā  ar mērķi  atbalstīt  un 
veicināt Latvijas mūzikas un mākslas 
attīstību, progresīvus jaunrades proce-
sus, piedalīties aktuālos kultūras dzī-

ves notikumos, kā arī īstenot kultūras 
vērtību popularizēšanu, izplatīšanu un 
pieejamību plašai sabiedrībai. MMAF 
jau  ir  īstenojis  vairākus  iestudējumus 
par izcilām personībām – izrādes Ben-
jamiņa. Kā dzīvot modernam cilvē-
kam, Aisedora. Baskājainā dejotāja, 
PAUĻUKS. Rāmji,  atjaunotas  izrādes 
Parīze-Rīga-Parīze  par  mākslinie-
kiem  Rūdolfu  un  Elvīru  Piņņiem  un 
DZEJNIECE. Mirdzas Ķempes mīles-
tība. Vairāk: www.kulturmarka.lv.

Laila Baumane
Preses materiālu sagatavoja 

Nataļja Sujunšalijeva
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

Reklāmas un informācijas darba 
kuratore

„Padegs un Padegs“
LNMM izstāžu zālē „Arsenāls“ būs skatāma izrāde par mākslinieku Kārli Padegu

Izrādes afiša.

Dziesmu svētku mājvieta
Turpinājums no 8. lpp.

Sanhosē Modernās mākslas muzejs.
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Laiks  no  Lāčplēšu  dienas  līdz 
18. novembrim ir jūtams arī Beļģijā, un 
iepriecina, ka arvien atceramies mūsu 
valsts  svētkus  arī  2000  kilometrus 
aiz tās robežām. Viens no 2014. gada 
11. novembra  pasākumiem  bija  lat-
viešu  skolēnu  viesošanās  piemiņas 
pasākumā Zēdelgemā, pilsētā Beļģijas 
rietumos.  Šī  vieta  daudziem  latvie-
šiem Latvijā, šeit un arī visā pasaulē ir 
atmiņā,  jo pēc Otrā pasaules kara pie 
Zēdelgemas  kara  gūstekņu  nometnē 
vienu  brīdi  (pamatā,  1945.  gada  va-
sara – 1946. gada pirmā puse) atradās 
vairāk nekā 11 000 latviešu karavīru.

Iespēja  skolēniem  aizbraukt  radās, 
kad  Zēdelgemas  pilsēta  uz  saviem  ik-
gadējiem piemiņas pasākumiem uzaici-
nāja gan Beļģijas latviešus, gan Latvijas 
Republikas  vēstnieci  un  pārstāvjus  no 
NATO, gan arī latviešu skolēnus no Bri-
seles Eiropas skolas. Lai arī beļģi 11. no-
vembri atzīmē citu  iemeslu dēļ, mums 
šinī dienā līdzdalīties Zēdelgemas svēt-
kos  ir  lieliska  iespēja  nevien  Lāčplēša 
dienā atcerēties savus karavīrus, bet arī 
godināt mūsu šī brīža mājvietas zemes 
nozīmīgu  notikumu.  Turklāt,  pēdējos 
gados Zēdelgemas pilsētas vadība ir iz-
rādījusi krietni lielu iniciatīvu kara gūs-
tekņu nometnes vēstures apzināšanā.

Lai  skolēnu  piedalīšanās  būtu  ie-
spējama bija nepieciešama vairāku aps-
tākļu sakritība. Pirmkārt, bija vajadzī-
ga pašu skolēnu ieinteresētība un viņu 
vecāku  atbalsts.  Otrkārt,  Zēdelgemas 
pilsētā  bija  nepieciešama  izpratne  un 
svētku pasākumu pielāgošana nedaudz 
atšķirīgam  skolēnu  apmeklējumam. 
Treškārt,  bija  vajadzīgs  koordinējošs 
darbs, lai šos dažādos vektorus ievirzī-
tu kopējā gultnē. Paldies Dievam, bija 
gan pārsteidzoši  liela skolēnu  interese 
un vecāku atbalsts, gan arī pretimnāk-
šana  no  Zēdelgemas  pilsētas,  gan  arī 
Latvijas  biedrības  Beļģijā  (LBB)  plā-
nošana un saskaņošana, kur liela loma 
bija EEB 2 vidusskolas skolotājas Ine-
tas Caras organizatoriskajam darbam. 
Tad, kad par šo ieceri tika informēti Ei-
ropas Parlamenti deputāti Sandra Kal-
niete un Roberts Zīle,  arī viņi vēlējās 
līdzdalīties  šajā  notikumā.  Rezultātā, 
bija radīta  iespēja skolēnu ekskursijai, 
par ko būs šis nelielais pārskats.

Ekskursija sākās kā ierasti – Brise-
les  Eiropas  skolas  pagalmā.  Piebrauca 
autobuss, puikas palīdzēja ar pusdienu 
kastu  un  ūdens  paku  sakravāšanu  un 
ceļojums  varēja  sākties.  LBB  bija  sa-
gatavojusi  skolēniem dziesmu  lapas  ar 
duci latviešu karavīru dziesmām, lai īsi-
nātu nedaudz par stundu garo ceļu. Bija 
patīkami dzirdēt, ka kā pirmo dziesmu 
skolēni izvēlējās valsts himnu – ļoti pie-
mērots sākums Lāčplēša dienai. Šķirs-
tot piedāvātās dziesmas, balsis atraisījās 
vairāk un mazāk prasmīgiem dziedātā-
jiem, kā lielākiem, tā mazākiem.

Ieradāmies Zēdelgemā, kur svinīgie 
pasākumi  sākās  ar  dievkalpojumu  pil-
sētas baznīcā. Par godu īpašajai dienai 
dievnamā  bija  dažādu  veterānu  grupu 
pārstāvji  ar  karogiem  un  varējām  vē-
rot  militāru  ceremoniālu  elementus. 
Dievkalpojuma  noslēgumā  runāja  Zē-
delgemas  mērs  un  Latvijas  vēstniece 
Beļģijā  Lelde  Līce-Līcīte.  Zēdelgemas 
pilsētas  galva  pateicās  visiem Latvijas 
pārstāvjiem par piedalīšanos un atzina 
zēdelgemiešu  vēsturisko  pārāk  nelielo 
iesaistīšanos bijušās nometnes ieslodzī-
to atbalstā, kura  trūkuma dēļ ne viens 
vien  karavīrs,  arī  latviešu  leģionārs, 
gāja bojā 1945./46.gadu aukstās ziemas 
salā vai nepietiekoša uztura un medika-
mentu dēļ. Pašvaldības vadītājs arī runā 
skāra šā brīža apdraudējumus, tai skaitā 
Ukrainā, un nepieciešamību visām Ei-
ropas valstīm kopīgi uzņemties atbildī-
bu par savu drošību. Mūsu vēstniece at-
gādināja klātesošajiem Latvijas traģisko 
likteni pagājušajā gadsimtā un ieguvu-
mus  no  pievienošanās  kopējai  Eiropas 
valstu saimei. Dievkalpojumu noslēdza 
klātesošo valstu oficiālo delegāciju him-
nas. Bija ļoti patīkami dzirdēt klātesošo 
Latvijas karavīru un skolēnu balsis savi-
jamies savas valsts himnas vārdos.

Pēc dievkalpojuma procesija devās 
uz  britu  un  beļģu  karavīru  piemiņas 
vietu  turpat  blakus  baznīcai.  Pēc  īsa 
piemiņas  mirkļa  pie  nedaudzu  britu 
karavīru kapa, visi, orķestra vesti, de-
vās uz Pasaules karā gājušo pieminek-
li. Te mastā plīvoja arī Latvijas karogs. 
Svinīgās ceremonijas laikā tika nolasī-
ti vietējie, kas abos karos atdevuši dzī-
vību par  savu valsti. Pēc Zēdelgemas 
mēra ziedus nolika Latvijas republikas 
vēstniece  un  arī  skolēnu  pārstāvis. 
Skolēnu piedalīšanās tika augsti vērtē-
ta organizatoru skatījumā.

