
Svētdien, 22. 
februārī, svinīgā 
ceremonijā Lat-
gales vēstniecībā 
GORS 19 nomi-
nācijās pasniegtas 

Latgaliešu kultūras gada balvas Bo-
ņuks  2014, godinot 2014. gada īpašā-
kos notikumus, aktivitātes un cilvēkus 
latgaliešu kultūrā. 

Literatūras kategorijās balvu par 
labāko sniegumu literatūrā saņēma 
Ilze Sperga (par prozu grāmatā Dzei-
veiba), bet par 2014. gada labāko iz-
devumu/grāmatu atzīta Jura Cibuļa 
Purlovas grāmata – drukāts pieminek-
lis Balvu novada Lazdulejas pagasta 
Purlovas ciemam. Literatūras katego-
rija aizsāk arī jaunas nominācijas Par 
latgaliešu kultūras popularizēšanu 
Latvijā un pasaulē dzīvi, kas izvei-
dota pateicoties Ingas Ābeles romāna 

Klūgu mūks spilgtajam un pamanīta-
jam vēstījumam. Šajā kategorijā turp-
māk tiks apbalvoti darbi vai notikumi, 
kas vēsta par latgaliešu kultūru citās 
valodās (ne latgaliešu literārajā valodā). 

Rosīgs 2014. gads bijis arī latga-
liešu mūzikā. Kā gada debitanti bal-
vu saņēma Rēzeknes novada vokālā 
studija Skonai, kas ar dziesmas Ska-
ni debesteņ video versiju laurus plū-
ca arī kategorijā Labākais mūzikas 
video. Otro gadu Boņuka balva tiek 
pasniegta nominācijā Labākais snie-
gums akadēmiskajā mūzikā, kurā 
šī gada uzvarētājs ir Rihards Dubra 
ar aizkustinošo skaņdarbu Tu skaistō 
Dīva dōrza rūze. Kā atzina žūrija – 
2014. gada veikums akadēmiskajā mū-
zikā bija vissarežģītāk vērtējamais, jo 
visi nominanti ir ļoti spēcīgi. Līdz ar 

Sestdienas, 21. februāra, vakarā 
Latvijas Radio 1. studijā tika pasnieg-
tas Latvijas Televīzijas un Latvijas 
Radio balvas Kilograms kultūras. No 
kopā septiņām konkursa kategorijām 
četrās laurus plūca Rīga 2014 projekti, 
saņemot attiecīgi 4 kilogramus kultū-
ras.

Par Gada notikumu kultūrā atzīta 
8. Pasaules koru olimpiāde, kas Eiro-

pas kultūras galvaspilsētas program-
mas ietvaros notika no 9.-19. jūlijam, 
pulcējot Rīgā vairāk nekā 27 000 ko-
ristu no 73 pasaules valstīm. Pateico-
ties dziedātājiem no visas pasaules, 
Rīga kļuva par Pasaules koru galvas-
pilsētu, piepildot diriģenta Imanta 
Kokara sapni par Latviju kā pasaules 
koru lielvalsti.

Vairāk http://singriga.lv/lat
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Rīga 2014 saņem 4 kg kultūras
Pasniegtas Radio un Televīzijas balvas „Kilograms kultūras“

Žūrijas  balvas  „Kilograms 
kultūras“ pasniegšana pro-
jektam  „Stūra  māja“  Lat-
vijas  Televīzijas  tiešraidē. 
No  kreisās:  Latvijas  Oku-
pācijas  muzeja  direktors 
Gunārs  Nāgels,  nodibinā-
juma„Rīga  2014“  vadītāja 
Diāna  Čivle,  mākslinieks 
Gints  Grūbe,  Toms  Trei-
bergs,  Henrieta  Verhous-
tinska, Ieva Rozentāle.FO
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Turpinājums 15. lpp.

„Boņuks 2014“
Noskaidroti latgaliešu kultūras gada balvas saņēmēji

 
Turpinājums 11. lpp.
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Adelaides latvieši ir 
kulturāla un patriotiska 
tauta, – pat 40°C kar-
stums viņus neatturēja 
no literārās pēcpusdie-
nas svētdien, 22. febru-
ārī, par politisku tēmu 
Pēdējās Saeimas vēlēša-

nas, un ko tās nozīmē Latvijas nākot-
nei. Protams, arī referenta izvēle spē-
lēja savu lomu, jo Aleksandrs Gārša 
ir Adelaidē labi pazīstams un iecienīts 
referents, kas savu vielu sagatavo rūpī-
gi un zinoši, un ar dedzību seko Latvi-
jas politiskai dzīvei.

Austrālijā esam pieraduši pie šejie-
nes vēlēšanu sistēmas: divas galvenās 
un jau sen pastāvošas partijas, balsoša-
na obligāta (ja negrib maksāt soda nau-
du par nevēlēšanu), ievēlētās partijas 
vadītājs automātiski kļūst par ministru 
prezidentu, kurš no savas partijas ievē-
lētiem deputātiem izvēlas ministrus. 
Ierasti un vienkārši. Latvijā vienmēr 
radušās daudzas sīkas partijas, no ku-
rām rodas šķelšanās un nestabilitāte. 
Latvijas pirmajā brīvvalsts laikā šai 
nestabilitātei punktu pielika Ulmaņa 
diktatūra (un labi, ka tā), bet šodien, 
nestabilitāte palīdz Latvijā iesakņoties 
Maskavai simpatizējošām partijām.

Divpadsmitās Saeimas vēlēšanās 
2014. gada oktobrī vislielāko balsu skai-
tu – 23% – ieguva Saskaņas  Centrs, 
par kuriem balsoja ne tikai krievi, bet 
arī latvieši. Vispār vēlēšanās piedalījās 
tikai 58% balsot tiesīgie. Laimīgā kār-
tā, Vienotība – 22%, Zaļo un Zemnieku 
Savienība – 19.5% un Nacionālā Apvie-
nība – 16.5% varēja veidot koalīciju, lai 
Saskaņa nevarētu valdīt Latvijā. Tautā 
pastāv uzskats, ka nebalsošana ir pro-
tests, bet tas tikai palīdz Saskaņai, taču 
šoreiz diezgan lielu negatīvu iespaidu uz 
vēlētājiem atstāja notikumi Ukrainā, un 
arī fakts, ka Saskaņu finansē Krievija.

Jaunai valdībai nākotnē jātiek galā 
ar dažiem nopietniem uzdevumiem. 
Vispirms jau jānodrošina Latvija militā-
ri un jāatrod 2% no valsts budžeta valsts 
aizsardzībai. Jānovērš iekšējie drau-
di – kā krievu aģitēšana, sakūdīšana un 

nodalīšana. Intere-
santa aptauja rāda, 
ka 90% krievu 
Latgalē ir par krie-
vu valodu kā otru 
valsts valodu, bet 
tikai 16% ir par pie-
vienošanos Krie-
vijai. Ir nepiecie-
šams ekonomisko 
uzplaukumu izjust 
arī parastās tau-
tas līmeni, ne tikai 
teorijā un makroe-
konomikā. Vispār, 
tautai jāiemācās, ka 
Latvijas neatkarī-
ba ir svarīgāka par 
individuālo kabatu. 
Toties politiķiem jāiemācās, ka nedrīkst 
palielināt savas algas, tanī pašā laikā 
liekot tautai ciešāk savilkt jostas.

Uzturēšanās atļauju pārdošana 
krieviem un saimnieciskā atkarība no 
Krievijas jāizbeidz, vairāk orientējo-
ties uz rietumiem, bet jāpretojas EU 
negatīviem ierosinājumiem. Jāizbeidz 
uztraukties, ko domās Krievija, ja mēs 
rīkosimies tā vai šā. Jābūt drošiem sa-
vos vārdos un rīcībā.

Vissvarīgāk – jāizbeidz lielā tautas 
ekonomiskā emigrācija, jo Latvija zau-
dē darbaspēku un ienākumus, kas uztur 
tautas jaunākos un vecākos iedzīvotā-
jus. Jāveicina ražošana, lai rastos vai-
rāk darbavietu un labākas algas. Ir ļoti 
svarīgi reformēt izglītības sistēmu, lai 
izaudzinātu lojalitāti neatkarīgai, rie-
tumnieciskai Latvijas valstij, neatkarīgi 
no iedzīvotāja tautības. Valsts valodas 
referendumam nekādas praktiskas se-
kas vēl nav redzamas, jo vēl arvien pa-
stāv krievu skolas, kur mācības notiek 
krievu valodā un krieviskā garā, kur jā-
šaubās, vai audzina Latvijas patriotus, 
un darba devēji vēl arvien diskriminē 
pret krieviski nerunājošiem latviešiem.

Savu ļoti saistošo referātu Alek-
sandrs Gārša beidza ar vārdiem: „Panā-
kumi būs par tik, cik tauta beidzot sapra-
tīs, kas īsti notiek, un pieies ar mazliet 
prātu un gribu, lai valsts uzplauktu un 

pastāvētu latviska un pārtikusi.“ Taču 
tālredzīga, prātīga valdība var daudz ko 
darīt, lai tautai palīdzētu saprast.

Sekoja publikas jautājumi un ko-
mentāri par dzirdēto; tad baudījām 
vīnu un uzkodas, par kurām rūpējās 
ALB saimniece Ināra Kalniņa. Sa-
rīkojumu vadīja Adelaides Latviešu 
biedrības priekšsēde Astra Kronīte.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Patriotisms pieveic laika apstākļus
Adelaidē gada pirmā literārā pēcpusdiena ALB namā
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ALB literārās pēcpusdienas dalībnieki.
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Kopš Latvijas 
valstiskās neatkarības 
atjaunošanas ir pagājuši 
divdesmit pieci gadi, un 
gribētos ticēt, ka Latvijā 
valda sakārtota uzņēmēj-
darbības vide, un ikviens 

var justies drošs par savu īpašumu.
Diemžēl pēdējos gados arvien 

izplatītāks kļūst reiderisms – svešu 
uzņēmumu, arī privātīpašumu, sa-
grābšana ar prettiesiskām metodēm. 
Lai cīnītos pret reiderismu, esam no-
dibinājuši biedrību Par taisnīgumu un 
atklātību, un viens no biedrības uzde-
vumiem ir arī sabiedrības informēša-
na par reiderisma problēmu.

Reiderisms ir prettiesiska uzņē-
mumu pārņemšana, to mantas iz-
saimniekošana un darboties spējīgu 
uzņēmumu novešana līdz maksāt-
nespējai. Reideri, balstoties uz it kā 
tiesiskiem līdzekļiem – tiesas spriedu-
miem, uzņēmuma valdes, dalībnieku 
vai akcionāru lēmumiem, privātper-
sonas parādzīmēm, ceļot prasības tie-
sās un citādi darbojoties, pretlikumīgi 
pārņem funkcionējošu uzņēmumu, 
vērtīgu privātīpašumu vai izsaimnieko 
tā mantu. Nereti uzņēmuma vai  īpa-
šuma pārņemšanu ar ārēji tiesiskiem 
līdzekļiem papildina pretlikumīgi lī-
dzekļi, piemēram, šantāža, draudi, da-
žādu dokumetu, tajā skaitā parādzīm-
ju, viltošana, arī fiziska ietekmēšana.

Kam uzbrūk reideri?
Par reideru uzbrukuma objektiem 

visbiežāk kļūst bagāti uzņēmumi, ku-
riem pieder vērtīgi nekustamie īpašumi, 
ražošanas iekārtas, ir apjomīgs apgro-
zījums un ievērojami finanšu līdzekļi. 
Viena no iecienītākajām metodēm ir uz-
ņēmuma novešana līdz maksātnespējai 
un bankrotam ar tiesu palīdzību. Proti, 

reideri ceļ sadomātas prasības tiesā, pa-
nāk uzņēmuma kontu apķīlāšanu pra-
sības nodrošināšanai, un, ja uzņēmējs 
nevēlas izputēt, viņš ir spiests maksāt 
reideru prasītās mierizlīguma summas.

Tiek izmantotas viltotas pilnvaras, 
nelikumīga uzņēmuma padomes un 
valdes locekļu nomaiņa, civiltiesisku 
strīdu konstruēšana.

Latvijas tiesvedībā atrodas vairā-
kas ar klaju reiderismu saistītas lietas. 
Diemžēl, kamēr nav pieņemts galējais 
spriedums, nosaukt konkrētos uzņē-
mumus un lietās iesaistītās personas 
pagaidām atturamies.

To, ka problēma ar reiderismu 
visdažādākajās tā izpausmēs Latvi-
jā ir nopietna, atzina arī 2014. gada 
29. septembrī  Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras organizētā 
konference pret reiderismu, kurā pie-
dalījās vairāk nekā 100 uzņēmēju un 
amatpersonu.

Ar konferences materiāliem, kā 
arī ar Biedrības atbalstu tapušo doku-
mentālo filmu Reiderisms Latvijā var 
iepazīties Biedrības portālā www.rei-
derisms.com.

Diskusijas un risinājuma meklēju-
mi reiderisma apkarošanai turpinājās 
arī Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kameras sadarbībā ar Biedrību 
Par  taisnīgumu  un  atklātību rīkotajā 
konferencē Uzņēmumu neētiska un ne-
likumīga pārņemšana – juridiskie as-
pekti, kura notika 2015. gada 21. jan-
vārī Rīgā. Šajā konferencē piedalījās 
tiesību jomas eksperti, juristi, valsts 
institūciju pārstāvji.

Konferences dalībnieki atzina – 
reiderisma problēma ir pietiekami 
nopietna, lai jau likumdošanas līmenī 
novērstu vai vismaz būtiski ierobežo-

2x2 Latvijā
Hei, hei, jaunieti!

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Drosme vai nai-

vums? Kā raksturot 
Latvijas Centrālās Pado-
mes (LCP) 1944. gada 
17. marta Memorandu un 
tās parakstītājus? Latvija 
jau bija gandrīz 3 gadus 

Vācijas okupēta, tomēr 188 cilvēki pa-
rakstīja memorandu, pieprasot atjaunot 
Latvijas valstisko neatkarību, izveidot 
Latvijas armiju un nodibināt diplomātis-
kus sakarus ar ārvalstīm.

Parakstītāju starpā bija valodnieks 
Jānis Endzelīns, rakstnieks Kārlis 
Skalbe, komponists un Latvijas Kon-
servatorijas rektors Jāzeps Vītols, ar-
hibīskaps Teodors Grīnbergs, kā arī 
politiķi – bijušie ministru prezidenti 
Pēteris Juraševskis un Voldemārs Zā-
muēls, pēdējais neatkarīgās Latvijas 
Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš 
un vicepriekšsēdētāji Kārlis Pauļuks un 
bīskaps Jāzeps Rancāns.

Vācijas reakcija bija strauja. Reihs-
ministrs Alfrēds Rozenbergs izteica 
savu sašutumu: „Šinī memorandā viņi 
prasīja ne tik vien Latvijas bijušās brīv-
valsts atjaunošanu, bet arī tiesības vest 
sarunas ar jebkuru valsti, kas atzina šo 
latviešu gribas deklarāciju. Tas varētu 
nozīmēt, ka zināmos apstākļos latviešu 
valsts, kas šodien varētu balstīties uz 
vācu [aizsardzību], varētu prasīt sev tie-
sības vest sarunas ar valstīm, kas karo 
ar Vāciju [!]. Tā ir pilnīga neiespējamī-
ba, un tā arī tā jānovērtē“. Sekoja vēl 
stingrāki vārdi par atbildīgo nošaušanu 
un par represijām pret tām aprindām, 
kam esot sakari ar latviešu emigrācijas 
organizācijām Zviedrijā un ASV.