Īpaši Latvijas viesiem Zēdelgemas 
pilsēta bija organizējusi bijušās nomet-
nes apmeklējumu. Diena bija padevu-
sies jauka, tāpēc pastaiga pa iespaidīgo 
teritoriju  bija  patīkams  piedzīvojums. 
Šo  ekskursiju  vadīja  divi  vietējie  no-
metnes  vēstures  pētnieki  Pols  Denīs 
(Pol  Denys)  un  Johans  Brēts  (Johan 

Braet).  Abi  kungi  ir  padarījuši  lielu 
darbu, lai nometnes vēsture un latvie-
šu karavīru uzturēšanās  tajā būtu do-
kumentēta un popularizēta. Neaizvie-
tojamas šinī pastaigā bija divas bijušo 
Zēdelgemas  gūstekņu  meitas  Lāsma 
Rozīte un Miriama Paklons. Miriama 
ar  lielu  aizrautību  stāstīja  ekskursan-
tiem par dažādām nometnes bēdām un 
priekiem. Johans Brēts bija sagatavojis 
saglabājušos fotoattēlu palielinātas re-
produkcijas,  kas  ļāva  skatīt  kādreizē-
jos grūtumus un spožumu. Tik tiešām, 
ir arī kādas lietas, kas gūstekņu sūrajā 
ikdienā  tika padarītas,  lai  šodien mēs 
ar lepnumu vērtētu mūsu tautiešu spēju 
apliecināt savu gribēšanu un varēšanu. 
Nometnes laikā gūstekņi nevien rīmēja 
un pierakstīja jestras peršas par ikdie-
nas  dzīvi  Cēdelghemas viesnīcā,  bet 
arī  veidoja  dažādus  vizuālus  uzmun-
drinājumus  un  pat  Lāčplēša  skulptū-
ru. Tomēr visu pārspēja uz 1945. gada 
18.  novembri  no  dažādiem  tīrīšanas 
materiāliem izveidotā Brīvības piemi-
nekļa kopija. Šis divus metrus augstais 
mākslas darbs toreiz kalpoja par vietu 
latviešu  svinīgajai  svētku  parādei,  un 
darbs  esot  tik  ļoti  iespaidojis  nomet-
nes britu vadību, ka  tas esot sūtīts uz 
Briseles kara muzeju. Tomēr  turpmā-
kas  ziņas  par  šo  Brīvības  pieminekli 
trūkst,  ticamākais,  salīdzinoši  traus-
lais materiāls nav izturējis transportē-
šanu  uz Briseli.  Ekskursija  noslēdzās 
vienā no vēl  esošajām barakām, kurā 

Latviešu skolēnu brauciens uz Zēdelgemu
Pilsēta uzaicināja uz saviem ikgadējiem piemiņas pasākumiem

11. novembris Zēdelgemā.
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Bijušajā Zēdelgemas nometnē.
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Piektdien, 2015. gada 30. janvārī  Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

sāpīgi  ir  tas,  ka  satiekamies  vienmēr 
pēc traģiskiem notikumiem.

Šodien piketa dalībnieki sāka pul-
cēties pretī kongresu namam, stiprinot 
garo plakātu, kuru līdz plkst. 12.00 ne-
drīkst pilnībā atvērt – noteikumi. Šajā 
brīdī pie klātesošajiem, arī es biju tajā 
pulciņā,  piesteidzās  ļoti  nesavaldīga 
krieviete un mūs visus pamatīgi nogā-
nīja, – protams, arī es tagad esmu fa-
šists. Visi cītīgi sekoja pulkstenim, lai 
nebūtu pārkāpumu. Visur tiek ziņots – 
pikets pie Krievijas vēstniecības – tas 
nav tiesa – pikets notiek pretī minētās 
vēstniecības  ēkai,  ielas  otrajā  pusē, 
Kronvalda parka teritorijā. 

Pie visām citām vēstniecībām tauta 
var  atrasties  uz  trotuāra,  bet  šeit  ne-
drīkst – no kā jābaidās, jeb vai ir par ko 
baidīties. Visi sastājās, vairums turēja 
paša izdrukātu uzsaukumu uz A4 for-
māta lapas vai ar roku rakstītu tekstu. 
Bija garais plakāts un pāris mazliet lie-
lāka formāta. Piemēram, Latvijas Uk-
raiņu  kongresa  priekšsēdētāja  plakāts 
bija veidots no interneta krāsaino attēlu 
izdrukām, un uz tā angļu teksta R burts 
ir stilizēti izveidots no sirpis un āmurs, 
ko  policija  uzskatīja  par  pārkāpumu, 
un  vēlāk Nikolajs  Pavļuks  tika  aiztu-

rēts un aizvests uz policijas iecirkni.
Visu  laiku notika  preses  un pike-

tētāju  komunicēšana,  nepārtrauktas 
intervijas.  Kā  jau  piketos  pieņemts, 
tika izsaukti saukļi, kas skan arī diez-
gan  griezīgās  balsīs,  nav  jau  teātris. 
Tad visi kopā nodziedājām Latvijas un 
Ukrainas himnu, varu teikt, ka latvie-
ši droši vien bija vairākumā, jo himna 
skanēja  ļoti  labi,  lai  gan  arī  ukraiņi 
labi dzied mūsu himnu.

Pēc  piketa  organizētājas  Ievas 
Brantes aicinājuma visi pārgājām ielai 
otrā pusē,  lai noliktu pie vēstniecības 
žoga kādu plakātiņu. Te nu uzreiz  iz-
cēlās  strīds  ar  policiju  –  paceliet,  ne-
celšu  –  policisti  aizveda  Ievu  Branti 
līdz  šķērsielai, mēs visi  sekojām, bija 
viedokļu  apmaiņa  ļoti  pieklājīgos  to-
ņos,  un  visi  kopā  (bez  policistiem) 
devāmies uz Ukrainas vēstniecību, lai 
pie tās žoga noliktu svecītes un ziedus.

Interesanti, ka šeit piketa dalībnie-
ki  nebija  policistu  ielenkumā,  varbūt 
kāds bija, bet es neredzēju. Tika nolik-
tas  svecītes,  arī  daži mazie plakātiņi, 
viss mierīgi un klusi; es centos nofoto-
grafēt sveču rindu, līdz visam pāršalca 
tāds kā izbrīna vilnis; tā pati pirmītējā 
naidīgā krieviete  traucās gar žogu un 
rāva  nost  A4  formāta  plakātiņus  un 
meta tos zemē. Es par vēlu viņu ierau-
dzīju,  nepaspēju nobildēt. Vienu  lapu 

izvilku no sniega un centos piestipri-
nāt atpakaļ pie žoga, un nu  jau  taisni 
kā  filmā,  sieviete  atgriezās  –  labi,  ka 
nedabūju pa galvu, izrāva man lapu no 
rokām un aizgāja, šoreiz pavisam. To 
visu redzēju savām acīm. 

Ziņās lasīju, ka aizturēts TV3 ope-
rators Sergejs Medvedevs,  jo policisti 
apgalvojuši,  ka  viņam  no  kabatas  iz-
kritusi lapiņa – Putina bilde, kas klasi-
ficēta kā skrejlapa. Operators lapu nav 
atzinis  par  savu  un  ticis  aizvests  uz 
iecirkni. Kas tad nu par laikiem sākas, 
vai tiešām sākas?

Ukraiņi  ir  drosmīgi  un  enerģiski, 
mēs latvieši varam mācīties.

Slava Ukrainai!
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Konflikts pie vēstniecības
Turpinājums no 1. lpp.

Centrā piketa organizētāja Ieva Brante.
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FO
TO

 A
in
a 
G
ai
līt
e

Cena $30 (+$7 piegāde Austrālijā).

PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141
redakcija@laikraksts.com

Čeki rakstāmi: „Sterling Star Pty Ltd“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

http://laikraksts.com/veikals.php
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Kādu  laiku  atpa-
kaļ,  polemizējot  ar 
manu  publikāciju  Par 
mūsdienu vērtībām un 
meklējumiem (LL329 – 
http://www.laikraksts.
com/raksti/4815),  Lat-

vijas  Universitātes  pasniedzēja  Signe 
Mežinska  uzrakstīja  nopietnu  atbil-
des  rakstu Vērtības ir jāmeklē (Delfi, 
2014. g. 18. dec.). Neuzsāku diskusiju 
par šiem visai sabiedrībai būtiskajiem 
jautājumiem  Ziemassvētku  un  Jaun-
gada brīvdienu laikā, bet šodien, īpaši 
pēc  traģiskajiem  notikumiem  Parīzē, 
gribu turpināt par tiem runāt.

Atbildes  raksta  autore  domājās 
uzminējusi,  kuras  četras  tēzes  manā 
tekstā ir galvenās, un interesantā kārtā 
galvenās, pēc viņas domām, bija taisni 
tās, ar kurām viņa nav vienisprātis.

Vispirms manai  oponentei,  kā  iz-
rādās,  nav  īsti  skaidrs,  „ko  nozīmē 
Rībenas  kundzes minētās  fundamen-
tālās,  neapšaubāmās,  absolūtās  vērtī-
bas“.

Nekad neesmu slēpusi, ka man šīs 
fundamentālās,  neapšaubāmās,  abso-
lūtās vērtības ir desmit Mozus baušļi, 
Kristus mīlestības evaņģēlijs un dainu 
ētika. Kas ir Mežinskas kundzes fun-
damentālās vērtības,  tas lasītājam pa-
liek noslēpums.

Tālāk  autore  nāk  klajā  ar  atklās-
mi, ka Rībenas vērtību teorijai „līdzās 
neapšaubāmi  pastāv  arī  citas  pieejas 
un  skatījumi“.  Protams!  Blakus  kris-
tīgajām monarhijām, demokrātijām un 
(diemžēl)  diktatūrām  pastāv  Indijas 
kastu sistēma un islāmistu svētā kara 
likumi;  blakus monogāmam  ģimenes 
modelim pastāv poligāms; blakus des-
mit baušļiem pastāv Komunisma cēlā-
ja morāles kodekss, blakus tradicionāli 
kristīgām vērtībām pastāv marksistis-
kas, fašistiskas, rasistiskas vērtību sis-
tēmas...  Proponētajai  daudzveidībai 
tiešām  ir  ļoti  plašs  spektrs.  Turklāt 
katrai no šīm minētajām „pieejām un 
skatījumiem“  ir  savs  filozofiski  teo-
rētisks pamatojums. Un  te nu  jājautā: 
vai Latvijas skolotāji visas šīs (un vēl 
citas) „pieejas un skatījumus“ piedāvā 
saviem audzēkņiem kā līdzvērtīgas al-
ternatīvas? Jeb pastāv tomēr kaut kādi 
kritēriji, pēc kuriem atšķir atzīstamas 
„pieejas“  no  nepieļaujamām?  Kādi  ir 
šie  kritēriji? Un,  ja  tādi  ir,  vai  līdzās 
šiem kritērijiem pastāv  arī  citi,  atšķi-
rīgi kritēriji?

Nu,  piemēram,  mēs  varam  rela-
tivizēt  bausli  Tev nebūs laulību pār-
kāpt. Mēs varam morāli  legalizēt  ne-
uzticību,  sodomiju,  zoofiliju.  Bet  pie 
pedofilijas  mēs  apstājamies  kā  pie 
kategoriskas robežas. Vai šī  robeža  ir 
fundamentāla, neapšaubāma un abso-
lūta?  –  Mēs  varam  relativizēt  bausli 
Tev nebūs nokaut.  Varam  legalizēt 

abortus  un  eitanāziju.  Tomēr  mums 
ir  kāda  nepārkāpjama  robeža,  otrpus 
kuras atrodas tas, ko mēs vēl joprojām 
saucam par slepkavību. Vai Mežinskas 
kundzes apziņā šī robeža ir fundamen-
tāla,  neapšaubāma  un  absolūta?  Un 
kāda  tā  būs  viņas  audzēkņu  apziņā, 
ko būs veidojis morāls relatīvisms, kas 
mēdz  nēsāt  nevainīgo  daudzveidības 
masku?

Kādas ir šīs attīstības tendences, to 
atklāti un pavisam reāli ieskicē Mežin-
skas  kundze  pati:  „Būtu  naivi...  ap-
galvot,  ka  notiek morāles  progress...“ 
(Infanticīds un inkubators,  Delfi, 
2008. g. 31. marts). Turpat autore mūs 
informē: „...pastāv visai reāla  iespēja, 
ka  Pītera  Singera  un  Maikla  Tūlija 
paustais  viedoklis,  ka  vismaz  noteik-
tos  gadījumos  vecākiem  būtu  jāļauj 
izšķirties  par  bērna  nogalināšanu  pat 
līdz  vairāku  mēnešu  vecumam,  gūs 
virsroku.“  Atliek  vēl  paskaidrot,  ka 
„galvenais  iemesls,  kādēļ  vecāki  no-
galina savus bērnus, nav vājprāts, bet 
gan  sajūta, ka bērnu nebūs  iespējams 
veiksmīgi  izaudzināt.  Šādas  nojautas 
cēloņi var būt dažādi – bērna veselības 
problēmas,  materiāla  nabadzība  vai 
sociāla  atbalsta  trūkums.  Brīdī,  kad 
vecāki vai lielāka sociālā grupa jūt, ka 
vide  nav  labvēlīga,  tiek  pieņemts  lē-
mums nogalināt.“ Ceru, ka te komen-
tāri  ir  lieki.  Atliek  tikai  piebilst,  ka 
citētais  raksts  ir  veltīts  zīdaiņu  noga-
lināšanas  praksei  –  uzminiet,  kad  un 
kur? – ...mūsdienu Vācijā.

Starpība  starp  Mežinskas  un  Rī-
benas  viedokli,  pavisam  īsi  sakot,  ir 
tāda, ka pēc oponentes domām vērtī-
bas ir jāmeklē (lasi: jārevidē). Bet pēc 
Rībenas domām mūsu paaudze nav ne 
tiesīga,  nedz  spējīga  revidēt  vērtības, 
kas  ir  nodrošinājušas  Eiropas  civili-
zācijas un latviešu tautas pastāvēšanu 
gadu  simtiem. Kristīgās  Eiropas  vēs-
ture  liecina,  ka katrs  centiens  revidēt 
mūsu  tradicionālās  pamatvērtības  al-
laž ir beidzies ar katastrofu, ar neskai-
tāmu  nevainīgu  cilvēku  ciešanām  un 
nāvi – Robespjēra Francijā, Ļeņina un 
Staļina Krievijā, Hitlera Vācijā. Kāpēc 
tik daudziem nav bail vēlreiz kāpt uz 
tā paša grābekļa? Kas tas ir? Nespēja 
mācīties  no  vēstures?  Nespēja  inte-
lektuālo  abstrakciju  reibumā  saredzēt 
realitātes kopsakarības?