LCP priekšsēdētāju Konstantī-
nu Čaksti (Latvijas pirmā prezidenta 
dēlu) apcietināja 1944. gada aprīlī, un 
viņš gāja bojā 1945. gada februārī.

Latvijas Kara muzejā 25. februārī 
atklāja biogrāfisku vārdnīcu: „Ar pa-
rakstu par Latviju. Latvijas Centrālās 
Padomes Memoranda parakstītāju bio-
grāfijas“. Bija arī izstādīts Memoranda 
vienīgais apzinātais oriģināls.

Drosme vai naivums? To pašu var 
vaicāt par citu Latvijas neatkarības 
vēlmes izpaudumu, kad Latvija arī bija 
zem Vācijas okupācijas. Latvijas valsts 
pasludināšana 1918. gada 18. novembrī 
daudziem likās kā nereāls sapnis, un 
notikumi tuvāko pāris mēnešu laikā 
lika nopietni apšaubīt izsludinātās Lat-
vijas valsts nostiprināšanas iespējas.

Latvija varēs tikai pastāvēt, kamēr 
būs tie, kuri nebaidīsies likt Latviju 
pirmā vietā, nebaidoties no šķieta-
mām pragmātiskām realitātēm. Bet, 
bez iedvesmas un sapņiem ir vajadzīgi 
muskuļi. Vai esam ieslīdējuši Eiropas 
miera laiskumā, ka nevaram pienācīgi 
sagatavot savus bruņotos spēkus?

Rīkosimies tagad, lai nenonākam 
atkal tādos apstākļos, ka atkal jāgatavo 
šāds memorands!

GN

Jaunais gads ir sācies un cerams, 
ka šis gads Tev nesīs daudz pozitīvus 
piedzīvojumus!

Un tieši tāpēc aicinām Tevi uz Pa-
saules latviešu jaunatnes semināru 
2x2, kas šogad norisināsies Latvijā – 
skaistā vietā pie Gaujas – Ratniekos 
no 9. līdz 17. jūlijam www.ratnieki.lv

Piesakies ātri, jo līdz februāra bei-
gām ir samazināta cena. Pieteikties 
var http://www.2x2pasaule.com

Mūs visus kopā gaida: Jaunas ie-
pazīšanās ar jauniešiem no visas pa-
saules; Ievirzes ar aizraujošiem lekto-
riem par inovācijām, Latvijas kultūru, 
mēdijiem, politiku, u.c.; Nodarbības 
(projekti): rotkalšana, virtuve, teātris, 
aušana, meža orientēšanās, u.c.; Dzie-

dāšana, dejoša-
na, sportošana; 
Nakts rotaļas 
un ugunskuri; 
Gardas maltītes un ērtas naktsmītnes; 
Plostošana pa Gauju un vēl, vēl, vēl...

Un galvenais kopīgi – Baudīsim 
mūsu latvietību!

Šis seminārs piedāvās jaunus dzī-
ves izaicinājumus, un atvērs Tev dur-
vis uz jaunām iespējām. Lūdzu, raksti 
mums par jebkādiem jautājumiem 
vai interesēm, jo gribam Tev sagādāt 
unikālu vasaras piedzīvojumu. Lūdzu 
pārsūti šo vēstuli visiem, kam varētu 
būt interese par Pasaules latviešu jau-
natnes semināru 2x2. Gaidīsim Tevi!

2x2 rīkotāji

Cīņa pret reiderismu
Latvijā nodibināta biedrība „Par taisnīgumu un atklātību“

 
Turpinājums 11. lpp.
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Adelaides LAIMAS 
aprūpētāji kā pirmo iz-
braukuma vietu izvēlē-
jās apciemot pazīstamo 
vācu krogu Bierhaus 
Lobethālē, Adelaides 
kalnos. Vieta ļoti piemē-

rota, jo tieši piektdien, 20. februārī, 
laika prognoze atbilda alus degustēša-
nai.

Dienvidaustrālija atšķiras no ci-
tiem Austrālijas štatiem ar to, ka pir-
mie imigranti, kuri ieceļoja Adelaidē 
deviņpadsmitajā gadsimtā, samērā 
lielā skaitā bija vācieši no Silēzijas 
un Saksonijas (Ziemeļvācija). Galve-
nokārt tie bija lauksaimnieki un lute-
rāņi. Kad vācieši ieradās ar kuģi Port 
Adelaidē, viņi devās ar kājām uzsākt 
savu saimniecību vietās, kuras šodien 
pazīstamas kā Klemzig,  Hāndorfa 
(Hahndorf) un Barosa ieleja (Barossa 
Valley). Jauniebraucēji bija ļoti strādī-
gi un ticīgi cilvēki, un tik ātri neasimi-
lējās, tā saglabājot savu valodu, vācu 
tradīcijas un tradicionālo virtuvi. Viņi 
arī prata brūvēt alu, kūpināt gaļu, siet 
sieru un taisīt vīnu. Pat šodien Dien-
vidaustrālijā tūrisma prospektos izceļ 
pirmos vācu imigrantus un iekārdina 
viesus ar garšīgām vācu desām, šķiņ-
ķiem, skābētiem kāpostiem, kūkām, 
vīniem un alu, un visi pagatavoti no 
senām receptēm, kas nodotas no paau-
dzes paaudzē.

Jau pagājuši divi mēneši kopš ap-
rūpētāji piedalījušies kādā pasākumā, 
un, dzīvojot vientulībā savās mājās, 
viņi ar lielāko prieku pieteicās braukt 
uz Lobethal garšot alu un pusdienot. 
Gandrīz neviens no braucējiem nav 
alus cienītājs, un viens otrs uztraucās, 
vai būšot arī iespēja dzert vīnu un ka-
fiju.

Janvāris bija samērā vēss, tomēr 
mēneša sākumā Adelaides kalnos 
izcēlās liels ugunsgrēks, kas nopos-
tīja vairākas mājas. Šoferis Ints iz-
plānoja maršrutu tā, lai dotu iespēju 
braucējiem redzēt ugunsgrēka sekas. 
Visi bijām pārsteigti, cik ātri eikalip-
tu sadegušie melnie stumbri un zari 
bija saauguši pilni ar jaunām, zaļām 
lapām. No melnās zemes spraucās 
skaisti, mazi, kupli krūmi. To nebi-
jām gaidījuši. Gaidījām redzēt mel-
nus, sadegušus kokus un lielu melnu 
klajumu, kur agrāk kuploja eikalipti. 
Skatoties pa autobusa logu, pavērās 
spilgti zaļi zari, kas deva mums lielu 
prieku un apmierinājumu. Priecē arī 
tas, ka daba uzvarēja, un atkal pēc da-
žiem gadiem kalnus un lejas, kur reiz 
plosījās ugunsgrēks, klās brangas ei-
kaliptu audzes.

Kopš brokastīm bija pagājis jau 
krietns laiks, un mūsu vēderi mums 
ziņoja, ka pusdienlaiks tuvojās, un 
viens otrs sāka mainīt domas par alus 

dzeršanu. Auto-
busā bija pieejams 
ūdens, bet, dzerot 
ūdeni, slāpes ne-
mazinājās. Varbūt 
tiešām būs jādzer 
alus, lai remdētu 
slāpes? Piebrau-
cām pie kroga. 
Izkāpjot no au-
tobusa, sajutām 
karstumu, ko Aus-
trālijas saulīte spēj 
mums dot. Ātri ie-
gājām vēsā krogā 
un tūlīt zinājām, 
ka esam īstā vietā. Mūs mīļi sagaidīja 
saimniece un nosēdināja visus pie re-
zervētiem galdiem.

Tagad sākās problēmas izlemt, ko 
pasūtīt pusdienām, jo ēdienkarte tik 
gara, un visi piedāvājumi likās garšī-
gi. Viena otra griezās pie draudzenes 
pēc padoma – ko pasūtīt. Starplaikā 
var sasmaržot visādas garšvielas nā-
kam no virtuves, kuras pastiprināja 
izsalkumu. Daži bija tik apmulsuši, ka 
pasūtīja to pašu ko kaimiņiene, neizla-
sot, kas tieši bija pasūtīts. Kad galīgi 
nolēma ko pasūtīt, visi atvilka elpu, 
jo tagad tikai jāgaida kamēr viesmīle 
atnāks saņemt mūsu pasūtījumu. Bei-
dzot bija laiks pievērst uzmanību šai 
skaistai, lielai telpai. Varēja redzēt 
daudz dažādas alus pudeles, kausus un 
citus ar alu saistītus priekšmetus. Lēnā 
garā rinda pie letes pieauga, jo tur pa-
sūtījām dzērienus. Pie galda pienāca 
viesmīle pieņemt mūsu pasūtījumu. 
Tiklīdz ieraudzījām saldo ēdienu iz-
vēli, sākās īsts apmulsums. Tad viens 
otrs nolēma dalīties – vienu porciju 
uz pusēm, tā – lai varētu visu izbaudīt 
tādējādi noteikti nebūtu vietas vakari-
ņām.

Alus degustēšana bija interesanta. 
Mums tika pasniegts gara koka dēlis 
ar astoņiem caurumiem, kur katrā bija 
ielikta degustēšanas alus glāze – seši 
gaišie un divi tumšie ali. Klāt bija pie-
vienota lapa, uz kuras bija apraksts 
par katru no tiem. Visi ali bija dari-
nāti uz vietas, un pirms mājās brauk-
šanas mums bija iespēja nopirkt alu 
līdzņemšanai. Alus darināts pēc senas 
vācu receptes un nav pieejams Adelai-
des krogos. Degustācijas laikā varē-
jām novērot, kuri ir alus cienītāji un 
kuriem nav izsmalcināta garša un no 
alus daudz nesaprot. Pēc degustācijas 
viens pēc otra komentēja nobaudīto 
alu: „Man tas garšo... Tas ir kā Lat-
vijas alus... Man garšo tumšais, varu 
sagaršot šokolādi... Es gan pirkšu pā-
ris pudeles vīram, viņam noteikti gar-
šos.“

Tiklīdz tika pasniegtas pasūtītās 
pusdienas, iestājās klusuma brīdis, jo 
visi kāri baudīja gardo mielastu. Brīdī, 

kad pirmais izsalkums bija remdēts, 
atsākās dziļas pārrunas par pasnieg-
tā ēdiena kvalitāti. Laimas aprūpētāji 
samērā bieži ēd pusdienas restorānos, 
un viņi prot ļoti labi novērtēt ēdienu. 
Dzirdēju pa ausu galam, kā abas drau-
dzenes viena otrai čukstēja: „Man tas 
gan bija par daudz,“ uz ko draudzene 
piekrītoši atbildēja. Viena, savukārt, 
dikti ilgi skatījās uz pasūtīto ēdienu un 
brīnījās, kāpēc rīsi pasniegti kopā ar 
zivīm. Vairums aprūpētāju piekrita, ka 
viss bijis ļoti garšīgs un vienojās atkal 
braukt nogaršot kaut ko citādāku, kā 
arī sprieda atturēties no vakara maltī-
tes, jo vēderi bija pilni.

Brauciens atpakaļ likās īss, varbūt 
kāds bija drusku iesnaudies uz mirkli, 
cits savā nodabā pārdomāja piedzīvo-
tu. Līdz nākamai reizei!

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Dzīve ir rūgta, alus ir salds...
„Laimas“ aprūpētāju izbraukums

Ancis un Rita sīki pēta alus degustācijas piezīmes.
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Margotai garšo saldais alus.
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Velima un Līgo pēta ēdienkarti.

FO
TO

 M
ar

go
ta

 P
uķ

īte



Piektdien, 2015. gada 27. februārī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Pirms iznāk recen-
zija, pastāstīšu par savu 
jauno romānu. Tas iznā-
ca pirms dažiem mēne-
šiem, saucas Sunstone 
(Saules  akmens)  un ir 
saņēmis labas atsauks-

mes no lasītājiem. Tas ir mūsdienu 
romāns, kas skar medicīnu, mazliet 
glezniecību un vēsturi.

Sižetu veido konflikts starp sievie-
ti, kura cieš no izplatītā melanomas 
vēža, un ārstu, kas nepareizi diagnosti-
cēja kaiti un atņēma iespēju ārstēt vēzi. 
Sieviete ir skaista, jauna gleznotāja, 
kas ir stāvoklī ar otro bērnu. Viņu pār-
ņem dusmas par zaudēto dzīvi, un viņa 
atriebjas, iesūdzot ārstu tiesā. Beigās 
notiek kaut kas negaidīts un samērā 
laimīgs, bet lasītājiem pašiem jāizlasa.

Kāpēc tad nosaukums Saules  ak-
mens? Tas ir, jo saule ir svarīgs simbols 

romānā. Gleznotāja velkā saules ak-
meņu rotu, kas viņai vienmēr ir bijusi 
laimīga. Bet saule ir arī viņas ķermenī 
radījusi vēzi. Citos vārdos, saule var būt 
laba un ļauna. Saule ir arī gaismas nesē-
ja fiziski un garīgi. Abiem tēliem gais-
ma ir vajadzīga – kā gleznošanā, tā strā-
dājot ar mikroskopu medicīnā. Bet abi 
nevar redzēt vai saprast otra viedokli.

Romāns radies kā vingrinājums 
rakstnieku kursos Kvīnslandes Rakst-
nieku Centrā (Queensland  Writers 
Centre). Gribēju rakstīt par kaut ko, ko 
pārzinu no darba kā patoloģe Brisba-
nē. Temats ir no dzīves, bet sižets ga-
līgi izgudrots. Tikai Tuvumbas apkār-
tne ir no dzīves, jo tur dzīvoju 1990os 
gados. Nākotnē ceru izdot grāmatu par 
Sidnejas Elmas beķereju, kur vecāki 
agrāk cepa rupjmaizi, un arī romānu, 
kas skar latviešu vēsturi.

Dr. Ināra Strungs

Lasītāja vēstule
Varēja izdarīt, bet neizdarīja

Gadījumā, kad no autobusa kāds 
vīrietis ar varu gribēja izvilkt meiteni, 
starp klātesošiem neatradās cilvēki, 
kuri palīdzētu meitenei atbrīvoties no 
varmākas.

Latvijas televīzija veica līdzīgu 
eksperimentu stacijas laukumā. Jau-
na meitene gaišās drēbēs iet kopā ar 
citiem cilvēkiem, kad viņai pēkšņi 
piesienas jauneklis tumšās drēbēs un 
velk viņu prom. No garāmgājējiem 
tikai retais atrodas, kurš iet palīgā 
meitenei.

Līdzīga situācija ir ar Krieviju 
un Ukrainu. Nāk bandīts no Krievi-
jas un uzbrūk ukraiņu meitenei, bet 
tikai retais sniedz palīdzīgu roku. Ir 
amatpersonas, organizācijas, kuru 
pienākums ir bandītu apturēt, bet vi-
ņas pagriež muguru un gļēvi izliekas, 
ka neko neredz.

Pat lauku sieviņas zināja ko da-
rīt. Uzlēja virsū aukstu ūdens spaini 
un bandīts nomierinājās. Ir bezgala 
daudz variantu un paņēmienu kā rī-
koties.

Nedrīkstam būt vienaldzīgi un 
pieļaut, ka bandīts plosa ukraiņu mei-
teni.

Cerot uz drošu un saprātīgu rīcību,
Kārlis no laukiem

21.02.2015.g.
Laikrakstam „Latvietis“

„Saules akmens“
Jauns romāns!