Kāpēc  mums  tieši  tagad  būtu  jā-
meklē jaunas vērtības, ja mums jau ir 
savas vecās, zaļoksnās un stabilās? Vai 
tad mēs  esam  kaut  kādi mežoņi,  kas 
piepeši  pamodušies  civilizētas  pasau-
les vidū? Uz šiem jautājumiem Mežin-
skas  kundzes  raksts  nedod  nekādas 
skaidras atbildes.

Un gluži velti man tiek inkriminē-
ta  zelta laikmeta meklēšana pagātnē. 
Es  aizstāvu  pilnīgi  aktuālas  vērtības, 
kurās – par spīti totalitārajai okupāci-

jas varai – esmu tikusi audzināta pati 
kopā  ar  saviem  laikabiedriem.  Tās  ir 
vērtības, saskaņā ar kurām dzīvoju un 
kurās esmu audzinājusi savus bērnus.

Es vienkārši esmu pārliecināta, at-
teikšanās no Mozus baušļiem, Kristus 
evaņģēlija  un  dainu  ētikas  kā  funda-
mentālām,  absolūtām  vērtībām mūsu 
sabiedrību morālā ziņā atsviež tālu at-
pakaļ laikā pirms Kristus un pat pirms 
Mozus.  Mēs  strauji  kļūstam  par  teh-
noloģiski attīstītu mežoņu sabiedrību. 
Un  manas  oponentes  paustā  neticība 
tam,  ka  notiek morāles progress, šo 
manu pārliecību tikai apstiprina. –

Vēl  autore  negrib  man  ticēt,  ka 
Eiropas  civilizācija  piedzīvo  pašu 
dziļāko  identitātes  krīzi  savas  pastā-
vēšanas vēsturē. Lai tā būtu! To es arī 
nevienam negribu un nevaru pierādīt. 
Tur jau tā lieta, ka garīgu krīzi pama-
nīt ir daudz grūtāk nekā ekonomisku. 
Naudas trūkumu savā maciņā pamana 
ikviens;  bet  ideālu  trūkums,  kauna 
trūkums, prāta trūkums diemžēl ir pa-
manāms tikai no malas...

Ja Eiropa sevi vairs neidentificē ar 
kristīgo ticību, tad ar ko tā sevi identi-
ficē? Cilvēku miljardiem visā pasaulē 
par Eiropas simbolu ir kļuvusi bārdai-
nā vīriete Končita Vursts. Vai  tiešām 
tā  ir Eiropas  identitāte? Jeb tomēr  tas 
mazumiņš veselīga riebuma un kauna, 
kas mūs vēl pārņem, kārtējo  reizi  ie-
raugot šo nelaimīgo ķēmu ziņu portālu 
slejās?

Jau paredzu, ko man atbildēs: Ei-
ropa  sevi  identificē  ar  toleranci,  da-
žādību  un  daudzveidību. Diemžēl  tie 
ir  tikai  skaisti meli. Kāpēc  no manis 
prasa  toleranci,  ja  tās  pašas Končitas 
skatuves  tēls  nav  nekas  cits  kā  klaja 
provokācija un tieša agresija pret mūsu 
tradicionālo vērtību sistēmu un kauna 
jūtām? Prasīt  toleranci pret agresiju – 
vai  tas  ir godīgi? Bet civilizācija, kas 
vairs nepretojas agresijai, jau ir nostā-
jusies uz pašlikvidēšanās takas.

Skolēniem  mācot  toleranci.  Labi. 
Bet ārpus kristīgās ētikas postulātiem 
tā  saucamā  tolerance  ir  baigs  Trojas 
zirgs. Tolerance ir indīgs kristīgās tu-
vākmīlestības  surogāts.  Sabiedrībā, 
kas mīl Dievu pāri par visu un savu tu-
vāko kā sevi pašu, tolerance ir obligāts 
tuvākmīlestības atribūts, kā to ir mācī-
jis Kristus: Netiesājiet, lai jūs netaptu 
tiesāti! Bet  tādā sabiedrībā, kur katrs 
vairāk par visu mīl sevi pašu, toleran-
ce  kļūst  par  postošu  slimību,  kas  ga-
lējā stadijā izpaužas kā perverss savas 
identitātes  noliegums.  Eiropietis,  kas 
nicina  kristietību;  latvietis,  kas  nici-
na savu latvietību; vīrietis, kas nicina 
savu  vīrietību  –  lūk,  kas  viss  slēpjas 
aiz Končitas burvīgā smaida. Končita 
nav  tolerances  izaicinājums. Nē, viņa 

Katrs pats sev Mozus
Ingūna Rībena par absolūtām vērtībām
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ir  tolerances  upuris.  Vai  tādu  likteni 
mūsdienu vērtību meklētāji  novēl  nā-
kamajām paaudzēm? –

Tālāk  Mežinskas  kundze  raksta: 
„Manuprāt,  izglītībai  gan  praktiski, 
gan  teorētiski  ir  jāsniedz  ieskats  vēr-
tību  teoriju  un  pieeju  daudzveidībā. 
Tieši  šādu  skatījumu  saredzu  šobrīd 
Latvijā  apstiprinātajā  izglītības  sa-
turā:  piemēram,  1.-3.  klases  mācību 
priekšmeta standarts ētikā paredz, ka 
skolēni mācās kritiski domāt un lietot 
kritērijus vērtību izvēlei, pamatskolas 
standartā  sociālajās  zinībās  minēts, 
ka skolēns prot ar toleranci izturēties 
pret atšķirīgām vērtībām,  bet  vidus-
skolas  filozofijas  standarts  nosaka, 
ka  šajā  mācību  priekšmetā  skolēnam 
rada iespēju apzināties vērtību nozīmi 
cilvēka un sabiedrības dzīvē, diskutēt 
par vērtību daudzveidību.“

Spilgti teikts. Tātad skolēns mācās 
kritiski domāt, lietot kritērijus vērtību 
izvēlei, ar toleranci izturēties pret at-
šķirīgām vērtībām, apzināties vērtību 
nozīmi, diskutēt par vērtību daudz-
veidību.  Bet  kad,  sakiet,  viņš  mācās 
dzīvot saskaņā ar jelkādām vērtībām? 
Kad viņš mācās tās realizēt pats savā 
liktenī? Kad viņš mācās nevis toleran-
ci pret svešām, bet gan bijību pats pret 
savām vērtībām?

Un  no  otras  puses  –  ko  nozīmē 
tēze,  ka  skolēnam  praktiski... jās-
niedz ieskats vērtību teoriju un pieeju 
daudzveidībā?  Interesanti,  kādā  vei-
dā skolēni praktiski tiek iepazīstināti, 
piemēram,  ar  džihādisma,  rasisma, 
neonacisma  vai  genderisma  vērtību 
teorijām? Vai Mežinskas  kundze  pati 
maz īsti saprot, ko raksta?

Godīgi sakot, man metas baisi, la-
sot, ka pirmo trīs klašu skolēni ētikas 
programmas  ietvaros  mācās kritiski 
domāt un lietot kritērijus vērtību iz-
vēlei.  Pirmās  trīs  klases  –  tā  taču  ir 
bērnība! Bērnībā  cilvēkam  ir  tiesības 
dzīvot ideālā – pa daļai reālā, pa daļai 
pasaku  –  pasaulē,  tiesības  nekritiski 
ticēt  savu  vecāku  un  skolotāju  vār-
diem.  Jā,  vecākiem un  skolotājiem  tā 
ir milzu  atbildība. Bet  vai  risinājums 
ir  novelt  šo  atbildības  nastu  uz  pašu 
bērnu  pleciem?  Mācīt  pirmklasnieku 
kritiski domāt un lietot kritērijus vērtī-
bu izvēlei – tas nozīmē nolaupīt viņam 
bērnību. Nedariet to! Tā ir noziedzīga 
kļūda.  Bērnība  ir  tikai  viena  un  ļoti 
īsa. Ielieciet pirmajās klasītēs stabilus, 
neapšaubāmus,  absolūtus  labestības 
un mīlestības pamatus un pēc tam, vē-
lāk, pārtulkojiet to visu skarbās un plē-
sīgās mūsdienu  realitātes  valodā! Bet 
nekropļojiet nevainīgu bērniņu dvēseli 
un  apziņu  ar  savu kritisko domāšanu 
un izvēles kritērijiem!

Ja neticat man, četru nu jau pieau-
gušu bērnu mātei, tad ieklausieties, ko 
nupat  savā  intervijā  saka  godājamais 
arhibīskaps  Vanags:  „Man  liekas,  ka 
Rietumu  civilizācija  tehnoloģiju  iz-

augsmi un intelekta attīstīšanu ir pie-
ņēmusi  par  aizstājēju  dvēseles  izaug-
smei. Tas ir bēdīgi, jo tehnoloģijas var 
būt  lielisks  palīgs  dvēseles  attīstībai. 
Meklētājs var stundas laikā sazināties 
ar  izciliem  meistariem  otrā  pasaules 
malā  un  veselu  bibliotēku  nēsāt  līdzi 
telefonā.  Diemžēl  šīs  iespējas  daudz 
vairāk tiek lietotas dvēseles noplicinā-
šanai.  Bet  intelektuālisms  bez  gudrī-
bas ir cinisks un destruktīvs.“ –

Raksta nobeigumā autore pauž pa-
sakaini  utopisku  cerību,  ka „jaunieši 
ar mūsu palīdzību ir un būs spējīgi 
atrast stabilas (bet ne absolūtas un 
fundamentālas) vērtības un ka, mai-
noties sabiedrībai, katram no mums 
atkal un atkal no jauna izdosies atrast 
un formulēt vērtības, kas ļauj cilvēcīgi 
sadzīvot“.

Skan  cildeni.  Tikai  nepaliek 
skaidrs, kāpēc  jauniešiem būtu  jāspēj 
atrast un noformulēt to, kas jau sen ir 
atrasts  un  noformulēts?  Ģeometrijas 
kursā  taču  neprasa,  lai  skolēni  paši 
atklātu un noformulētu Pitagora teorē-
mu? Fizikas kursā  taču  skolēnam pa-
šam nav jāatklāj Ņūtona likumi? Valo-
du kursos  taču skolēniem pašiem nav 
jākonstatē  un  jāformulē  gramatikas 
likumi?  Kāpēc  taisni  vērtībizglītības 
jomai  jākļūst par absurdu  izņēmumu, 
kur katram skolēnam tagad pašam jā-
atrod un jānoformulē savi ētikas pos-
tulāti, kaut gan tos jau sen ir noformu-
lējuši Mozus, Kristus un mūsu dainu 
nezināmie  autori?  Vai  ne  tāpēc,  lai 
kristietības un  latvietības vērtības  iz-
skaustu no nākamo paaudžu apziņas? 

Lai  Mežinskas  kundze  neņem 
ļaunā, ka nevaru sekot viņai viņas uz-
burtajā utopijas pasaulē! Ar mūsdienu 
jaunatni arī man saistās labas cerības. 
Bet absurds ir cerēt, ka katrs mūsdienu 
jaunietis  ir  spējīgs savām vajadzībām 
noformulēt  kaut  ko  līdzvērtīgu  des-
mit  Mozus  baušļiem  un  ētikas  zelta 
likumam!  Tad  jau  katram  topošajam 
mežcirtējam,  šoferim,  trauku mazgā-
tājai,  notāra palīdzei,  fotomodelei  vai 
atslēdzniekam būtu jābūt apveltītam ar 
gandrīz dievišķīgu intelektuālu ģenia-
litāti! Atgriezieties taču realitātē!

Latvija  pastāv  arī  ārpus  kabine-
tiem  un  prāta  abstrakcijām.  Latvija 
sākas  tīrumā,  cirsmā,  fabrikā,  pilsē-
tas  nomales  pagalmos,  mazā  lauku 
skoliņā  vairāku  kilometru  attālumā 
no  tuvākā  asfaltētā  ceļa...  Varbūt  tur 
cilvēkiem  nevajag  šīs  bīstamās  inte-
lektuālās  rotaļas. Varbūt  tur  joprojām 
visvairāk  vajag  drošu,  absolūtu  mo-
rāles postulātu: Tev nebūs nokaut, tev 
nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zagt, 
tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu! 
Ne katrs ir nācis šai pasaulē meklēt un 
formulēt.  Neizšaubiet  cilvēkiem  labu 
pamatu  zem  kājām,  ja  nespējam  dot 
vietā neko labāku!

Māciet  skolēnus  vērtībām  kalpot, 
nevis  pār  tām  valdīt  un  ar  tām  rota-
ļāties!  Vienīgi  tas,  kas  prot  vērtībām 
kalpot,  ir spējīgs arī vērtības radīt. Ja 
gribēsim pār vērtībām valdīt, mēs  iz-

Katrs pats sev Mozus
Turpinājums no 12. lpp.

postīsim paši sevi.
Mežinskas  kundze  man  netic,  ka 

veidojas  paaudze  bez  jebkādas  abso-
lūtas vērtību orientācijas. Mans agrāk 
minētais  piemērs  viņu nepārliecināja. 
Minēšu vēl vienu.

Pirms  gadiem  trim  gadījās  runā-
ties ar patīkamu jaunu cilvēku. Jautāts 
par  savu  nodarbošanos,  viņš  teicās 
lasām  vikipēdiju  un  no  iegūtās  in-
formācijas  veidojam  pats  savus  prāta 
spriedumus. Puisis izteica kategorisku 
apgalvojumu,  ka  laulības  uzticība  ir 
amorāla. To viņš tūdaļ spoži argumen-
tēja: sabiedrībā, kur sieviešu ir vairāk 
nekā vīriešu, monogāms attiecību mo-
delis  tīri matemātiski  liedz  seksuālās 
dzīves  iespēju  zināmam  daudzumam 
sieviešu,  un  tas  pēc  jaunekļa  domām 
ir amorāli. Par savu taisnību viņš bija 
stipri pārliecināts, un es nešaubos, ka 
viņš to īsteno arī savā dzīvē. Tātad ar 
bausli Tev nebūs laulību pārkāpt viņa 
kritiskais prāts  jau bija  ticis galā. To-
reiz es nodomāju: tas vairs ir tikai lai-
ka jautājums, kad viņš būs ticis galā ar 
bausli Tev nebūs nokaut.

Tagad  tas  vairs  nav  laika  jautā-
jums. Šogad, tepat vēsturiskajā Vidze-
mē,  igauņu Vilandē,  sekmīgs  un  labi 
uzvedīgs piecpadsmitgadīgs skolnieks 
mācību  stundas  laikā  aukstasinīgi 
nošāva  savu  skolotāju.  Lūk,  te  viņš 
ir – nākotnes cilvēks, kam ir izdevies 
pašam atrast un noformulēt savas vēr-
tības, turklāt nevis vārdos, bet darbos. 
Tas ir viņš – cilvēks, kura agri pamo-
dinātais kritiskais prāts, nometis abso-
lūtu  autoritāšu  važas,  suverēni  valda 
pār  labo un  ļauno, pār patieso un ne-
patieso, pār debesīm un elli, pār Dieva 
eksistenci  un  neeksistenci,  un  –  pār 
cita  cilvēka  dzīvību  un  nāvi. Apsvei-
cu sakarā ar pirmajiem sasniegumiem 
un vēlu veiksmes turpmākos mūsdienu 
vērtību meklējumos!

Savu brīdinājumu esmu izteikusi – 
tas ir mans pilsones un politiķes pienā-
kums. Kā tādās reizēs mēdz sacīt: kaut 
nu es maldītos; bet, ja es nemaldos, tad 
lai Dievs mums ir žēlīgs!