Grāmatas „Sunstone“ vāks.

Ināras Strungas romāns „Sunstone“ (angļu valodā) pērkams kā grāmata vai e-grāmata no interneta 

veikaliem, piem.: Amazon, Palmer Higgs utt. Izdevējs ir PalmerHiggs. Var arī pasūtīt no grāmatu veikaliem.
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Jau 2010. gada 
1. maijā Elvīra izteica 
vēlēšanos nokārtot sava 
nelaiķa tēva Rūdolfa 
Žaņa Sudmaļa 25 ha 
zemes īpašuma Danke-
ri -2, kas atrodas Lauce-
nes pagastā starp Dau-

gavpili un Baltkrieviju, lietu, jo pašai 
nebija iespējas to apsaimniekot.

Būdama patriote un Okupācijas 
muzeja aizstāve, kad muzeju Rīgas 
Dome gribēja pārcelt citā vietā, jo tas 
„neiederoties“ Vecrīgas izskatā, – kam 
sava tēva zemi labāk novēlēt, nekā 
Okupācijas muzejam!

Uzsākās sarunas, radās visādi 
šķēršļi, bet beidzot 2014. gadā izde-
vās lietu izvest līdz pozitīvam iznā-
kumam, pateicoties advokātam Jurim 
Liepiņam, notāram Aleksandram Gār-
šam un Latvijā – muzeja uzdevumā – 
Anitai Kalējai.

Ieguvums muzejam no šīs dāvanas 
ir EUR 14 004. Latvijas Okupācijas 
muzejs izsaka lielu pateicību Elvīrai 
Čalupskai (Chalupsky) par lielo ziedo-
jumu, kas palīdzēs iekārtot ekspozīci-
ju Nākotnes Namā.

Ināra Graudiņa
OM pārstāve Austrālijā

Janvārī notika Oku-
pācijas muzeja biedrības 
biedru sapulce. Šāda sa-
pulce notiek ik pa sešiem 
mēnešiem. Tiek pārrunāta 
Muzeja darbība, pieņemti 
lēmumi par nākotnes plā-
niem, apspriestas prob-

lēmas un uzsvērta Okupācijas muzeja 
pēdējos gados pieaugušā loma un tā va-
jadzīgā nozīmi, īpaši jaunatnei, lai tā zi-
nātu un saprastu Latvijas neseno vēsturi.

2014. gadā Okupācijas muzeju 
apmeklējuši kopā 135 685 cilvēki. 
Muzejs vasaras laikā vēl darbojās arī 
Strēlnieku laukuma telpās, līdz even-
tuāli sāksies pārbūves darbi un taps 
ilgi gaidītais Nākotnes Nams. Jaunas 
ekspozīcijas, tā kā izstāde Trimdas 
stāsts pirmā kārtā (Došanās  trim-
dā  1944-45.g.) jau uzstādītas muzeja 
pagaidu telpās Raiņa bulvārī.

2014. gadā OM sagatavoja izstā-
di Stūra mājā (bijušajā LPSR Valsts 
drošības komitejas ēkā). Šo izstādi ap-
skatījuši 44 513 apmeklētāji, papildus 
tūrēs ar gidu devušies vēl 27 059 cilvē-
ki. Ņemot vērā lielo interesi, Kultūras 
ministrija izstrādājusi plānu izstādes 
turpināšanai arī 2015. gadā un sniegs 
OM finansējumu šim projektam.

Bez tam, muzeju šai laika posmā 
apmeklējušas vairākas valsts vadītas 
delegācijas – Zviedrijas karaļpāris, 
Austrijas prezidents, Turcijas prezi-
dents, Japānas parlamenta augšpalātas 
prezidents, Kanādas Ārlietu ministrs, 
kā arī daudzi vēsturnieki.

Izglītības nodaļa veic lielu darbu. 
Notiek konkursi skolēniem, semināri 
skolotājiem, gidu apmācības. Muzejā 
notiek skolēnu nodarbības, kurās pie-
dalījušies 3 500 skolēnu. Pateicoties 
ziedotājiem, turpinās skolu atbalsta 
programma, skolēniem no ārpus Rīgas 
dodot iespēju apmeklēt muzeju un pie-

dalīties izglītības programmās.
Turpinās arī Ceļojošā izstādes; tās 

39 skolās apmeklējuši 12 450 skolēnu, 
kā arī apkārtējie iedzīvotāji.

No 2014. gada 1. janvāra līdz 
31. decembrim video liecības sniegu-
šas 23 personas, tagad ierakstīto liecī-
bu kopskaits ir 2 229. Gadu gaitā pazūd 
paaudze, kas piedzīvojusi okupāciju, 
šo posmu Latvijas valsts un tautas vēs-
turē. Katra liecība ir ļoti svarīga.

Par Grāmatu galdu – tas darbojās 
sekmīgi. Muzeja mājas lapā www.oku-
pacijasmuzejs.lv iespējams iegūt in-
formāciju par grāmatu klāstu. Tās var 
pirkt ne tikai muzejā, bet arī pasūtīt 
elektroniski, sazinoties tieši ar mani, 
vai nu telefoniski (02 93993708), vai 
pa e-pastu graudinsiv@bigpond.com. 
Dažas no grāmatām varat iegādāties 
Sidnejas Latviešu nama grāmatnīcā.

Jāuzsver, ka Okupācijas muzejs 
ir privāts muzejs un ir ļoti atkarīgs 
no ziedotāju atsaucības. Krīzes gados 
Valsts dotācija muzejam bija niecīga, 
tagad tā atjaunota līdz 25% no operatī-
vā budžeta apjoma. Saeimā nodibināta 
OM atbalsta grupa. Jācer, ka atbalsts 
turpināsies. Vislielākie izdevumi jau 
ir darbinieku atalgojumi, attiecīgie no-
dokļi un telpu uzturēšanas kārtējie iz-
devumi. Ziedojumi Nākotnes Namam 
un Nākotnes fondam nav aiztikti.

Okupācijas muzeja biedrības un 
savā vārdā izsaku pateicību visiem 
muzeja atbalstītājiem 2014. gadā!

Pievienoju Austrālijas Ziedotāju sa-
rakstu par pēdējiem sešiem mēnešiem.

Ināra Graudiņa
Okupācijas muzeja pārstāve Austrālijā

Laikrakstam „Latvietis“

Ziedojumi Austrālijā no 
2014. g. 1. jūl. līdz 31. dec.

No $ 1 līdz $100  
Inese Drēziņa, Gunārs Freimanis, 

Mirdza Gratz, Ivars Mirovics, Elfrida 
Rimšāne, Arvīds Winters, Skaudrīte 
Veidnere, Vija Zars, M. un A. Balodis, 
M. un J. Paegle, Silvija Freiverte, Aus-
ma Rozīte, I. un V. Graudiņš. Kopā: 
$1067-00 

No $101 līdz $200
Australian Baltic Friendship So-

ciety, Gunta Anspal, Brigita Voitkus, 
Velta Krūmiņa, Z. un A. Francis. 
Kopā: $820-00

No $2001 līdz $500
Artis Medenis, Kārlis Žubeckis, 

Ausma Bļodniece, Ilgas Nemmes bē-
rēs (ziedu vietā), Latviešu Biedrība 
Rietumaustrālijā, Pertas Daugavas 
Vanadzes (pulkv. Januma piemiņai), 
Melburnas Daugavas Vanagi (pulkv. 
Januma piemiņai), Kopā: $4730-00

No $1001 līdz $2000
Pertas Daugavas Vanagi (pulkv. Ja-

numa piemiņai), Imanta Roņa bērēs 
(ziedu vietā). Kopā: $3790-00

No $2001 līdz $5000
Elzas Pētersones testaments, Ano-

nīms. Kopā: $4780-00
No $5001 līdz $10,000
LAAJ ziedojumu akcija, Adelaides 

Daugavas Vanagi (pulkv. Januma pie-
miņai), Kopā: $14,669-00

Šai laika posmā Austrālijā Okupā-
cijas muzejam saziedoti $29,859-00

Bez tam, Okupācijas Muzeja kon-
tā, Rīgā iemaksāts tieši:

Ivara Birzuļa testamenta fonds 
EUR 35,536-00, Egits Timmermanis 
EUR 5,650-00 (Trim daudzvalodu teks-
tu monitoriem un Kartei – Otrais Pasau-
les karš), Elvīra Čalupska EUR 15,000-
00 (Par novēlēta zemes gabala ,,Dankeri” 
pārdošanu), Gunta Rudzīte AUD 500, 
Valdis Graudiņš EUR 200.  ■

Latvijas Okupācijas muzejs
Ieskats muzeja darbā 2014. gadā

Elvīras Čalupskas dāvinājums
Latvijas Okupācijas muzejam

Elvīra Čalupska.
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Jaunā tieksme... Jaunā dzīve
Atvērto durvju dienu ar tirdziņiem Latviešu ciemā Melburnā

Pēdējā gadā diaspo-
ras jautājumi arvien vai-
rāk sāk parādīties politis-
kā dienaskārtībā Latvijā. 
Šie diasporas jautājumi 
man kā agrākam trim-
diniekam interesē, un 

tādēļ janvāra beigās ierados uz Eiropas 
Savienības māju Aspazijas bulvārī, lai 
paklausītos Latvijas Universitātes Di-
asporas un migrācijas pētījumu centra 
pētnieces neseno pētījumu Diasporas 
politiskā  pārstāvniecība  Latvijā  un 
Eiropas  Savienībā:  parlamentārā  di-
mensija rezultātus. Starp citu, pētīju-
ma kopsavilkumā bija sekojošais tei-
kums: „Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
sasniegtie  līdzdalības  rādītāji  ilustrē 
neskaidra  balsošanas  priekšmeta  un 
vēlētājam neērtas balsošanas proce-
dūras negatīvo ietekmi uz kopējo līdz-
dalību.“ (Mans izcēlums).

EP vēlēšanās Latvijai nav iecirkņi 
ārpus Latvijas, kur pilsoņi var tieši 
balsot, kā notiek Saeimas vēlēšanās. 
Vēlētājiem jāsūta pases un jāreģistrē-
jas, jāgaida, kad vēlēšanas materiāli 
tiek atsūtīti, un tad vēlētājiem atkal 
jāsūt savas balsis par pastu. Pases, kā 
personas apliecinošu dokumentu, sūtī-
šana nav daudziem vēlētājiem izdevī-
gi. Jau ilgāku laiku mani nodarbinājis 
jautājums, kāpēc vēl joprojām nevar 
organizēt tiešas Eiropas Parlamen-
ta (EP) vēlēšanas Latvijas pilsoņiem 
jebkur, kur viņi atrodas. Šis ir svarīgs 
jautājums no demokrātijas viedokļa. 
Skaitļi par pilsoņu ārpus Latvijas po-
litisko aktivitāti pēdējās EP vēlēšanās 
2014. gada maijā, kad bija atļauta tikai 

pasta balsošana, 
un par aktivitāti 
pēdējās Saeimas 
vēlēšanās, liecina 
paši par sevi. EP 
vēlēšanās – dalība 
2370 pilsoņi, Sa-
eimas vēlēšanās – 
dalība 23 056 
pilsoņi. Desmit-
kārtīgs pilsoņu 
aktivitātes pieau-
gums tiešās vēlē-
šanās savā iecirknī 
konkrētā mītnes 
zemē!

Pēdējās Sa-
eimas vēlēšanās 
2014. gada oktobrī 
bija jau 100 iecirkņi ārpus Latvijas – 
tieši pateicoties ārzemēs mītošo Lat-
vijas Republikas pilsoņu aktivitātei 
un valstiskai atbildībai. Dzirdēts, ka 
izmaksas šai lietai varētu būt, kādi 60-
70 000 eiro, un reizi 5 gados, kad no-
tiek EP vēlēšanas Latvijas valstij, tas ir 
jāatļauj, jo tā ir tiešā demokrātija.

Trešdienā, 18. februārī, es, pārstā-
vot Latviešu Apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) intereses, kopā 
ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) pārstāvniecības Latvijā vadī-
tāju Jāni Andersonu bijām ielūgti uz 
Saeimas Ārlietu komisijas sēdi, kurā 
tika spriests par iepriekš minēto pētī-
jumu. Diskusijas noslēgumā bildu par 
savu iepriekš minēto ierosinājumu – 
ka Latvijas valstij jāļauj balsot pil-
soņiem tiešās vēlēšanās, arī – ievēlot 
mūsu pārstāvjus EP. Un šī ierosme tika 

uzņemta ar atzinību.
Esmu gatavs tad caur saviem kon-

taktiem likumdevējā šo lietu aktuali-
zēt – jāizstrādā attiecīgi grozījumi 
vairākos likumos, t.sk., Eiropas Par-
lamenta  vēlēšanu  likumā. Un laiks 
tam ir – nākošās EP vēlēšanās tikai 
2019. gadā. Ja tas netiek darīts tagad, 
tad atkal varēsim atskatīties uz EP vē-
lēšanām un diskutēt par zemo līdzda-
lību. Veicināsim mūsu diasporas sajū-
tu, ka arī viņu domas tiek uzklausītas, 
veidojot politiku visā Eiropā un aiz tās 
robežām, jo EP un citas Eiropas Sa-
vienības institūcijas aktīvi sadarbojas 
arī ar citām valstīm, t.sk., Austrāliju, 
Kanādu, ASV.

Vairāk informācijas par pētījumu 
var atrast: www.diaspora.lu.lv

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

„Mēs ar Pēteri izme-
tām visu! Viss, kas mums 
piederēja,  nu,  98%  no 
visa,  kas  mums  piede-
rēja,  pagājušā  nedēļas 
nogalē.  Ir  apmēram  30 
atkritumu  maisi  un  vēl 

20 kastes piepildītas ar „mantu“ – ne-
vajadzīgu mantu!

Tas  ir,  ko  mēs  nolēmām,  kamēr 
ceļojām  pa  Eiropu  beidzamos  mēne-
šus. Gandrīz nekas nav nepieciešams! 
Ne(dz)  dokumentu,  ne  grāmatu,  ne 
drēbju, ne liekas gultas veļas un dvie-
ļu, ne  trauku. Mums netrūka neviena 
no  šīm  „mantām“.  Divdesmit  piecu 
gadu sakrātu mantu! Ārā!“

Šādu epastu nupat saņēmu no drau-
dzenes, kas dzīvo ASV. Viņa turpi-
na: Esmu daudz  lasījusi  par  šo  jauno 
„trend“ (tieksmi). Atvieglināties no vi-
sas nepieciešamās mantas. Tiešām, kad 
sākām bija grūti,  bet ar  katru  stundu 

palika vieglāk. Vairs neprasījām viens 
otram, vai šo vajag, vai šo vajag. Ārā! 
Mūsu istabas, tagad, ir samērā tukšas. 
Nē, doma nav, ka mēs visu atjaunosim. 
Gribējām mazāk, kas saista mūs ar šo 
dzīvi. Tas mūs atvieglinās darīt ko citu: 
ceļot  (bez  rūpēm  par  mantu),  mazāk 
rūpju par uzturēšanu, mazāk ko tīrīt!

Nesen  grāmatā  lasīju,  ka  jādara 
tā:  izstādi  visas mantas  blakus  vienu 
otrai un tad katrai pieliec roku. Ja tā 
tev sagādā prieku, paturi. Ja tā tev ne-
sagādā prieku, izmet. Arī, ja neesi ilgi 
lietojis, izmet! Ar grāmatām bija inte-
resanti,  jo  gandrīz  visas man  sagādā 
kaut kādu atmiņu vai prieku, bet tad es 
atcerējos  „Google“  un  „kindle“.  Ārā 
ar visām grāmatām!“

Šis epasts man lika domāt par cilvē-
kiem, kas pārnāk dzīvot uz ciemu. Visi 
pielieto šo moderno tieksmi. Atvieglo 
materiālo dzīvi, lai var iesākt jaunu!