Ingūna Rībena
12. Saeimas deputāte, Nacionālā 

apvienība

Mums vēl ir vieta 
Jūsu sveicieniem, 

apsveikumiem, 
paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās 
tikai $39.
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Mūžības ceļā devies mūsu filistrs,
lab. fiziķis

VOLFGANGS GROSS
1957-I

dzimis 1927. gada 21. jūnijā, Rīgā, Latvijā
miris 2015. gada 2. janvārī, Melburnā, Austrālijā.

sit tibi terra levis
Sēro
Lettgallias konvents

bet  ienaidniekam  veltīta  asa  kritika. 
Tautas  vēlēta  prezidenta  idejas  pre-
tinieki  domā,  ka  iedzīvotāju  kopums 
par  savas valsts pirmo cilvēku varētu 
ievēlēt  personu,  kura  runā  vienu,  bet 
dara pretējo;  kura  zog,  bet  dalās;  ku-
ram mugurkaula vietā gumijas šļūtene.

Abām pusēm ir daudz atbalstītāju, 
arī  mediju  vidū.  Plašsaziņas  līdzekļi 
cenšas ietekmēt, manipulēt, sabiezināt 
krāsas un rādīt īstenību caur rozā bril-
lēm.  Abas  puses  kā  piemēru  izvirza 
Kārli Ulmani. „Viņam bija saimnieka 
tvēriens,“ saka vieni. „Viņš ļāva Latvi-
ju okupēt bez neviena šāviena,“ iebilst 
otri.

Kopš  Latvijas  valsts  iznīcināša-
nas vasarā paies 75 gadi, un diezin cik 
ūdeņu pa šo laiku aizplūdis likteņupē 
Daugavā. Neņemos teikt, vai seno lai-
ku piemērs var ko palīdzēt šodien, kad 
situācija Eiropā atkal ir ļoti nestabila, 
un arī pār Latvijas nākotni gulstas ēna.

Kopš valsts atjaunošanas pagājuši 
vairāk nekā divdesmit gadi... Kas šajos 
gados ir mainījies cilvēku apziņā? Vai 
arvien vēl negadās tā, ka terminu de-
mokrātija bieži izmanto, aizsedzot ne-
caurspīdīgus darījumus (mahinācijas), 
ko veic atsevišķi demokrātiski ievēlēti 
Saeimas vai pašvaldību deputāti, ar to 

attaisnojot savu darbību? Vai sabiedrī-
bas liela daļa vispār aptver, ka jēdziens 
demokrātija nes  līdzi milzīgu  atbildī-
bas nastu, un vēlētāja modrību arī pēc 
vēlēšanām, ne tikai uzdevumu aizkļūt 
līdz urnai un atdot savu balsi par ma-
zāko ļaunumu, kā tagad modē teikt?

Rietumu izpratnē demokrātija, tas 
nenozīmē pamest  savu kandidātu  lik-
teņa vai personīgās alkatības varā, bet 
gan rokrokā ar viņu darboties sabied-
rības  un  valsts  labā.  Latvijā  mirklis 
no  dievināšanas  līdz  sarkasmam,  pat 
naidam ir pavisam īss, un tā vietā, lai 
prasītu  no  sava  kandidāta  caurspīdī-
gumu, vēlētājs ar mieru ļaut  tam dar-
boties tumsā. Ja nu vienīgi mediji, asi 
kritizēdami,  reizēm  izvelk nabadziņu 
dienasgaismā.

Plašsaziņas līdzekļu loma rietumu 
izpratnē  nozīmē  gan  nelikumību  at-
klāšanu,  gan  sabiedrības  izglītošanu. 
Mūsu austrumu kaimiņvalsts izpratnē 
tā  ir  akla  kalpošana  savu  saimnieku 
uzstādītajam mērķim,  lai  iemidzinātu 
lasītāju, skatītāju un klausītāju apziņu 
vai ievirzītu tās plūsmu vēlamā gultnē. 
Kā tas ir Latvijā? Vai mūsu mediji ļauj 
un liek cilvēkiem pašiem domāt, snie-
dzot tam nepieciešamo informāciju?

Ideja  par  tautas  vēlētu  prezidentu 
nenoliedzami  īpaši vilina  to  sabiedrī-
bas  daļu,  kura  savu  atbildību  labprāt 
deliģē tālāk – lai ievēlētais cīnās, domā 

un dara. Runa nav par to, ka tauta būtu 
dumja,  kā  dažkārt  izskanējis,  un  ne-
spētu ievēlēt labu prezidentu savai val-
stij. Mūsu tauta ir gudra un tālredzīga, 
par ko esam pārliecinājušies vairākos 
referendumos, kad  izšķīrās valsts  lik-
tenis – pirms iestāšanās ES, valsts va-
lodas  referendums  utt.  Runa  nav  arī 
par to, ka tautas ievēlēto Saeimas de-
putātu kopums nespētu  izvērtēt, kāds 
prezidents mūsu valstij nāktu par svē-
tību.

Pašreizējo draudīgo laiku, Latvijas 
un kaimiņvalsts Krievijas plašsaziņas 
līdzekļu  ietekmi  un  intereses,  tās  ie-
vērojamo  finanšu,  kā  arī  intelektuālā 
potenciāla  klātbūtni  tomēr  nedrīkst 
novērtēt  par  zemu.  Tāpēc  vismaz 
pārredzamā nākotnē  izsijāt un  ievēlēt 
turpmākos  Latvijas  prezidentus  vaja-
dzētu uzticēt Saeimas deputātiem.

Tomēr,  lai  vairotu  sabiedrības  at-
bildību par savu deputātu lēmumu un 
celtu uzticību Saeimai, šai balsošanai 
pavisam  noteikti  jābūt  atklātai.  Tas 
mazinātu nejaušību un mazākā ļaunu-
ma risku. Nemaz nerunājot par to, ka 
prezidenta kandidātiem vajadzētu  lai-
cīgi atklāt  savu personību, parādoties 
vēlētājiem,  tos  uzrunāt  un  ļaujot  sevi 
iztaujāt, kā prasa rietumvalstu politis-
kā kultūra.

Anna Žīgure
Pirmpublicējums LA

Kā vēlēsim?
Turpinājums no 1. lpp.

Citos  vakaros  vecākie  bērni  arī 
piedalījās,  cik  varēja,  dziesmu  karā, 
arī  viktorīnā,  kur  varēja  atbildēt  da-
žus  jautājumus,  jo  jautājumi  bija  tik 
labi  sastādīti,  pateicoties  Skotam  un 
Valdai,  ka  varēja  izgudrot,  kurš  bija 
zīmējis  animāciju Simpsoniem  un  arī 
atcerēties Holivudas aktieru un aktri-
šu vārdus, ko pielikt klāt viņu fotogrā-
fijām.

Laimas Muzykanti  katru  dienu  ar 
bērniem muzicēja, mācīja Kur tu teci, 
gailīti mans?  un veda bērnus  rotaļās, 
kā piemēram – Bagātais un nabadziņš.

Bagātais: „Es bij’ viens bagāts 
koks, Man bij’ putnu pilni zar’.“

Nabagais: „Es tev’ lūdzu, bagā-
tais, Dod’ man vienu pazarīt’!“...

Bērniem šī rotaļa ļoti iepatikās.
Mīļš paldies Intai Uškānai par pa-

līdzēšanu Ingai Jaksei ar bērnu ludzi-
ņu un Ingai Zeilei par muzicēšanu un 
lustīgo rotaļu!