Šogad Melburnas Latviešu ciems 

rīko „Atvērto durvju dienu ar tir-
dziņiem“ sestdien, 11. aprīlī. Ja Jums 
ir doma nākt uz dzīvi ciemā, lūdzu, 
atnāciet un apskatiet, cik jauks šis nā-
košais dzīves posma Jums varētu būt. 
Vairākas mājiņas būs atvērtas apskatei, 
brokastis būs no plkst. 9.00 un pieeja-
mas līdz plkst. 13.00 lauku pavarda sti-
lā. Būs visādi tirdziņi, arī lietoto manu 
tirdziņš (variet agrāk atvest „mantas“, 
ko metiet ārā, lai varam laicīgi ielikt 
tirdziņā). Nāciet ar visu ģimeni, nāciet 
ar draugiem, nāciet vienkārši mūs ap-
ciemot! Būs arī mūzika, bērnu nodar-
bības, labs laiks un jauka gaisotne.

Ja Jūs vēlaties pieteikt galdu tir-
dziņam, lūdzu zvaniet Alnim Dru-
vam – 0414 374 192.

Tuvāku informāciju par dzīvi cie-
mā un par mājiņu iegādi var saņemt, 
zvanot uz ciema biroju: 9800 2977.

Rūta Šķoba, ciema pārvaldniece
Laikrakstam „Latvietis“

Diasporas balsis
Vai tās ir vienmēr svarīgas, vai tikai šad un tad?

Tālākā stūrī labajā pusē pretskatā: Uldis Brūns. Pirmais 
no kreisās: PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis. Tre-
šais no kreisās pie galda: vēstnieks diasporas jautājumos 
Pēteris  Elferts,  ceturtais:  PBLA  pārstāvniecības  Latvijā 
vadītājs Jānis Andersons.
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2015. gada 3. martā Latvijas Na-
cionālajā operā ar Hennessy un DNB 
bankas atbalstu notiks Lielās mūzikas 
balvas 2014 pasniegšanas ceremonija. 
Kategorijā Gada  jaunais  mākslinieks 
ir izvirzīts diriģents Kaspars Ādam-
sons, sitaminstrumentālists Jānis 
Bombizo-Fedotovs un vijolniece Ma-
gdalēna Geka. Šīs kategorijas laureā-
ts saņems arī Hennessy naudas balvu, 
kuras mērķis ir veicināt jauno mūziķu 
profesionālo izaugsmi un prasmju pa-
pildināšanu studijās vai meistarklasēs.

Latvijas Televīzijas, Latvijas Na-
cionālā kultūras centra un nodibināju-
ma Rīga 2014 rīkotajā konkursā, kurā 
sacentās 2013. gada vasaras Dziesmu 
svētku koru konkursa fināla uzvarē-
tāji, žūrijas un skatītāju lēmums bija 
vienprātīgs – Kaspara Ādamsona 
vadītajam korim Sōla jādodas uz Vīni 
pārstāvēt Latviju Eiropas labāko jauk-
to koru sadziedāšanās koncertā Eiro-
pa dzied (Europe Sings).

24. maijā Limbažu novada Vid-
rižu pagasta Melngaiļos tika sarīkoti 
koru dziedāšanas svētki, svinot latvie-
šu komponista, folklorista, mūzikas 
kritiķa un publicista Emiļa Melngai-
ļa 140. jubileju. Kaspars bija svētku 
mākslinieciskais vadītājs.

Sekoja latviešu kormūzikas pa-
matlicēja Jāņa Cimzes 200. jubilejas 
grandiozais lielkoncerts Cimzes kods 
31. maijā Valkā. Vidzemes draudzes 
skolotāju semināra ilggadējā direkto-
ra, pirmā latviešu tautas dziesmu me-
lodiju krājēja un apdarinātāja gadskār-
tu Kaspars svinēja arī ar paša izloloto 
Cimzes apdaru un viņam veltīto mūs-
dienu latviešu komponistu jaundarbu 
albumu, pierādot, ka Cimzes dziesmas 
labi sadzīvo ar mūsdienīgu interpretā-
ciju.

Kopš 2014. gada aprīļa Kasparam 
Ādamsonam ir jauns ampluā – Lat-
vijas Nacionālās operas kormeistara 
amats.

Bet to, kā ir tad, ja daudzgalvai-
nam korim (VAK Latvija) pievieno-
jas arī lielais simfoniskais orķestris 
(LNSO), Kaspars Ādamsons izbaudī-
ja koncertā Laimes  hormoni festivāla 
Latvijas  Jaunās mūzikas  dienas ie-
tvaros 21. martā, pirmatskaņojot trīs 

jaundarbus.
„Kaspars ir sava ceļa gājējs. Do-

māju, ka viņam ir liela nākotne. Skolā 
viņš nebija starp tiem, ko jāskubina. 
Esmu vērojis, kā viņš strādā: Kaspars 
kora priekšā nelasa lekcijas, vienmēr 
nāk pilnībā sagatavojies un ar skaidru 
mērķi, ko grib panākt. Aiz notīm viņš 
atrod vēstījumu. Viņa žests runā,“ jau-
no diriģentu laikrakstā Diena vērtējis 
vecmeistars Jānis Erenštreits.

„Viņš tik smalkjūtīgi niansēti, ju-
tekliski spēj radīt mūziku,“ Kasparu 
slavējis pieredzējušais koru maestro 
Māris Sirmais.

Vibrofonistu Jāni Bombizo-Fedo-
tovu plašāks klausītāju loks iepazina 
pēc uzvaras Ineses Galantes rīkotajā 
talantu konkursā Ineses Galantes Ta-
lanti.lv. Par piedalīšanos un arī uzvaru 
šajā konkursā mūziķis saka: „Konkur-
si ir laba lieta, bet svarīgākais, ar kādu 
attieksmi uz tiem ej. Ja iesi ar domu 
par katru cenu uzvarēt, nāksies ļoti 
pārdzīvot, ja neiegūsi pirmo vietu. Tad 
īsti nav jēgas... Bet šī gluži vienkārši 
bija lieliska iespēja sevi parādīt. Liels 
paldies Inesei Galantei par to, ka viņa 
jaunajiem mūziķiem radījusi šādu ie-
spēju!“

Spoži un efektīgi iznācieni pērn 
Jānim bijuši vairāki: festivāla Artis-
simo galā koncertā Ceļojumu gadi, 
8. augustā, Dzintaru koncertzālē viņš 
spēlēja virtuozo otro daļu no franču 
komponista Emanuela Sežornē kon-
certa vibrofonam un orķestrim, ar 
kura pilnu atskaņojumu jau 13. jūnijā 
bija gluži vai apstulbinājis publiku Vi-
dzemes koncertzālē Cēsis.

Skaista uzstāšanās notika arī Ine-
ses Galantes festivālā Summertime 
12. augustā, uz Dzintaru koncertzāles 
skatuves tiekoties ar Grammy mūzikas 
balvas laureāti Dobē Njaorē.

Par starta šāvienu sava ceļa izvēlē 
Jānis ir pateicīgs savam brālim Rihar-
dam, bet izvēle par labu vibrofonam 
notikusi, mācoties Dārziņskolas 7. kla-
sē. Jānis Bombizo-Fedotovs nevēlas 
būt vienpusīgs, tāpēc spēlē klasiku, 
mūsdienu opusus, džezu, elektronisko, 
popmūziku. Nereti aranžē un kompo-
nē arī pats. Brīnišķīgi improvizē.

Vijolnieces Magdalēnas Gekas 
spožā debija kopā ar Latvijas Nacio-
nālo simfonisko orķestri 10. oktobra 
koncertā Bēthovena Piektā bija negai-
dīta. Aizstājot sasirgušo Raimondu 
Ozolu, viņa atskaņoja Makša Bruha 
Vijoļkoncertu, ko jau 23. septembrī 
ar lieliem panākumiem bija spēlējusi 
Mendelszona  vasaras  skolas noslē-
guma koncertā Hamburgā ar orķestri 
Hamburger Symphoniker.

Jaunās mākslinieces spēli labi rak-
sturo vārdi siltums un emocionalitāte. 
Magdalēna ir spilgta soliste, kura raisa 
drošības sajūtu. To novērtē arī Baltijas 
kamerorķestris Kremerata Baltica, jo 
kopš 2014. gada februāra Magdalēna 
regulāri papildina tā pirmo vijoļu gru-
pu.

Magdalēna ir Parīzes Nacionā-
lās mūzikas un dejas konservatorijas 
studente un ir daudzu starptautisku 
konkursu laureāte. Privilēģiju kon-
certēt ar dažādiem orķestriem Lat-
vijā un Eiropā bagātina ar aizrautī-
gu darbošanos kamermūzikas jomā: 
2014. gada vasarā pēc Magdalēnas 
Gekas iniciatīvas Saulkrastos dzi-
ma jauns festivāls – Jaunie  Latvijas 
kamermūziķi, kurā uzstājās ārzemēs 
studējošie latviešu mūziķi. Simpāti-
jas kamermūzikai Magdalēna aplieci-
nāja arī Klasikas tiešraides koncertā, 
6. janvārī Latvijas Radio 1. studijā, 
muzicējot kopā ar Grācā studējošo 
čellisti Annu Veselovu un Lucernā 
studējošo pianisti un komponisti Asi-
ju Ahmetžanovu.

Un vēl vijolniece aizrautīgi sadar-
bojas ar jaunajiem komponistiem: līdz 
šim brīdim viņa pirmatskaņojusi ap 
20 skaņdarbus gan solo, gan kameran-
sambļos.

Lielo mūzikas balvu 2014 organizē 
VSIA Latvijas  Koncerti  sadarbībā ar 
Kultūras ministriju.

Rinta Bružēvica
Latvijas Koncertu 

sabiedrisko attiecību speciāliste

„Gada jaunais mākslinieks“
Lielās mūzikas balvas 2014 nominācija

Kaspars Ādamsons.
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Piektdien, 6. februārī, grāmatas 
atvēršanas svētki sakrita ar tās auto-
res – Daces Nastevičas vārdadienu. 
Mājīgajā Linu  lādes veikaliņā Vecrī-
gā viesiem bija iespēja apskatīt tikko 
izveidotu Daces Nastevičas mauču un 
jostu izstādi, kā arī slaidslīdē datora 
ekrānā skatīties rakstus un maučus. 

Visi, izmantojot izdevību un autores 
labvēlību, centās aptaustīt pērlīšu teh-
nikā adītās lielās jostas – kaut kāda 
vārdos neizsakāma vilkme ir tajā visā, 
nemaz nerunājot par apbrīnu un cieņu 
milzīgam, pacietīgam darbam.

Tā kā klāt bija arī raidījuma Dzīvīte 
filmēšanas grupa, kas intervēja autori, 

tad apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, 
kā čaklā adītāja redz sevi rakstu jūrā. 
Tas būs redzams 19. marta raidījumā.

Autore Dace Nasteviča pati saka: 
„Mauči, dūrgaļi, aproči, maustiņi, pul-
sa sildītāji vai kā nu viņus vēl citviet 
sauc, jau izklīduši tālu plašajā pasaulē. 
Bet, ticiet man, valdziņu pie valdziņa, 
pērlīti pie pērlītes raksta kārtās liek ne 
tikai manas rokas. Mode nāk un iet, 
bet pašadītie mauči, ļoti ceru, vēl ilgi 
būs mīļi un silti.“

Tā kā Dace Nasteviča ir arī et-
nomuzikoloģe, kas vairākkārt lauka 
pētījumos suitu novadā pierakstījusi 
dziesmas, tad neiztika arī bez tradi-
cionālā suitu burdona, ko, piepalīdzot 
ar ē vilkšanu klātesošajiem, Dace no-
dziedāja īsti suitiskā veidā.

Zane Šmite
Laikrakstam „Latvietis“

http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/
apraksts/113896-aditi_mauci_sena_
un_moderna_perlisu_adisanas_

Klājā nācis Starptautiskā folkloras 
festivāla  Baltica  2015 Dziesmu krā-
jums, kurā apkopotas 53 visu Latvijas 
vēsturisko novadu tautasdziesmas. 
Krājuma izveidē piedalījušies folklo-
ras kopu vadītāji no visas Latvijas, gan 
iesūtot melodijas, gan vētījot un atlasot 
populārākās un biežāk kopā dzieda-
mās dziesmas.

„Novadu dziesmu pūra izdzie-
dāšana būs viens no svarīgākajiem 
notikumiem dažādās festivāla Bal-
tica  2015 situācijās. Tā ir iespēja iz-
pausties mūsu dziedātpriekam un sav-
starpējai saskaņai. Šis tautasdziesmu 
krājums aicina saredzēt tautasdzies-
mu pašvērtību, to vienkāršo eleganci 
un pielietojamību, uzsvaru liekot uz 
katra cilvēka dziedātprieku, kā arī ba-
gāta, daudzveidīga dziesmu pūra vei-
došanu,“ stāsta Starptautiskā folkloras 
festivāla Baltica  2015 māksliniecis-
kās koncepcijas autore, M.Phil. Māra 
Mellēna.

Krājums ir iegādājams Latvijas 
Nacionālajā kultūras centrā (Rīgā, Pils 

laukumā 4), kā arī būs nopērkams fes-
tivāla Baltica 2015 laikā.

Starptautiskais folkloras festivāls 
Baltica  2015 norisināsies Latvijā no 
2015. gada 15. līdz 19. jūlijam. Festivā-
la tēma būs Mantojums.

Dziesmas no krājuma būs iespēja 
izdziedāt kopā ar dziedātājiem no vi-
sas Latvijas Baltica  2015 novadu sa-
dziedāšanās pasākumā 17. jūlijā Rīgas 
kanāla malās pie Latvijas Nacionālās 
operas un 18. jūlijā Rēzeknē Festivāla 
parkā.

Festivāls Baltica ir Baltijas tau-
tām vai valstīm nozīmīgs notikums, 
kas demonstrē tradicionālās kultūras 
vērtības – dziesmas, instrumentālo 
mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas, kā 
arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību 
un citas tautas kultūras vai mākslas iz-
pausmes formas.

Festivālā piedalīsies etnogrāfiskie 
ansambļi, folkloras kopas, tautas mū-
zikas grupas, stāstnieki un citi indi-
viduālie izpildītāji. Starptautisko fol-
kloras festivālu Baltica rīko Latvijas 

Nacionālais kultūras centrs sadarbībā 
ar pilsētu un novadu pašvaldībām.

Inga Bika
Latvijas Nacionālais kultūras centra 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015“
Izdots dziesmu krājums

Dziesmu krājuma vāks.

Jauna grāmata – “Adīti mauči“
Par senu latviešu dārgumu – rokas locītavu sildošām aprocēm jeb maučiem.

Grāmata „Adīti mauči“.

 

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
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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XVI Starptautiskais masku tradī-
ciju festivāls šogad no 13. – 15. febru-
ārim mājvietu bija radis Vecumnieku 
novadā.

Jau teju kopš janvāra vidus šī gada 
festivāla mājinieki, Bārbeles folkloras 
kopas ļaudis Iritas Vimbas vadībā, to 
sāka ieskandināt, daudzviet Vecum-
nieku novada pagastu centros rīko-
dami maskošanās darbnīcas ar stās-
tījumiem par masku gatavošanu un 
maskošanās tradīciju, ar Meteņu laika 
rotaļām, dziesmām un darbošanos. 
Atskaņas šīm darbnīcām bija labi re-
dzamas, jo festivāla laikā gan Vecum-
nieku Mūzikas un mākslas skolā, gan 
Tautas namā varējām skatīt skolēnu 
darināto mākslas darbu un masku iz-
stādi. Darbi un maskas šurp bija ceļo-
juši no daudzām Vecumnieku novada 
vietām.

Festivāls tika atklāts piektdienas, 
13. februāra, pievakarē ar Masku iz-
stādes atklāšanu un masku un masko-
šanās tēmai veltītu koncertu  Maskas 
nāk! Vecumnieku Tautas namā. Līdz-
tekus novada amatiermākslas kolektī-
vu sniegumam te sanākušajiem bija ie-
spēja skatīt festivāla viesu, lietuviešu 
masku grupas izrādīšanos.

Sestdien, 14. februārī, lai pievēr-
stu lielāku uzmanību maskošanās tra-
dīciju apguvei, masku grupas devās uz 
novada lauku sētām. Čigāni, ķekatas, 
budēļi, vecīši, Sāmsalas ķekatnieki un 
Ziemeļu buki no dažādām vietām Lat-
vijā – Tārgales, Rīgas, Remtes, Katla-
kalna, Saulkrastiem, Olaines, Tomes, 
Bārbeles, Rēzeknes, Mazzalves un 
Vidrižiem, Užgavēņa maskotie ļaudis 
no Lietuvas puses Kupišķos dzīvojo-
šās folkloras kopas Kupkemis, svētību, 
auglību un veselību nesdami pārstai-
gāja lauku sētas Skaistkalnē, Vallē, 
Kurmenē, Bārbelē, Stelpē, Misā un 
Vecumniekos. It visi tika sirsnīgi gai-
dīti, dāsni pacienāti. Mājinieki aktīvi 
iesaistījās maskoto izaicinājumos – 
dziedāja, dancoja, smējās, piedalījās 
rotaļās, stāstīja par saviem labiem vei-
kumiem. Šo ļaužu darbīgums bija labi 
redzams ik uz soļa.

Paldies par uzņemšanu 
Z/S Grantskalni un Z/S Cedelmaņi 
Bārbeles pagastā, Z/S Saliņas un Smil-
gas Kurmenes pagastā, Z/S Mačeni un 
Z/S Brikaucki Skaistkalnes pagastā, 
Rūtiņi un Z/S Līdumi Stelpes pagastā, 
Z/S Jaunie Ābiķi un Z/S Ībēni Valles 
pagastā, Lielzemenes un Rīgas iela 40 
Vecumnieku pagastā, kā arī Z/S Bog-
dani Vecumnieku pagasta, Misas cie-
matā.

Pēc aktivitātēm visas dienas garu-
mā visas novadā sabraukušās folklo-
ras kopas pulcējās Vecumnieku Tautas 
namā uz masku saietu un izrādīšanos, 
kā arī uz individuālo masku skati, kas 
noslēdzās ar jautru danču vakaru.

Šajā vakarā folkloras kopu dalīb-
nieki, Latvijas folkloras biedrība un 
Vecumnieku novada dome, atklājot 
masku saietu un izrādīšanos, teica 
paldies festivāla brīvprātīgajiem palī-
giem, kas palīdzēja kopām iekārtoties 
un izrādīt Vecumniekus, devās līdzi 
uz lauku sētām un atbildēja uz dažā-
diem organizatoriskiem jautājumiem.

Vecumnieku novada Domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals 
un Latvijas Folkloras biedrības val-
des priekšsēdētājs Andris Kapusts 
pasniedza uzslavas un Vecumnieku 
Tautas nama mākslinieciskās daļas 
vadītājas Vitas Vēveres darinātas 
masku piespraudes Karīnai Balodei, 
Sabīnei Sviķei, Karīnai Šulcai, Lindai 
Pūķei, Diānai Ivaškevičai, Inesei Pu-
čekai, Liānai Papiņai, Diānai Dolgu-
novai, Egijai Cēnei, Elīnai Kļaviņai, 
Edgaram Vanagam, Laurai Jaškovai, 
Klāvam Zibergam, Antrai Danbergai, 
Evitai Loginai, Sigitai Žagatai, Liānai 
Zaicevai, Signei Latūnai, Dagmārai 
Rusmanei un Madarai Alainei.

Masku grupu izrādīšanās laikā uz 
Tautas nama skatuves iekārtotās lauku 
sētas saimnieki (Bārbeles folkloras 
kopa) svinēja kāzas. Kāzu svinības pa-
pildināja 14 masku grupas, kas ieradās 
lauku sētā veikt auglības rituālus, iet 
rotaļās, biedēt prom ziemu, izaicināt 
saimniekus uz spēkošanos un, skatītā-
jiem par lielu pārsteigumu, – pat zagt 
līgavu.

Kā pirmie lauku sētā ieradās 
Katlakalna folkloras kopa Rāmupe, 
kurai sekoja Vidrižu folkloras kopa 
Delve, abas kopas pārstāvēja Vecīšu 
masku grupu, čigānu grupas nāca no 
Saulkrastu folkloras kopas Dvīga un 
Rēzeknes folkloras kopas Vīteri. Rī-
gas folkloras kopa Garataka bija ietēr-
pušies Miežvilku maskās, bet Jokdaru 
jautrības demonstrēja Rīgas folkloras 
kopa Berendejka. Bārbeles folkloras 
kopas dalībnieki demonstrēja savas 
čigānu maskas, kam sekoja festivā-
la ārzemju viesu – Kupišķu folkloras 
kopas Kupkemis Užgaveņa (Meteņu) 
svinēšanas rituāli un jautrības. Budēļu 
masku grupu pārstāvēja Remtes fol-
kloras kopa Virši un Olaines folkloras 
kopa Dzedzieda.

Ar pamatīgu 
troksni un līgavas 
nozagšanu saim-
niekus un zālē 
sanākušos apmek-
lētājus nobiedēja 
Rīgas folkloras 
kopa Skandenieki, 
kas bija pārtapuši 
par Ziemeļu bu-
kiem. Sāmsalas 
ķekatnieki bija ie-
radušies no Tārga-
les – Tārgales fol-

kloras kopa Kāndla, bet masku grupu 
izrādīšanos noslēdza Rīgas folkloras 
kopas Grodi ķekatas un budēļi, kas 
skaļiem saucieniem un raga skaņām 
biedēja prom ziemu.

Pēc masku grupu izrādīšanās fol-
kloras kopas pamīšus spēlēja tautas 
mūziku un kopā ar Rīgas danču klubu 
dancoja līdz pat plkst. 2.00 naktī.

Masku tradīciju festivāls ikreiz 
beidzas ar Masku grupu gājienu. Arī 
šogad, 15. februārī, kad maskotie 
no Vecumnieku Tautas nama devās 
uz Jaunā ezera piekrasti, kur festivā-
la noslēgums līgani pārauga Meteņu 
svētīšanā. Te bija gan tradicionālās 
lielīšanās starp rīdziniekiem budēli un 
miežvilku, starp ķekatu no Rīgas un 
grozu no Rēzeknes, starp Vecumnieku 
pārstāvi un rīkotāju pārstāvi. Arī vīru 
un sievu savstarpēja spēkošanās. Un, 
protams, ka uzvarēja diena. Tika ie-
degts Meteņu uguns, lai sasildītu zemi 
un pietuvinātu pavasara atnākšanu, no 
piekalnītes ripināta salmu uguns bum-
ba. Meteņbērni dabūja Meteņa mīzie-
nu – konfektes, spožās Meteņa pogas 
un arī sniegu aiz apkaklēm.

Šai pasaules centrā atsveicinājā-
mies ar dziesmām, dančiem, gudriem, 
mīļiem vārdiem, apskāvieniem, patei-
cībām – rīkotājiem, dalībniekiem. Ar 
kopīgo Meteņa putru, tepat uz uguns-
kura gatavotu. Metenis nosvētīts– ar 
spožu sauli, paskarbu vēju, ar laimes 
un pilnības sajūtu sirdī. Ar prieku par 
pavasari, kas tepat jau miedz ar aci.

Agrita Laudurga, Gunta Saule, 
Eva Vlasova

Laikrakstam „Latvietis“

XVI Starptautiskais masku tradīciju festivāls
Šogad bija Vecumnieku novadā

Maska.

Masku gājiens.
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dziesmas Vokors  īt panākumiem bal-
vu par labāko 2014. gada sniegumu 
šlāgermūzikā saņēma grupa Laimas 
muzykanti, bet grupas Elektrofolk 
sniegums tika atzīts kā labākais tau-
tas mūzikā 2014. gadā.

Pēc vairāku gadu darba pērn savu 
pirmo albumu izdeva grupa Green 
Novice, kuras sniegums kā labākais 
novērtēts kategorijā Labākais snie-
gums alternatīvajā mūzikā, bet par 
labākajiem latgaliešu pop/rock mū-
zikā 2014. gadā atzīta grupa Dabasu 
Durovys. Latgaliešu kultūras gada bal-
vā tiek noskaidrota arī Latvijas radio 
stacijās spēlētākā latgaliešu dziesma 
(spēlēta vismaz 3 radiostacijās) un pēc 
LaIPA datiem 2014. gadā Radio hits ir 
grupas Bez PVN izpildītā Loopi.

Visplašākā balvas sadaļa jau tradi-
cionāli ir par sabiedrisko aktivitāti un 
sasniegumiem jeb Sabiedrība un kul-
tūra. Pie gada amatnieka/saimnieka 
goda tika Jānis Kuzminskis, kurš 
pārsteidzis ar savu AttAck elektrisko 
ģitāru izgatavošanas meistarību. Jāņa 
taisītās ģitāras aktīvi spēlē arī latgalie-
šu mūziķi.

Kā gada sniegums vizuālajā 
mākslā atzinību guvusi mākslinieka 
Osvalda Zvejsalnieka 70 gadu jubi-
lejas izstāde Terra Vitae, bet kā gada 
sniegums skatuves mākslā godināts 
Francim Trasunam veltītais uzvedums 
Francis, kuru klātesošajiem bija iespē-
ja noskatīties ceremonijas pirmajā daļā. 
Kategorijā Gada sniegums audiovi-
zuālajā mākslā balvu saņēma Viestu-
ra Kairiša stāsts par Latgali – doku-
mentālā filma Pelikāns tuksnesī, bet 

par latgaliešu valodas popularizē-
šanu latgaliešu cieņu un mīlestību iz-
pelnījies nu jau arī latgaliski dziedošais 
mūziķis Kārlis Kazāks. Jau ziņots, ka 
šogad par mūža ieguldījumu latgalie-
šu kultūras attīstībā Boņuku saņēma 
žurnāliste, ilggadīga žurnāla Katōļu 
Dzeive redaktore Maruta Latkovska, 
bet kā 2014. gada cilvēks kultūrā su-
mināts kopienas Kroma kolna broliste 
vadītājs Aleksandrs Lubāns. Pērnais 
gads latgaliešu kultūrā aizvadīts Fran-
ča Trasuna atceres zīmē – tas likum-
sakarīgi vainagojies arī Boņuks  2014 
atzinībā, jo par gada notikumu atzīta 
Franča Trasuna 150 gadu jubilejai 
veltītā pasākumu sērija.

Ceremonijas video ieraksts šī gada 
28. februārī plkst. 17.15 būs skatāms 
Re:TV.

Latgales vēstniecība GORS, Latga-
liešu kultūras gada balvas Boņuks 2014 
organizētāji aicina ikvienu interesentu 
jau tagad sākt sekot līdzi latgaliešu 
kultūras notikumiem 2015. gadā, lai 
pieteiktu balvai un godinātu astotajā 
Latgaliešu kultūras gada balvas  Bo-
ņuks  2015 cere-
monijā 2016. gada 
28. februārī.

Latgaliešu kul-
tūras gada balvas 
Boņuks mērķis ir 
veicināt latgaliešu 
kultūrvides sagla-
bāšanu un attīstī-
bu, kā arī apkopot 
un godināt spilgtā-
kos un nozīmīgā-
kos sasniegumus 
latgaliešu kultū-
rā pagājušā gada 
griezumā. Bo-

ņuks  2014 norisi atbalsta Valsts Kul-
tūrkapitāla fonds, AS Latvijas Valsts 
meži, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzek-
nes novada dome, Dagdas, Ludzas, 
Balvu, Kārsavas, Krāslavas, Preiļu, 
Riebiņu, Viļakas, Rugāju un Baltina-
vas novadu pašvaldības.

Edīte Husare
Latgales vēstniecība GORS, 
mārketinga nodaļas vadītāja

tu reiderisma iespējamību, garantējot 
uzņēmējiem drošu un paredzamu uz-
ņēmējdarbības vidi, bet investoriem – 
ieguldīto investīciju drošību.
Saistībā ar reiderisma 
izskaušanu, konferencē 
iezīmējās problēmu loks:

– Tiesnešu kvalifikācija augstas 
sarežģītības pakāpes ekonomiska rak-
stura strīdu izskatīšanā.

– Ilgie tiesvedības termiņi un 
mākslīga tiesvedības novilcināšana 
reiderisma gadījumos pieļaujot tā sau-
camo stratēģisko  prasību īstenošanu 
ar tiesas starpniecību.

– Nepieciešama plašāka notāru in-
stitūcijas iesaiste preventīvā tiesisku-
ma līmeņa celšanā.

– Uzņēmumu reģistrs, saskaņā ar 
UR likumu, nepārbauda sapulču nori-
šu faktiskos apstākļus, līdz ar to Uzņē-
mumu reģistrā joprojām tiek iesniegti 
un reģistrēti dokumenti par fiktīvās 
sapulcēs it kā pieņemtām valdes sastā-
va izmaiņām.

– Reiderismu veicina arī ļaunprā-
tīga maksātnespēja. Nav prevencijas 
ļaunprātīgas maksātnespējas gadīju-
mu novēršanai.

– Latvijas Republikas Kriminālli-
kumā nav panta, kurš paredzētu kri-
minālatbildību par reiderismu.

Šobrīd viens no rederismu veici-
nošiem faktoriem ir reideru pārliecība 
par savu nesodāmību. To veicina arī 
tiesībaizsardzības iestāžu (policijas, 
prokuratūras) darbinieku samērā zemā 
kvalifikācija ekonomisko noziegumu 
izmeklēšanā. Līdz ar to noziedzīgus 
darījumus reiderisma gadījumos ir vi-
sai grūti vai pat neiespējami pierādīt. 
Tādēļ nepieciešami pasākumi šīs sfē-
ras darbinieku kvalifikācijas paaugsti-
nāšanai un zināšanu paplašināšanai.

Konferences dalībnieki secināja: 
galvenās problēmas reiderisma iz-
skaušanā un ierobežošanā rada sistē-
misku pasākumu kopuma trūkums un 
atzina, ka nepieciešams veidot darba 
grupu, kurā, sadarbojoties tiesību jo-
mas ekspertiem, valsts institūciju pār-
stāvjiem, nevalstisko organizāciju pār-
stāvjiem, tiktu izstrādātas vadlīnijas/
priekšlikumi nepieciešamām likum-

došanas aktu izmaiņām reiderisma ie-
robežošanai un novēršanai.