Šķēršļu  gājiena  vakars  tika  pār-
likts,  jo uznāca liels negaiss, kad gan 
zibeņoja un spēra, bet nekas daudz lejā 
nenāca. Aleksis un Sarma Strazdi or-
ganizēja un Andris un Linda Galviņi 
palīdzēja vadīt šķēršļu gājienu nākamā 
dienā, kad laiks bija atkal labāks. Bēr-
ni  tika  sadalīti  četrās  sēņu komandās 
un  paši  uzzīmēja  savus  karogus.  Ba-
ravikas, mušmires, bekas un gailenes 
devās izglābt rūķīšus, tos atvest mājās 
un uzvarēt pūķi.

Katrā  uzdevumā  bērniem  bija  jā-
palīdz kādam: jāuzmodina princesi ar 
dziesmu, jāpalīdz Skotam, kurš bija ie-
vainojis kāju, lai varētu nobeigt šķērš-

ļu  gājienu  ar  visu  dalībnieku  palīdzī-
bu, un beigās sasist krāsainos balonus. 
Un pūķis būtu pagalam! Visi palīdzēja 
sašķaidīt  lielos  balonus  un  atrada,  ka 
tajos bija konfektes un šokolādes!

Visā  visumā  varētu  teikt,  ka  19 
Sidnejas un 3 Melburnas bērniem ļoti 
patika  2015.  g.  3x3  saiets  Ričmondā. 
Mīļš paldies Ingai Jaksei par sirsnību, 
pacietību, lielo entuziasmu pat karstu-
mā un maigo nodarbību vadīšanas vei-
du. Ingai visi bērni ir mīļi, un mēs to 
varam sajust viņas klātbūtnē. Bērniem 
būs  jaukas atmiņas, ko vest mājās un 
kopā ar bildēm ielikt atmiņas fotoalbu-
mā smadzenēs vai uz datora vākos, ko 
varētu nosaukt – Sidnejas 3x3 – Rič-
mondā. Uz redzēšanos  līdz nākamam 
saietam!

Māra Moore
Laikrakstam „Latvietis“

½ reiz ½ programma
Turpinājums no 5. lpp.
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Taču  beidzot,  2014.  gada  novembrī, 
tīkotā  atļauja  bija  rokā,  un  darbs  va-
rēja  sākties.  Pateicoties  Andra  saka-
riem uz būvēm, darbs ar kvalificētiem 
amatniekiem  gāja  strauji  uz  priekšu, 
un 24. janvārī nodaļas valde un dažas 
ieinteresētas Vanadzes  pulcējās  jaun-
būvē svinēt spāru svētkus.

Spāru svētkus svin, kad mājai sie-
nas jau stāv un jumta konstrukcija no-
beigta, bet pirms uzliek pašu jumtu. Šīs 
tradīcijas sākums slēpjas senatnes mig-
lā, bet tanī ir ietilpināti divi simboli – 
Aplis un Ozols. Aplis simbolizē sauli, 
bez  kuras  nav  ne  dzīvības,  ne  veselī-
bas; ozols ir izturības, sīkstuma un ilga 
mūža  simbols. Ne  tikai  senie  latvieši, 
bet arī ķelti to uzskatīja par svētu koku. 
Zaļais ozollapu vainags ir ne tikai rotā-
jums  viena  darba  posma  pabeigšanai; 
vainags sargā māju un nes svētību līdz 
jumta  uzlikšanai.  Kad  jumts  virsū, 
nams ir gatavs pasargāt savus iemītnie-
kus no dabas untumiem, ienaidniekiem 
un senos laikos no plēsīgiem zvēriem. 
Angļiem ir sakāmvārds A man’s home 
is his castle (Cilvēka māja ir viņa pils). 
Drošību un patvērumu izsaka latviešu 
tautas dziesmas vārdos:

Kuplis auga ozoliņi’s, mūsu mājas 
galiņā;

Pērkons sper, zeme rīb, ne lapiņa 
nedrebēja.

Spāru svētkos namdari jumta korei 
uzliek  ozollapu  vainagu,  toties  saim-

nieka pienākums ir tanī pašā dienā gā-
dāt namdariem bagātīgi klātu galdu. Ja 
saimnieks neprotas un  izrādās  skops, 
tad vainaga vietā namdari uzkar vecas 
bikses!

Andris,  pārstāvēdams  namdarus, 
uzkāpa  uz  jumta  sijām  un  izgrezno-
ja  jumta  visaugstāko  vietu  ar  patie-
šām  kuplu  ozollapu  vainagu,  pītu  no 
Adelaides  Vanagnamā  augošā  ozola, 
un  piesprauda Vanagu  zīmi  pie  koka 
konstrukcijas.  Tas  uz  palikšanu.  No-
daļas priekšniece novēlēja mājai  stip-
rumu  un  izturību,  lai  tas  būtu  drošs 
patvērums  tā  iemītniekiem;  lai  mājā 
valdītu  mīlestība,  saticība  un  veselī-
ba; un  tā kā namu  izīrēs, priekšniece 
novēlēja  īrniekiem  spēju  novērtēt  un 
cienīt  savu mājokli,  lai  tas  nāktu  par 

svētību pašiem iemītniekiem un Dau-
gavas Vanagiem. Beidzot katram svēt-
ku  apmeklētājam bija  iespēja  apslacīt 
māju ar dzirkstošo svēto ūdeni – ne no 
Aglonas  vai  Romas,  bet  gan  no Dan 
Murphy.*

Vienkāršā  ceremonija  vainagojās 
Adelaides Vanagu namā ar baudījumu 
no  klāta  galda  un  saldenās  pudeles. 
Mājas  paredzēts  nobeigt  pavisam  īsā 
laikā, un īrnieki varēs ievākties jau ru-
denī. Paldies Jānim Vipulim par bagā-
tīgo  dāvanu,  kas  turpina  nest  svētību 
Vanagu palīdzības darbam.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

* Populāra alkoholisko dzērienu vei-
kalu ķēde Austrālijā.

manis,  kura  pāragrā  nāve 2000.  gadā 
lika aicināt Astru pie pults. Inesei pūrā 
ir formāla muzikālā izglītība un ilgga-
dīga ikdienas pieredze, jo viņa ir mūzi-
kas  skolotāja.  Jāsaka  paldies Kaspara 
Svennes tālredzībai, ka arī Inesē viņš 
redzēja veidojamu muzikālo materiālu 
un sāka apmācīt jaunu diriģenti.

Pavingrinājusies  jauktā  korī,  Ine-
se  jau  ilgus gadus vada DV Vanadžu 
Ansambli, pēc vajadzības piespēlēda-
ma klavieres, vijoli vai kokli. Protams, 
ansamblis turpinās dziedāt viņas vadī-
bā  un  vajadzības  gadījumā  varēs  ku-
plināt vīru kora skaņu, lai gan noteikti 
vēl  arvien  pastāvēs  divas  atsevišķas 
dziesmu grupas.

Tā – diriģente ir, tagad tikai vajag 
koristus. Četrdesmit gados koris ir sa-

rucis no, apmēram, 
piecdesmit  balsīm 
līdz  nedaudz  vai-
rāk kā dubultkvar-
tetam.  Ir  pilnīgi 
nepieciešami jauni 
dziedātāji.  Nevar 
būt,  ka  Adelaidē 
trūkst vīri/jaunieši 
ar  dziedamo rīkli. 
Vīru  koris  un  arī 
biedrības  jauktais 
koris  sirsnīgi  aici-
na  katru,  kas  kaut 
cik  var  noturēt 
toni,  reizi  nedē-
ļā  kārtīgi  izvingrināt  plaušas  un  laist 
vaļā savu balsi latviešu dziesmā.

Te  nu  pierādās  senā  patiesība:  jo 
vairāk lietas mainās, jo vairāk tās pa-
liek  tādas  pašas.  Visur  jaunas  vadī-
bas, bet  tās pašas  ierastās sejas. Taču 

kādreiz der izslaucīt putekļus un nākt 
priekšā ar jaunām idejām, jo jauni aps-
tākļi rada jaunas domas. Lai veicās!