Reideri nozares un biznesa jomas 
nešķiro – būtībā par upuri var kļūt jeb-
kurš uzņēmums, arī turīgs privātīpaš-
nieks, kam iet labi un kuram ir labi 
biznesa rādītāji. Pašu uzņēmēju nepie-
tiekama vērība, neiedziļināšanās līgu-
mu nosacījumos un pieredzes trūkums 
šādos gadījumos var novest pie uzņē-
muma vai īpašuma zaudēšanas vai lie-
liem finansiāliem zaudējumiem. Tādēļ 
biedrības Par taisnīgumu un atklātību 
uzdevums ir palīdzēt saviem biedriem 
gan ar juridiskām konsultācijām, gan 
vienotu informācijas apmaiņas bāzi, 
gan priekšlikumu izstrādi un lobisma 
aktivitātēm, nodrošinot likumdošanas 
un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu 
valstī, kā arī problēmas atspoguļošanu 
gan pašmāju, gan ārzemju preses izde-
vumos. Ar biedrības Par taisnīgumu 
un  atklātību aktualitātēm var iepazī-
ties mājaslapā: http://biedribapretrei-
derismu.wordpress.com

Astrīda Babāne
Biedrības „Par taisnīgumu un 

atklātību“ valdes priekšsēdētāja
Laikrakstam „Latvietis“

Cīņa pret reiderismu
Turpinājums no 3. lpp.

„Boņuks 2014“
Turpinājums no 1. lpp.

Maruta  Latkovska  (balva  par  mūža 
ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstī-
bā) un Jānis Streičs.
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Edgars  Vērpe  un  2014.  gada  cilvēks  kultūrā  Aleksandrs 
Lubāns.
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Vairākumam latviešu diasporas 
skolu pedagogu laika gaitā ļoti laba sa-
darbība bija izveidojusies ar Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Iz-
glītības nozares vadītāju Dainu Gro-
su. Viens no gada lielākajiem noti-
kumiem latviešu skoliņu pedagogiem 
bija un ir PBLA organizētie vasaras 
kursi Latvijā, kad iespējams satikt ko-
lēģus, dibināt jaunus kontaktus, disku-
tēt par problēmām, kā arī visiem kopā 
priecāties un baudīt dzīvi.

D. Grosas dzīvē kopš šā gada janvā-
ra notikušas pārmaiņas – šobrīd viņa ir 
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlandē (LAAJ) Izglītības nozares vadī-
tāja. Darbs tiek turpināts arī PBLA, taču 
vienam cilvēkam pārzināt visu izglītības 
nozari jau labu laiku bija kļuvis par grū-
tu. Šā iemesla dēļ pērnā gada oktobrī 
PBLA Izglītības padomi pārstrukturēja 
un tagad tai piesaistīti vairāki kompeten-
ti speciālisti – Dace Mažeika, kura pār-
stāv Ziemeļameriku, Māris Pūlis, kurš 
pārstāv Eiropu, un Rīgā kā algota dar-
biniece strādā Anta Spunde, kuras ie-
ņemamais amats ir PBLA Izglītības pa-
domes izpilddirektore. D. Grosa PBLA 
Izglītības padomē, protams, pārstāv 
Austrāliju un atzīst, ka šis jaunais jeb 
pārstrukturētais modelis sevi ir pierā-
dījis kā labu esam. „Katrs pārzina savu 
jomu un sniedz kompetentu viedokli, 
kad tas nepieciešams,“ viņa piebilst.

Tā kā jau krietnu laiku lasītājiem 
esam vēstījuši par diasporas skolām 
Austrālijā, šķita pašsaprotami uz inter-
viju aicināt D. Grosu, kura, gatavojot 
šo publikāciju sēriju, sniegusi daudz 
vērtīgu padomu un konsultāciju.

Lāsma Gaitniece: Jūs  esat  uzau-
gusi un skolā gājusi Austrālijā. Vai nav 
grūti, dzīvojot svešā valstī, turklāt tādā, 
kas  no  Latvijas  atrodas  tik  ārkārtīgi 
tālu kā Austrālija, saglabāt latviskumu?

Daina Grosa: Jā, esmu dzimusi 
un augusi Sidnejā, Austrālijā. Latviešu 
skolu apmeklēju sestdienu rītos, un mā-
jās runājām tikai latviski. Jautājums par 
latviskuma saglabāšanu ir interesants. 
Tas daudz tiek jautāts saistībā ar dzīvi 
trimdā vai tagad – diasporā. Ja tavi ve-

Intervija – Daina Grosa
„Nav pieļaujams, ka latviešu bērni diasporā aizmirstu savu dzimto valodu!“

 
Turpinājums 13. lpp.

cāki paši sirds dziļumos ir jutušies kā 
latvieši, tad nepastāv šaubu, ka viņiem 
būs svarīgi šo latvietību nodot tālāk bēr-
niem. Tā tas bija manā gadījumā. Mums 
ar māsu nebija iedomājams, ka ar vecā-
kiem varētu sarunāties angliski, nemaz 
nebija tādas izvēles. Visapkārt, protams, 
bija austrāliešu sabiedrība, ikdienā sko-
lā gāju austrāliešu skolā, universitāti ab-
solvēju Austrālijā, bet tas nekādā veidā 
neiespaidoja to, kas notika mājās. Līdz 
deviņu gadu vecumam dzīvojām kopā 
ar vecvecākiem, kuri arī ar mums runā-
ja tikai latviski. Dzīvojām savu latvisko 
dzīvi, lai gan visapkārt bija austrālieši, 
no kuriem arī liela daļa bija emigrēju-
ši no citām valstīm. Turklāt Austrālijā 
tolaik ļoti atbalstīja daudzvalodību. 
Protams, palīdzēja tas, ka daudz iesais-
tījāmies latviešu sabiedrības aktivitātēs. 
Tas latviskumam deva lielāku jēgu, un 
draudzība, kas izveidojās ar citiem lat-
viešiem, palikusi uz mūžu.

L.G.: Vai ir kādas latviskās tradī-
cijas, ko ievēro Jūsu ģimene gan Jūsu 
bērnībā, gan tagad?

D.G.: Tradīcijas bija saistītas ar 
gadskārtām – Lieldienām, Jāņiem, Zie-
massvētkiem, Jaungadu. Lielākoties 
tās bija saistītas ar ēšanu – Lieldienās 
mamma vienmēr gatavoja pashu, ku-
ļiču, kuļebjaku, kas īsti latviski ēdieni 
gan nav, bet Latvijas laikā viņa tos bija 
ēdusi svētkos, sīpolu mizās krāsojām 
olas; Jāņos vienmēr sējām sieru, cepām 
pīrāgus. Smaržu atceros vēl šodien! 
Jāņus ziemas vidū svinējām Sidnejas 
Latviešu namā, vainagus pinām no vī-
ģes vai no citu Austrālijas koku lapām, 
bet ziedi vainagiem bija jāpērk veikalā. 
Ziemsvētkos, protams, pīrāgi, cepe-
tis, piparkūkas. Dedzinājām eglīti, pie 
tās dziedājām latviešu Ziemassvētku 
dziesmas, bieži vien +35°C karstumā. 
Uz Jauno gadu mamma cepa un vēl 
aizvien cep Berlīnes pankūkas – apa-
ļus rauga pončikus ar augļu pildījumu. 
Lējām laimes. Vēlāk, dzīvojot Latvijā, 
uzzināju par citām gadskārtām un, ap-
meklējot folkloras pasākumus, sīkāk 
par senlatviešu tradīcijām.

L.G.: Jūs  esat  dzimusi  Latvijas 
Valsts proklamēšanas dienā. Kas Jums 
ir 18. novembris – dzimšanas diena vai 
valsts svētki?

D.G.: Gan dzimšanas diena Latvijai, 
gan man! Latvijā dzīvojot, tie tika grezni 
atzīmēti – ar salūtu, prezidenta uzrunu, 
militāro parādi. Austrālijā parasti tos at-
zīmēju, apmeklējot valsts svētku svinīgo 
aktu Latviešu namā vai mājas kārtībā.

L.G.: Vai  Jums  latviešu  skoliņas 
apmeklēšana ir vēl ko devusi, izņemot, 
protams, gūtās zināšanas?

D.G.: Esmu apmeklējusi Sidnejas 
Latviešu pamatskolu un vidusskolu, vē-
lāk piecas vasaras pavadīju Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolā (AZVV) Ade-
laidē. Manā laikā – 80. gados Austrālijā 

bija iespējams izvēlēties latviešu valodu 
kā vienu no matrikulācijas priekšme-
tiem, un, skolu beidzot, to arī izmantoju. 
Tajā laikā bija vēl viena brīnumaina ie-
spēja – Flindersa Universitātē (Flinders 
University) Dienvidaustrālijā profesors 
Fennels (Fennell) panāca, ka latviešu 
valodu bija iespējams studēt šīs augst-
skolas Filoloģijas fakultātē! Protams, 
izmantoju arī šo iespēju – divus gadus 
universitātē mācījos latviešu valodu.

Runājot par ģimeni, visi trīs mūsu 
bērni ir apmeklējuši latviešu skolu, 
un divi šogad apmeklēja AZVV, kur 
meita bija audzinātāja, bet dēls – skol-
nieks. Kad dzīvojām Latvijā, vecākie 
bērni tur gāja skolā četrus gadus, bet 
mazais – dārziņā. Dažkārt šķiet, ka 
manu bērnu latviskā izglītība, dzīvojot 
Latvijā, pārspējusi manējo! Ir nācies 
pie meitas vērsties pēc padoma kādā 
gramatikas jautājumā.

L.G.: Vai pati esat strādājusi kādā 
no diasporas latviešu skoliņām?

D.G.: Jāsāk ar to, ka pēc izglītības 
pedagoģe neesmu. Vairākus gadus ko-
pīgi vadīju Melburnas latviešu bērnu-
dārzu Daina, esmu mācījusi gan Mel-
burnas Latviešu skolā Daugava, gan 
Melburnas Latviešu vidusskolā, gan 
arī vienu gadu AZVV. Patīk pasniegt 
literatūru, atrast diasporas bērniem 
saistošu lasāmvielu vai filmas un citus 
ierakstus. Pagājušajā gadā, mācot pa-
matskolas 5. klasi, atklāju grāmatiņu 
Kā es ar Opi braucu Latviju lūkoties. 
Bērni no tās par mūsu tēvzemi uzzi-
nāja daudz unikālu lietu, ar ko varēja 
lepoties saviem austrāliešu draugiem.

L.G.: Kādas  mācību  metodes  ir 
piemērotākās,  strādājot  ar  latviešu 
bērniem Austrālijā?

D.G.: Manuprāt, pats svarīgākais 
ir atrast mācību vielu, kas audzēkņiem 
šķistu saistoša un ko viņi attiecinātu 
paši uz sevi, personīgi izjūtot grāma-
tā aprakstīto. To konstatēju pagājušajā 
gadā, kad sekojām līdzi Latvijas ko-
mandai Ziemas Olimpiādē. Bērni ar lie-
lu sajūsmu fanoja par Latvijas koman-
du; redzēju patiesu prieku un lepnumu 
savos skolniekos par mūsu valsts pa-
nākumiem. Jāpiebilst, ka visi audzēkņi 
klasē ir trešās paaudzes latvieši, tātad 
dzimuši un auguši Austrālijā. Bērniem, 
dzīvojot katram savā pasaules malā, ir 
jājūt piederība tautai, kas patiesībā vi-
ņiem ir sveša, izņemot to, ko viņi par 
Latviju ir dzirdējuši no vecvecākiem, 
lasījuši grāmatās vai redzējuši DVD 
ierakstos. Daži skolēni Latvijā nav pat 
bijuši! Kā viņos iedēstīt mīlestību pret 
vecvecāku dzimteni? Izklausās neiespē-
jumi, bet tas ir izdarāms! Ja jau mums – 
paaudzei, kurai bērnībā ne reizes nebi-
ja iespēja viesoties Latvijā, – to varēja 
iemācīt, tad šodien tas ir izdarāms vēl 

Daina Grosa.
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labāk. Piemēram, lietojot iPad datorus, 
izmantojot lietotnes un interneta viet-
nes, kur ievietoti saistoši video un uzde-
vumi, ko bērni var pildīt, ļaujot viņiem 
uzdot jautājumus tautiešiem, kuri nesen 
atbraukuši no Latvijas – tas viss kopā 
mūsu tēvzemi padara par reālu, gandrīz 
vai aptaustāmu radījumu! Kur nu vēl 
iespējas regulāri aizbraukt, apciemot, 
izbaudīt, izjust šo valsti uz savas ādas.

L.G.: Kādas ir galvenās diasporas 
skolu problēmas mūsdienās?

D.G.: Galvenās problēmas ir ar ve-
cākiem – kā ieskaidrot, cik svarīgi ir, 
lai viņi mājās ar saviem bērniem ru-
nātu latviski! Tik bieži nākas dzirdēt, 
ka viņš  jau  saprot,  bet  vairs  nerunā. 
Pirmais solis ir sarunvaloda mājās. 
Latviešu skolas apmeklējumi var tikai 
papildināt to, kas mājās jau iesākts.

Otra lieta, ka skolas diemžēl itin 
bieži apņemas paveikt neiespējamo – ie-
mācīt bērnam valodu trīs stundās nedē-
ļā vai ik pa divām nedēļām. Visās nedē-
ļas nogales skolās – vai tas būtu trimdas 
skolās ASV, Kanādā, Austrālijā vai jau-
najās diasporas skolās Eiropā – ir tā pati 
problēma, proti, katrā vecuma grupā ir 
bērni ar ļoti atšķirīgiem valodas līme-
ņiem. Kā viņus apmācīt, lai visi kaut ko 
iegūtu? Tad vēl jautājums – ko mācīt? 
Kādi tad īsti ir skolu mērķi? Vai mums 
vajadzētu audzēkņiem likt sēdēt pie 
burtnīcām un zubrīt gramatiku vai ļaut 
organiski uzsūkt valodu caur spēlēm un 
rotaļām? Kā piedabūt, lai bērni runā – 
lai nekautrējas un mēģina izteikt savas 
domas latviski, vai vismaz censties?

Daži vecāki bērnus sūta skolā ar 
mērķi viņus sagatavot uz atgriešanos 
Latvijā, citi ar domu, lai atvasēm būtu 
kāda saprašana par viņu vecvecāku 
valodu. Šie jautājumi nodarbina sko-
lotājus visur pasaulē, un nekad nebūs 
viena atbilde! Taču katrs skolotājs, 
katra skola izvirza savas prioritātes 
un atrod veidus, kā bērnus piedabūt 
pie lasīšanas, runāšanas, rakstīšanas. 
Process ir dinamisks, nevienam nevar 
neko uzspiest, taču var ieteikt.

L.G.: Kā tagad, pēc PBLA Izglītī-
bas padomes pārstrukturēšanas, noris 
Jūsu darbs?

D.G.: Pārsvarā tā tagad ir elektro-
niskā sarakste – gan sadarbojoties ar 
Latvijas valsts institūcijām, gan reaģējot 
uz situāciju. Sanāk sarakstīties ar skolu 
vadītājiem, Izglītības nozaru vadītā-
jiem – koordinējot, informējot, izplatot 
informāciju par izglītības iniciatīvām 
tā, lai informācija plūstu starp valstīm, 
starp diasporu un Latviju. Lauvas tiesu 
tagad pārņēmusi Anta Spunde. PBLA 
bija nepieciešama darbiniece, kura dar-
botos Latvijā uz vietas: regulāri tiktos 
ar ministriju pārstāvjiem, reprezentētu 
organizāciju Saeimas komisiju sēdēs 
un citur, paustu PBLA viedokli izglī-
tības jautājumos un nemitīgi turētu 
roku uz pulsa. Mēs pārējie – Dace Ma-
žeika, Māris Pūlis, es un citi pārstāvji 

no ASV, Kanādas, Dienvidamerikas, 
Krievijas – vairāk vai mazāk esam ie-
saistīti, izvirzot prioritātes izglītībā 
un regulāri sarakstoties ar Antu, kura 
vienmēr ir lietas kursā par to, kurā brīdī 
mums atkal jābūt gataviem izteikt savu 
viedokli, ko kolēģe varētu paust sēdēs, 
sapulcēs un citos forumos Latvijā.

L.G.: Jūs  savā  laikā  izšķīrāties 
par, manuprāt, drosmīgu soli, kļūdama 
par PBLA Izglītības nozares vadītāju.

D.G.: 2006. gadā mani aicināja 
PBLA valdē pārstāvēt LAAJ. Piekritu. 
Sāku darboties un sapratu, ka interesē 
izglītības nozare, jo pati esmu bijusi 
iesaistīta sistēmā gan kā skolniece, gan 
pedagoģe un vadības jomā. Pieteicos 
par palīgu toreizējai Izglītības pado-
mes priekšsēdei Dacei Kopelandei 
(Copeland). Viņa man vēlāk atzinās, ka 
gandrīz nokritusi no krēsla, dzirdot, ka 
kāds piesakās brīvprātīgi, jo parasti jau 
nākas pierunāt. Tajā laikā dzīvoju Latvi-
jā un palīdzēju Dacei: apzināju jaunās, 
nesen dibinātās latviešu skoliņas Eiropā 
un dalījos pieredzē par to, ko zināju par 
trimdas latviešu skolām un kā jaunās 
skolas varētu šo informāciju izmantot. 
Stāstīju par to, kā skolas ir strukturētas, 
ko māca bērniem, ko sagaida no vecā-
kiem. Tad pēc pāris gadiem Dace man 
lūdza šo amatu pārņemt, ko, mazliet 
vilcinoties, arī izdarīju.

Līdz aptuveni 2005. gadam PBLA 
Izglītības padome lielākoties darbojās 
trimdas latviešu izglītības jomā. Ilgus 
gadus to bija vadījusi enerģiskā Līga 
Ruperte. Viņas lielās uzņēmības dēļ ir 
paveiktas vērtīgas lietas – dibināta 3x3 
kustība, kas jau bija pastāvējusi 20 ga-
dus, turklāt iesakņojusies arī Latvijā. 
Drīz pēc neatkarības atjaunošanas Līga 
Latvijā sāka rīkot plašas skolotāju kon-
ferences, kurās ārzemēs izglītoti peda-
gogi dalījās pieredzē ar simtiem mūsu 
valsts mācībspēku. 90. gados PBLA 
Līgas vadībā sāka vēl vienu vērtīgu ini-
ciatīvu – Ģimenes atbalsta koordinācijas 
centru (ĢAKC), kas pirmajos neatkarī-
bas gados Latvijas ģimenēm bija svarīgs 
atbalsta punkts. Ap to laiku, kad uzņē-
mos Izglītības padomes vadību, Latvijas 
valdība sāka pievērst uzmanību diaspo-
ras jautājumiem. Vajadzēja lasīt valdības 
nākamo gadu rīcības plānus un bija sva-
rīgi, lai tajos parādās diasporas latviskā 
izglītība kā viens no smagumpunktiem. 
Tagad ar gandarījumu var secināt, ka 
latviešu valodas saglabāšana bērnu un 
jauniešu vidū un latviskās identitātes uz-
turēšana ir minēta vairākos valdības plā-
nošanas dokumentos. Šī iemesla dēļ bei-
dzamajos gados ir atvēlēts finansējums, 
uz ko diasporas organizācijas var pie-
teikties. Finansējums piešķirts caur Kul-
tūras, Izglītības un zinātnes un Ārlietu 
ministrijām, kā arī Sabiedrības integrā-
cijas fondu. Ar nožēlu jāatzīmē, ka pagā-
jušā gada maijā IZM paspārnē radītajā 
valdības dokumentā Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2014.-2020. gadam di-
asporas izglītība nav minēta vispār. Tas 
varbūt ir iemesls, kādēļ šī gada budžetā 
nav piešķirti līdzekļi tik svarīgai lietai 

kā diasporas bērniem piemērotai tālmā-
cības programmai, kas saīsinātā veidā 
ietvertu latviešu valodas, literatūras un 
kultūrvēstures jautājumus. Tālmācību 
šobrīd piedāvā vairākas Latvijas skolas, 
taču neviens, pat Brocēnu sākumskolas 
piedāvātais modelis neatbilst tam, kas 
diasporas bērniem būtu nepieciešams. 
Viņiem nevajag visu skolas program-
mu, bet tikai atsevišķus priekšmetus, jo 
ikdienā savā mītnes valstī jau viņi ap-
gūst matemātiku, dabaszinības, vizuālo 
mākslu utt.

L.G.: PBLA vairākas vasaras pēc 
kārtas  diasporas  skolu  pedagogiem 
Latvijā organizēja vairāku dienu kur-
sus. Kā nonācāt līdz šai idejai?

D.G.: Kad 2007. gadā sāku sadarbī-
bu ar Latviešu valodas aģentūru (LVA), 
aģentūras pārstāve diasporas jautājumos 
Daina Laganovska rīkoja pašus pirmos 
kursus Bulduru dārzkopības vidussko-
las telpās. Tajos es biju vienīgā no rie-
tumiem, kas uzstājās ar savu stāstu par 
trimdas skolām. Pārējās kursu dalībnie-
ces bija skolotājas, kas LVA uzdevumā 
bija ceļojušas uz Krieviju un Sibīriju 
mācīt bērniem un pieaugušajiem senču 
valodu. Pēc šīs pirmās saskarsmes ar 
pedagogiem, kas valodu mācījuši ārpus 
Latvijas, sapratu, ka mums trimdā pē-
dējos 50 gados tiešām ir izveidota pa-
matīga sistēma, un šīs formālās struk-
tūras devušas labus rezultātus. Vēlējos, 
lai mēs no savas puses varētu dalīties 
pieredzē, un tā 2008. gadā PBLA jau 
kopīgi ar LVA rīkojām pirmo diasporas 
skolotāju konferenci Rīgas Lietuviešu 
vidusskolā. Tur pulcējās skolotāji gan 
no trimdas skolām, gan jaundibinātām 
skolām Eiropā, kā arī Krievijā strādāju-
ši skolotāji. Redzējām, ka ir vērts pielikt 
pūles, jo skolotāji bija sajūsmā! Tāpēc 
arī sanāca katru gadu vasarā turpināt šo 
tradīciju. PBLA uzņēmās atbildību rīkot 
kursus nākamos pāris gadus, bet tagad 
šo uzdevumu stabili pārņēmusi Latvie-
šu valodas aģentūra. Katru gadu kursos 
piedalās jauni skolotāji, kuri bieži vien 
nav ar pedagoģisko izglītību, bet ar lielu 
entuziasmu. Viņi ir nodibinājuši jaunu 
skolu un vēlas smelties informāciju – kā 
mācīt, ko mācīt, kas strādā, kas ne. Nu 

Intervija – Daina Grosa
Turpinājums no 12. lpp.

Daina Grosa ar vīru Arni pēc akadē-
miskās runas LU dibināšanas 92 gadu 
atceres  svētkos Melburnā  2011.  gada 
septembrī.
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No Amerikas pienākusi skumja 
vēsts, ka 21. februārī 94 gadu vecumā 
miris ārsts un rakstnieks Kārlis Zvej-
nieks. Viņš bija skolotāja dēls, dzimis 
1921. gada 16. janvārī Harkovā. Māte 
ukrainiete nomira, zēnam pavisam 
mazam esot, kad ģimene jau bija at-
griezusies Latvijā.

Kārlis Zvejnieks uzauga Ventspilī, 
un 1939. gadā pēc Ventspils ģimnā-
zijas beigšanas iestājās Latvijas Uni-
versitātē, kur sāka studēt medicīnu un 
filoloģiju.

1943. gadā Zvejnieku iesauca lat-
viešu leģiona 15. divīzijas sanitārajā 

rotā, bet pēc tam, kad latviešu vienī-
bas Vācijā, karam beidzoties, pade-
vās, viņš līdz ar cīņu biedriem nokļu-
va Putlosas karagūstekņu nometnē. 
1946. gadā, dzīvodams Grēvenes bēg-
ļu nometnē, viņš atsāka medicīnas stu-
dijas Minsteres Universitātē, ko beidza 
1948. gadā. Vispirms Zvejnieks strā-
dāja kā Augustdorfas nometnes ārsts, 
bet vēlāk bija ārsts uz kuģa, kas trans-
portēja bēgļus uz Austrāliju.

Pēc ieceļošanas ASV Zvejnieks 
kopš 1951. gada strādājis par ārstu 
Dienviddakotā. Viņš pats rakstījis, ka 
50 gadu ilgajā praksē pieņēmis vairāk 
nekā 1000 jaundzimušos un ar hipno-
zes metodi palīdzējis vismaz 1000 cil-
vēkiem, tai skaitā atbrīvoties no dažā-
dām atkarībām.

Otra Kārļa Zvejnieka darbības 
joma bija literatūra, un pirmie dzejoļi 
ar pseidonīmu Kārlis Kurbads publicē-
ti periodikā jau 1942. gadā. 1967. gadā 
ar pseidonīmu Kuraž Kriš viņš izde-
vis dzejoļu krājumu tāmnieku dialek-
tā Ventiņs  pus, bet vēlāk iznākušajā 
īsās prozas apkopojumā Pasrauges un 
pasmaid atcerējies jautrus notikumus 
no savas bērnības un jaunības gadiem.

1984. gadā publicēts Zvejnieka 
pirmais romāns Baltā  pils, kas stāsta 
par bēgļu kuģī pavadīto laiku ceļā uz 
Austrāliju. 1996. gadā izdots Kārļa 

Zvejnieka vēstu-
riskais romāns par 
1905. gadu Ne-
miera  negaisi. Īsi 
pirms rakstnieka 
90 gadu jubilejas 
klajā nāca novērtē-
jumu un pārdomu 
pilnā grāmata Zel-
ta  cauna. Litera-
tūrzinātnieks Juris 
Silenieks rakstījis, 
ka Kārli Zvejnie-
ku varētu saukt 
par latviešu Rablē 
„kurš franču li-
teratūras vēsturē 
ir pazīstamākais 

dakteris/rakstnieks, arī sabiedrības 
vērotājs un smīnētājs par notiekošo“.

Kārlis Zvejnieks bija arī aktīvs sa-
biedrības uzjundītājs un darbojies gan 
latviešu, gan amerikāņu organizācijās. 
No 1987. līdz 1990. gadam viņš bija 
Latviešu rakstnieku apvienības (ASV) 
priekšsēdētājs. 2001. gadā Kārlis Zvej-
nieks apbalvots ar Triju Zvaigžņu or-
deni.

2014. gada janvārī Kārlis Zvej-
nieks man kādā vēstulē rakstīja:

Nodzīvota krāšņa un bagāta dzīve. 
Daudz  kas  sasniegts.  Man  laimējies 
dzīvot trīs dižgaru tuvumā un iespaidā:

1)  Profesors  Ludis  Bērziņš.  Kā 
18 g.  vecs biju 1.  kursa  students Lat-
vijas  Universitātes  baltu  filoloģijā. 
1939.  gada  Ziemassvētku  brīvlaiku 
nodzīvoju pie viņa Dubultos, palīdzē-
dams  viņa  topošai  grāmatai  „Ievads 
latviešu  tautas  dzejā“  atrast  tautas-
dziesmu piemērus.

2)  Dzejniece  Elza  Stērste.  Pie  vi-
ņas  nodzīvoju  trīs  krievu  un  vācu 
okupācijas  gadus.  Krieviem  ienākot, 
kad biju pārgājis uz medicīnu, Stērste, 
baidoties,  ka  dzīvokļa  platības  dēļ 
nepieliek  kādu  izspiegotāju,  kā apak-
šīrnieku  pieņēma mani. Uzdrošinājos 
Stērstei  rādīt  savu  dzeju. Vienu  otru, 
ko iespieda Rīgas vai Ventspils prese, 
laipnā Stērste arī laboja.

3)  Kā  ārsts  nobeidzu  Minsteres 
universitāti  un  kā  DP  ārsts  nonācu 
Grēvenes nometnē, kur mani nozīmēja 
blakus  mājā  Jānim  Jaunsudrabiņam. 
Palīdzēju viņam kā vecam vīram mā-
jas darbos (malku zāģēt, ogles šķūrēt) 
Viņš, savukārt, mani pamācīja prozā. 
Šie  trīs – Ludis Bērziņš, Elza Stērste, 
Jānis Jaunsudrabiņš daudz ko nozīmē-
juši manā dzīvē.

Kārlim Zvejniekam bija laimīga 
ģimenes dzīve – kopā ar sievu Birutu 
aizvadīti vairāk nekā sešdesmit gadi. 
Par viņu sēro arī 4 bērni, 9 mazbērni 
un divi mazmazbērni, kā arī radi un 
draugi Amerikā, Latvijā un citur pa-
saulē.

Anna Žīgure

Kārlis Zvejnieks 1921-2015
Ar brīvo Latviju sirdī

jau šie pedagogi zina, ka viņus atbalstīs, 
ka ir vieta, kur var vērsties pēc pado-
ma, mācību vielas vai morāla atbalsta. 
Ir liels gandarījums, ka Latvija bijusi at-
saucīga un šo robu sākusi aizpildīt!

L.G.: Un mūsu  sarunas  noslēgu-
mā sakiet, lūdzu, kādas aktivitātes iz-
glītības jomā PBLA plāno šogad?

D.G.: Turpināsim valdībai atgādi-
nāt, ka ārpus Latvijas vēl aizvien mīt 
tūkstošiem mūsu tautiešu bērnu, kuri 
varētu neprast latviešu valodu, ja netiks 
atbalstīti valodas uzturēšanu veicinoši 

pasākumi. Priecē, ka valdība sniegusi 
atbalstu nedēļas nogales skolām, di-
asporas bērnu nometnēm un citiem iz-
glītojošiem mērķiem, taču ir tūkstošiem 
latviešu bērnu, kuri neapmeklē latviešu 
skolas diasporā. PBLA viedoklis ir, ka 
visiem latviešu bērniem, kas dzīvo ār-
pus Latvijas, ļoti noderētu izglītības mi-
nistrijas izstrādāta tālmācības program-
ma. Un nevajadzētu apgūt visus mācību 
priekšmetus, kā tas vairākās tālmācības 
skolās tiek piedāvāts šobrīd, bet gan ti-
kai atsevišķus, piemēram, latviešu va-
lodu, vēsturi, kultūru. Šogad iecerēts 
turpināt sadarbību ar Latviešu valodas 
aģentūru, kura plāno paplašināt mācību 

līdzekļu klāstu un turpināt labi iesāktos 
pasākumus saistībā ar diasporu: sko-
lotāju kursus, bērnu nometnes, tiešo 
finansējumu skolām. Vēlreiz uzsveru – 
šobrīd ir vitāli svarīgi tiem tūkstošiem 
bērnu, kuri pēdējos gados dzimuši ār-
pus Latvijas, kā arī tiem, kuri kopā ar 
vecākiem nesen emigrējuši, neļaut aiz-
mirst latviešu valodu! Ārpus Latvijas 
atrodas liels procents mūsu jaunās pa-
audzes! Ja viņi aizmirsīs savu valodu, tā 
mūsu tautai būs liela traģēdija. To neva-
ram pieļaut un pie tā jāturpina strādāt.