Gunta R., 25.01.2015.g.
Laikrakstam „Latvietis“

„Tie paši vēži citā kulītē“
Turpinājums no 2. lpp.

Imants Kronītis nodod DV nama atslēgu Guntai Rudzīte.
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Aplis un ozols
Turpinājums no 2. lpp.

Spāru svētki.
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skolēniem  atļāva  iedegt  11.  novembra 
svecītes. Prombraucot  gan  tās  tik  no-
pūstas un novāktas, jo koka būve diez 
vai varētu izturēt daudzo latviešu aiz-
degto svecīšu liesmiņas.

Tā noslēdzās Briseles Eiropas sko-
las  latviešu  skolēnu  Lāčplēša  dienas 

ekskursija  Zēdelgemā.  Vēl  tikai  mā-
jupceļš, kura  laikā varēja  skatīt filmu 
par  leģionāru dziesmas Paliec sveiks, 
mans mazais draugs tapšanu.

Vēlreiz  gribētos  pateikties  tiem, 
kas darīja iespējamu šo ekskursiju.

Pirmkārt,  skolēni un viņu vecāki, 
Zēdelgemas pilsēta un LBB, un Latvi-
jas vēstures grūtajiem brīžiem veltīto 
filmu  un  pārsteigumu  katram  dalīb-

niekam sarūpējušie abi Eiropas Parla-
menta deputāti – Sandra Kalniete un 
Roberts Zīle.  Tomēr  īpaša  pateicība 
pienākas skolotājai Inetai Carai, kuras 
organizatoriskais darbs ļāva notikt šim 
Lāčplēša dienas braucienam.

Raksta autors un fotogrāfs
Voldemārs Lauciņš

Pirmpublicējums „Beļģijas 
Latviešu Ziņas“

Brauciens uz Zēdelgemu
Turpinājums no 10. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 30. janvārī

Eiro kurss
Eiropas  Centrālās  bankas  atsauces 
kurss 28. janvārī.
€1 = 1,42340 AUD
€1 = 0,74660 GBP

€1 = 1,51570 NZD
€1 = 1,13440 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 31. janv.,  plkst.  14.00  visi 
DV  biedri  laipni  lūgti  DV  Adelaides 
nodaļas jubilejā DV namā.
Pirmdien, 9. febr.,  plkst.  19.00 ALB 
Jauktais  koris  atsāk  darbību. Gaidām 
ikkatru  latviešu  dziesmas  un  dziedā-
šanas mīļotāju, sevišķi kungus. Mēģi-
nājumi katru pirmdienas vakaru, plkst. 
19.00 Tālavas mazā zālē. Lai skan!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 1. febr., plkst. 11.00 4. Epi-
fanijas  svētdienas  dievkalpojums  ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 8. febr.,  plkst.  10.00  Svēt-
dienas rīts Dievam. Turpināsim pārru-
nāt  Jāņa  evaņģēliju 6:1-40 pie Adolfa 
Lāča, 120 Martindale St., Corinda.
Svētdien, 15. febr.,  plkst.  14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka  informācija:  Inga Česle  (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 31. janv., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu  biedrības  saiets  Immanuel 
baznīcas  zālē,  Lyons.  Rādīs  trīs  doku-
mentālas filmas no Latvijas: Mana dzim-
tene, Latvija, Latvija (angļu val.), Broņis-
lava Martuževa – intervija ar rakstnieci.
Sestdien, 14. febr., National Multicul-
tural Festival, CIVIC centrā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 8. febr.,  plkst.  13.00  diev-

kalpojums  Sv.  Pētera  baznīcā,  Reid. 
Kalpos  māc.  Dainis  Markovskis  no 
Melburnas.

Melburnā
Sestdien, 7. febr., plkst. 10.30 mācību 
gada  sakums Melburnas Latviešu  vi-
dusskola.
Sestdien, 7. febr., plkst. 11.30 mācību 
gada sākums MLB Daugavas skola.
Sestdien, 7. febr.,  plkst.  12.00 Vana-
džu pusdienas
Sestdien, 7. febr.,  plkst.  14.00  Mel-
burnas  Latviešu  biedrības  sarīkoju-
mā, Melburnas Latviešu nama Lielajā 
zālē Draudzīgā aicinājuma sarīkojums 
Sveika Latvija – 2014.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 1. febr.,  plkst.  10.00  diev-
kalpojums.
Svētdien, 1. febr.,  plkst.  14.00  diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 8. febr.,  plkst.  10.00  diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien, 15. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 15. febr., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

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

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 1. febr.,  plkst.  10.00  diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. febr.,  plkst.  10.00  diev-

kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 1. febr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 8. febr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 15. febr.,  plkst.  9.30  diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. febr.,  plkst.  13.00  kār-
tējā  baltiešu  mēneša  tikšanās  Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Latvijā
Sestdien, 31. janv., plkst. 17.00 no Rī-
gas netālajā Ķekavā Tradicionālo Dan-
ču vakars – http://parkulturu.lv/afisas/
dancu-vakars
Svētdien, 8. febr.,  plkst.  13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 13. febr.,  plkst.  18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.  ■

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
29. janvārī
Aivars, Valērijs
1910. dzejnieks, pedagogs Arturs Kau-
gurs.
1941. sab. darbiniece Aija Ebdene.
1960.  Latvijas  politiķis,  LR  iekšlie-
tu ministrs  (1991.g.  20.nov.  –  1993.g. 
3.aug.) Ziedonis Čevers.

30. janvārī
Tīna, Valentīna, Pārsla
1855.  folklorists, etnogrāfs Kārlis Pē-
tersons.
1905. skolotājs, preses darbinieks Juris 
Placinskis.
1930.  visu  laiku  slavenākais  latviešu 
basketbolists Jānis Krūmiņš.
1943. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Elga Ķēniņa.
1945. Otrais Pasaules karš: kuģis Wil-
helm Gustloff nogrima Baltijas jūrā pēc 
padomju zemūdenes torpēdu uzbruku-

ma; bojā gāja aptuveni 9000 bēgļu.

31. janvārī
Tekla, Violeta
1890. tulkotājs Alfreds Ķempe.
1920. Latvija paraksta slepenu pamie-
ru ar Padomju Krieviju.
1950.  kinorežisore,  fonda  Sibīrijas 
bērni dibinātāja Dzintra Geka.

1. februāris
Brigita, Indra, Indris, Indars
1900. ebreju glābējs Latvijā Žanis (īstā 
vārdā Jānis) Lipke.
1920. Stājās spēkā pamiers ar Padomju 
Krieviju.
1920. Latgales atbrīvošanas gaitā poļu 
armijas daļas sasniedz Latvijas-Polijas 
vienošanās paredzēto robežu. 
1945.  Ģenerālis  Bangerskis  iesniedz 
Himleram  lūgumu atļaut Latvijas  pa-
gaidu valdības dibināšanu.

2. februāris
Spīdola, Sonora
Sveču diena
1920.  Igaunija  paraksta  ar  Padomju 
Krieviju Tartu miera līgumu.

3. februāris
Aīda, Vida, Ida
1945. vācu iestādes atļauj Latvijas Na-
cionālās Padomes sasaukšanu Drēzde-
nē 15.02.

4. februāris
Daila, Veronika, Dominiks
1903.  tautsaimnieks,  literāts  Arvīds 
Jēkabs Melliņš.
1925.  dibināta  studentu  korporācija 
Fraternitas Academica.
1945. sākas Jaltas konference – pieda-
lās Rūzvelts, Čerčils un Staļins.
1972. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Māra Moore.  ■