Lāsma Gaitniece
Pirmpublicējums laikrakstā 

„Izglītība un Kultūra“ 12.02.2015.

Intervija – Daina Grosa
Turpinājums no 13. lpp.

Kārlis Zvejnieks ar ģimeni savā 94. dzimšanas dienā 2015.
gada 19. janvārī.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 27. febr., plkst. 18.00 Tā-
lavas kafejnīcā sākas Sabiedriskā klu-

ba Laimīgā stunda. Baudīsim to atkal 
dārzā zem ozola zariem. Vakariņas ga-
tavos Andis un Rudīte, grieķu stilā – 
jiros. Ēdienu varēs iegādāties starp 

plkst. 18.00-19.30. Ēdieni un dzērieni 
par draudzīgām cenām. Visi mīļi gai-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
26. februāris
Evelīna, Mētra, Aurēlija
1925. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Visvaldis Sniedze.

27. februāris
Līvija, Līva, Andra
1905. rakstnieks, literatūrvēsturnieks, 
kritiķis Arturs Baumanis.
1932. ALT aktrise Guna Kūlniece (dz. 
Kaziņa).
1940. Zviedrija un Norvēģija noraida 
Somijas lūgumu atļaut tranzītu militā-
rai palīdzībai.

28. februāris
Skaidrīte, Skaidra, Justs
1895. ģenerālis Jānis Indāns.
1934. polit. darbinieks Rietumeiropā 
Jūlijs Kadelis.
1940. somi sāk atkāpties no Viipuri.
1940. dzejnieks Andris Grīnbergs.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrāli-

jā, skautu priekšnieks Arnis Vējiņš.
1957. latviešu virsnieks, NBS koman-
dieris (1999.-2003., kopš 2010.) Rai-
monds Graube.

1. marts
Ivars, Ilgvars
Vispasaules civilās aizsardzības diena
1915. rakstnieks, tulkotājs Jānis Žīgurs.
1920. arhitekts Oskars Pumpurs.
1923. sabiedrisks darbinieks, Austrāli-
jas DV bij. priekšnieks Juris Mellēns.
1925. dibināta akadēmiskā vienība 
Latviete.
1925. rakstnieks, literatūras zinātnieks 
Dzintars Freimanis.

2. marts
Lavīze, Luīze, Laila
1875. literatūras vēsturnieks, kritiķis, 
rakstnieks Roberts Klaustiņš.
1940. Francija, Lielbritānija lūdz un 
Zviedrija, Norvēģija noraida militāro 

tranzītu uz Somiju.
1990. LPSR AP lēmums atzina par 
nepieciešamu dibināt Latvijas PSR 
centrālo banku un piešķirt tai oficiālo 
nosaukumu Latvijas Banka. LPSR AP 
pieņēma likumu Par bankām.

3. marts
Tālis, Tālavs, Marts
1795. Kurzemes hercogiste tika ie-
kļauta Krievijas Impērijā.
1925. gleznotājs Edgars Iltners.
1945. Somija piesaka karu Vācijai.
1954. mācītājs Aldis Elberts.

4. marts
Alise, Auce, Enija
1865. dzejnieks Kārlis Veidenbaums 
(Eduarda Veidenbauma brālis).
1926. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Armands Ļauļa.
1936. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Ivars Šeibelis.  ■

Žūrijas specbalvu saņēma 
Rīga  2014 tematiskās līnijas Brīvī-
bas  iela projekts Stūra  māja.  Lieta 
nr. 1914/2014. Stūra māja šogad pirmo 
reizi vēra durvis apmeklētājiem, raisot 
plašu sabiedrības interesi par pašas 
ēkas un VDK darbības vēsturi Latvi-
jā, kā arī cilvēku likteņiem, ko tā ie-
tekmējusi. Laika posmā no 2014. gada 
1. maija līdz 19. oktobrim Stūra mājā 
bija atvērtas 5 tematiskās izstādes 
par cilvēku un varu, ik dienu notika 
ekskursijas, kā arī tika organizētas 
konferences, diskusijas, piemiņas pa-
sākumi, teātra izrādes. Pateicoties šai 
Rīga 2014 iniciatīvai un sadarbībai ar 
Okupācijas muzeju, LR Kultūras mi-
nistriju, 2015. gadā ēka no jauna tiek 
atvērta apmeklētājiem, piedāvājot 
Okupācijas muzeja organizētās eks-
kursijas un ekspozīciju.

Vairāk http://riga2014.org/
KGB un http://okupacijasmuzejs.
lv/aktualitates/atkal-var-apskatit-
izstadi-%E2%80%9Estura-maja 

Kategorijā Mūzika kilogramu kul-
tūras saņēma krāšņais lielkoncerts 
Dzimuši Rīgā, kas uz brīvdabas ska-
tuves operas skvērā pulcēja spožākos 
Latvijas māksliniekus, kuru vārdi 
skaļi izskanējuši uz lielākajām skatu-
vēm visā pasaulē. Maija Kovaļevska, 

Inese Galante, Aleksandrs Antoņen-
ko, Egils Siliņš, Miša Maiskis, Bai-
ba Skride, Iveta Apkalna, Vestards 
Šimkus, Raimonds Pauls un Laima 
Jansone, kā arī Latvijas Radio koris, 
Valsts akadēmiskais koris Latvija un 
diriģents Māris Sirmais, kamerorķes-
tris Kremerata Baltica. Orķestri diri-
ģēja Andris Poga. Koncertu noskatī-
jušies arī simtiem tūkstošu televīzijas 
skatītāju visā Eiropā.

Vairāk http://www.riga2014.org/
lat/news/45874-koncerta-dzimusi-
riga-zvaigznes 

Balvas Kilograms  kultūras pa-
sniegšanas ceremoniju ievadīja un kā 
pirmā tika nosaukta kategorija Vizu-
ālā māksla, kurā balvu saņēma I Pa-
saules karam veltītā izstāde 1914, kas 
notika LNMM izstāžu zālē Arsenāls 
no 2014. gada janvāra līdz aprīlim. 
Izstāde bija Rīga  2014 programmas 
atklāšanas notikums, stāstīja par 
kara tēmu caur mākslas prizmu, pie-
dāvājot apskatei un pārdomām 340 
mākslas darbus, kas tapuši 11 val-
stīs, kuras I Pasaules kara rezultātā 
ieguva neatkarību. Darbi uz Rīgu 
bija ceļojuši no 17 dažādiem Eiropas 
mākslas muzejiem. Izstāde pulcēja 
rekordlielu apmeklētāju skaitu, vai-
rāk kā 15 000.

Vairāk: http://riga2014.org/
lat/news/39048-izstadi-1914-
apskatijusi-vairak-neka-15-000 

Vairāki Rīga  2014 programmas 
projekti tika nominēti kilogramam 
kultūras, t.sk.: 

Kategorijā Vizuālā  māksla izstā-
des: Vijas Celmiņas personālizstāde 
Dubultā  realitāte muzejā Rīgas birža 
un izstāde Sarkandaugavas dārzs Rī-
gas psihoneiroloģijas un narkoloģijas 
centrā.

Kategorijā Pārsteigums opera – 
lekcija Mihails un Mihails  spēlē  šahu 
(komponists K. Pētersons, libreta au-
tors S. Timofejevs, režisors V. Meik-
šāns) un izrāžu cikls Šengenas  zonas 
spožums  un  posts ar četrām Eiropas 
jauno režisoru izrādēm Latvijas Na-
cionālajā teātrī. 

Kategorijā Notikums nominēti arī 
vērienīgais Rīga 2014 atklāšanas noti-
kums Gaismas ceļš – Grāmatu draugu 
ķēde un Eiropas kultūras galvaspilsē-
tas gadu noslēdzošais Rīgas kino mē-
nesis, kas norisinājās decembrī, kad 
Rīgā tika pasniegta arī Eiropas kino-
akadēmijas balva.

Anete Rijniece
Nodibinājuma „Rīga 2014“ 

Mārketinga un mediju attiecību 
vadītāja

Televīzijas raidījumu var noskatīties:
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/21.02.2015-
latvijas-televiizijas-un-latvijas-radio-
gada-balva-kultura-kilog.id44460/

Rīga 2014 saņem 4 kg kultūras
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 25. februārī.
€1 = 1,43880 AUD
€1 = 0,73280 GBP

€1 = 1,50310 NZD
€1 = 1,13460 USD

dīti.
Sestdien, 28. febr., plkst. 9.00 talka 
Tālavā. Talciniekiem pasniegs rīta 
launagu kafejnīcā. Nāciet ar cimdiem, 
spaiņiem vai citiem darba rīkiem. Tī-
rāmie līdzekļi un krāsa būs sagādāti. 
Tuvāka informācija: Andis Bērziņš 
0421920496, arberz@optusnet.com.
au
Otrdien, 3. martā, plkst. 11.30 Otr-
dien, 3. martā, plkst. 11.30. Adelaides 
Latviešu namā Tālavas mazajā zālē 
ALB Rosme saiets  Ieeja pret ziedoju-
miem, sākot ar $5. Visi laipni aicināti.
Sestdien, 7. martā, plkst. 11.30 Tāla-
vā skolas pilnsapulce. Papildus infor-
mācija adelaidesskola@gmail.com
Sestdien, 7. martā, plkst. 14.00 DV 
namā Varoņu pieminas sarīkojums 
Oskara Kalpaka un Kurzemes Cie-
tokšņa piemiņai. Referents: Dr. Jānis 
Priedkalns Kalpaka  gars  mūsdienās. 
Sarīkojumu kuplinās Daugavas va-
nagu vīru koris Daugava un citi labi 
pazīstami skatuves mākslinieki. No-
slēgumā vanadžu kafijas galds.
Svētdien, 8. martā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Otrdien, 10. martā, plkst. 10.00 – 
12.00 Bernsaidas Pašvaldības namā, 
401 Greenhill Road, Tusmore, notiks 
bāziska apmācīšana interneta lietoša-
nā, mobilo tālruņu lietošanā un datora 
izzināšanā. Ieinteresētiem sazināties 
ar LAIMAS biroju līdz 9. martam.
Ceturtdien, 12. martā, plkst. 10.30 
esat gaidīti apģērbu veikalā Dressed 
4 Success 53 Hampton Rd., Keswick, 
kur varēs iepirkties vai tikai apska-
tīties pēdējos modes kliedzienus un 
iebaudīt vieglas pusdienas (maksa no 
personas $5.00). Ieinteresētos lūdzam 
zvanīt uz LAIMAS biroju līdz 9. mar-
tam.
Sestdien, 14. martā, plkst. 10.00 – 
12.00 Tālavas mazā zālē pārstāvis no 
Centrelink iepazīstinās ar visjaunāko 
likumdošanu aprūpes namu jomā, pie-
vēršot lielāku akcentu tieši finansiāla-
jam aspektam. Finansiālā plānošana ir 
jādara laicīgi, pirms aiziešanas pensi-
jā, tāpēc visu paaudžu ģimenes locekļi 
ir aicināti ierasties. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 12. martam.
Svētdien, 15. martā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 1. martā, plkst. 11.00 Cie-
šanu laika 2. svētdiena. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 15. martā, plkst. 11.00 
Ciešanu laika 4. svētdiena. Dievkal-
pojums. Tūlīt pēc dievkalpojuma 
baznīcas zālē draudzes gadskārtējā 
pilnsapulce. Lūgums visiem draudzes 
locekļiem piedalīties.

Brisbanē
Sestdien, 28. febr., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena DV sarīko-

jumā Latviešu namā. Maksa $10.
Svētdien, 1. martā, plkst. 10.00 
Svētdienas rīts Dievam. Turpināsim 
pārrunāt Jāņa evaņģēliju 6:41-71 pie 
M. Mežmales, 104 Donnington Street, 
Carindale.
Svētdien, 1. martā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
Sestdien, 7. martā, plkst. 12.00 Bris-
banes Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
Sestdien, 7. martā, plkst. 13.00 55. 
Kultūras dienu īsfilmu izrāde Saule 
Ltd sarīkojumā Latviešu namā. Ieeja 
$10. Bērniem zem 10 par brīvu.
Otrdien, 10. martā, plkst. 10.00 
Brīvļaužu sanāksme Latviešu namā. 
Dažādas nodarbības. Rīta tēja un pus-
dienas $15.
Svētdien, 15. martā, plkst. 14.30 – 
16.30 Saules  zaķa pulciņš Latviešu 
namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 14. martā, plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu  plkv. Kalpaka 
un Latviešu leģiona Nācaretes baznī-
cā. Kalpos māc. Ivars Osis.

Kanberā
Sestdien, 7. martā, plkst. 13.00 DV 
rīkots pulkveža Oskara Kalpaka at-
ceres saiets Immanuela baznīcas zālē, 
Lyons. Lūdzu ņemt līdzi uzkodas.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 27. febr., plkst. 18.30 par-
medžāna un viktorīnas krodziņa va-
kars DV mītnē.
Sestdien, 28. febr., plkst. 11.30 gaidu 
un skautu pilnsapulce Latviešu namā.
Līdz 28. febr., Jana Šenberga glez-
nu izstāde Heat-Fire-Smoke (Kar-
stums-Uguns-Dūmi) Niagara Galleries, 
245 Punt Rd, Richmond. http://niagara-
galleries.com.au/niagara-galleries
Sestdien, 7. martā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 7. – 9. martam, gaidu un 
skautu vienības nometne.
Svētdien, 8. martā, plkst. 10. Sv. 
Krusta baznīcā plkv. O. Kalpaka pie-
miņas dievkalpojums. Aicina SKKM 
un KKM saime.
Otrdien, 10. martā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu ciemā.
Ceturtdien, 12. martā, plkst. 14.00 
Bībeles studija Latviešu ciemā.
Sestdien, 14. martā, Melburnas Dau-
gavas Vanagi rīko Pulkveža O. Kal-
paka un Leģiona atceri: plkst. 11.00. 
Fawkner kapsētā, pēc tam plkst. 12.30 
DV MN mītnē Ziemeļ melburnā. Pēc 
akta Anita Hermane stāstīs par savu 5 
gadu skolotājas darbību Latvijā. Sekos 
atspirdzinājumi un uzkodas.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.

Svētdien, 1. martā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 1. martā, plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 8. martā, plkst. 10.00 pulk-
veža Oskara Kalpaka un Studentu ro-
tas Piemiņas dievkalpojums.
Svētdien, 15. martā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 15. martā, plkst. 14.00 
dievkalpojums 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. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 8. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 15. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 1. martā, plkst. 9.30 II Ga-
vēņa dievkalpojums.
Svētdien, 8. martā, plkst. 9.30 III 
Gavēņa dievkalpojums. Bībeles stun-
da.
Svētdien, 15. martā, plkst. 9.30 IV 
Gavēņa dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 5. martā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 
Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Latvijā
Piektdien, 27. febr., plkst. 18.30 Rī-
gas Sv. Jāņa baznīcā Pulkveža Oskara 
Kalpaka un Atsevišķās Studentu rotas 
piemiņas dievkalpojums. Atsevišķās 
Studentu rotas karogu no studentu 
korporācijas Selonija pārņems studen-
tu korporācija Lettgallia.
Svētdien, 8. martā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā.
Piektdien, 13. martā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā 
tikšanās vakars ārzemju latvie-
šiem.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


