
Mans četru gadu 
prezidentūras laiks tu-
vojas noslēgumam. Sa-
biedrība pamatoti gaida 
atbildi par lēmumu, kā 
rīkošos tālāk. Esmu solī-
jis to darīt zināmu aprīlī, 
un tādēļ šodien uzrunāju 
jūs.

Stājoties amatā 2011. gada 8. jūli-
jā, Saeimas un visas tautas priekšā es 

solīju galvenās rūpes veltīt tam, lai ik-
viens Latvijas iedzīvotājs ticētu savai 
valstij un sev pašam, lai pieņemtie lē-
mumi veicinātu valsts attīstību, sama-
zinātu Latvijas reģionālās atšķirības, 
radītu vidi, kur cilvēkiem gribētos dzī-
vot, mācīties un strādāt. Sacīto esmu 
pildījis pēc sirdsapziņas un vislabākās 
izpratnes, cieši sadarbojoties ar par-
lamentu, valdību, pašvaldībām, uzņē-
mējiem un mūsu valsts iedzīvotājiem, 

kas ar mani 
d a l ī j u š i e s 
domās, atbal-
stījuši un kri-
tizējuši, nav 
lieguši savu 
padomu un 
r e d z ē j u m u 
par valstij būtiskiem jautājumiem.

Pirms dažām nedē-
ļām Zviedrijas žurnālis-
tam intervijā par Latvi-
jas valodas politiku teicu 
to, ka jaunam Latvijas 
Televīzijas kanālam 
krievu valodā cittautiešu 

lojalitātes un integrācijas veicināšanā 
nozīmes nebūs vairāku iemeslu dēļ. To 
skaitā arī tāpēc, ka LTV jau ir 7. ka-
nāls, kurš mērķi – veicināt sabiedrības 
integrāciju – sasniedzis nav.

Jauna LTV kanāla krievu valodā 
un papildfinansējuma LTV 7. kanāla 
jautājumā vēlos minēt vairākus argu-
mentus, kāpēc šīs ieceres nav atbalstā-
mas.

1. Atgūstot valstisko neatkarību, 
viens no valsts pamatuzdevumiem bija 
atjaunot Latvijas valsti ar latviešu va-
lodu kā valsts valodu de facto. Salīdzi-
nājumā ar 1989. gadu, kad latviešu 

valodu prata ap 19% cittautiešu, 
patlaban liela daļa – aptuveni 95% 
Latvijas mazākumtautību cilvēku – 
prot valsts valodu samērā labā līme-
nī (salīdzinājumam – 2009. gadā cit-
tautiešu valodas pratēju procents bija 
ap 93% ).

2. Lai arī vairums Latvijas mazā-
kumtautību pārstāvju saprot valsts va-
lodas rakstu un/vai mutvārdu formu, 
(sliktāk protot runāt un rakstīt latvis-
ki), tomēr vēl arvien ir apjomīga krie-
vu valodas pašpietiekamība gan medi-
ju telpā, gan privātajā uzņēmējdarbībā 
un saziņā starp dažādu mazākumtau-
tību cilvēkiem. Par krievu valodas 
pašpietiekamību spilgti liecina arī si-
tuācija pašvaldībās un pat dažās valsts 
augstskolās, kur docētāji atvainojas 
visiem nekrievu tautību studentiem un 

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 356 2015. gada 16. aprīlī TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas ........................... 2, 3, 10, 15
Latvijas ziņas ..........1, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15
Latvieši pasaulē ...4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14
Redakcijā .............................................................3
LV prezidents ............................................... 1, 3
Vineta Poriņa .............................................1, 15
Aina Gailīte ................................................... 1, 6
Ceļojums – Jānis Purvinskis .............. 7, 11
Māra Branča skatījums ................................8
Rudīte Bērziņa .................................................9
Māris Brancis Austrālijā ..................... 10, 11
Intervija – prāv. Gunārs Lazdiņš .. 12, 13
Datumi ....................................................... 15, 16
Sarīkojumi un ziņojumi ............................16
Eiro kurss ...........................................................16

TV kanāls krievu valodā
Pretimnākšanas solis vai bumba ar laika degli?

Valsts prezidenta Andra Bērziņa paziņojums
Godātie Latvijas iedzīvotāji!

 
Turpinājums 3. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Musturdeķis. Skat. rakstu 6. lpp.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2015. gada 16. aprīlī

FO
TO

 In
ts

 P
uķ

īti
s

Nekas nav tik sva-
rīgs kā veselība. Satie-
koties ar draugiem, pir-
mā lieto ko prasa: kā tev 
klājās? Iedzerot pirmo 
glāzi, bieži saka – Uz 
veselību!, pat apsveiku-

mos novēl labu veselību. LAIMAS 
grupas darbinieces cenšas ietilpināt 
savā darbības plānā veidus kā veicināt 
veselību mūsu senioriem. Gan rīkojam 
informācijas sesijas, kur ārsts paskaid-
ro klausītājiem, cik svarīgi katru gadu 
potēties pret gripu, kā piekopt labu 
ēdienu režīmu, lai novērstu slimības. 
Esam aicinājuši cilvēkus pasniegt, Tai 
Čī (ķīniešu vingrošanu) pirms Ros-
mes un mēģinājuši iemācīt kā spēlēt 
Croquet, bet atsauksme no senioriem 
bija samērā vāja. Grozījām galvas, kā 
veiksmīgāk varētu iedvesmot mūsu se-
niorus vairāk vingrot, jo ir svarīgi kus-
tēties; pētījumi norāda, ka ķermeņu 
kustība arī palīdz novērst Alcheimeru.

Nolēmām veltīt visu 1. aprīļa 
dienu veselībai. Sastādījām sekojošo 
programmu.

Plkst. 10.00 – Tai Čī; plkst. 10.30 – 
senioru tautas dejas; plkst. 11.15 – rīta 
tēja; plkst. 11.40 – rādīs kā gatavot 
veselīgu ēdienu vienam; plkst. 12.30 – 
veselīgas pusdienas; plkst. 13.30 – fi-
zioterapeite stāstīs un mācīs vin-
grinājumus saistīts ar līdzsvaru 
(balance), lai novērstu krišanas iespē-
ju; plkst. 14.15 – kroketa spēle/galvas, 
plecu un roku masāža. Plkst. 15.30 – 
noslēgums.

Ilgi gāja sastādīt piemērotu ēdien-
karti, lai tā atbilstu veselības dienas 
norisei. Rīta tējai piedāvājām vairākas 
ķīniešu tējas, zaļo tēju, sēklas, rieks-
tus, svaigos augļus, cepumus sagatavo-
tus no kvinojas (Bolīvijas balandas) un 
auzu pārslām. Pusdienas U. Gicasvila 
parādīja, kā ātri sagatavot stir-fry, lie-
tojot cūkas un vistas gaļu ar svaigiem 
sakapātiem dārzeņiem un vairākām 
garšvielām. Saldā ēdienā ābolu kūka 
ar ļoti maz krējuma un cukura. Pēc ne-
daudz izmaiņām bijām apmierinātas 
ar ēdienkarti; tad turpinājām noorga-

nizēt pārējo programmu.
Mums laimējās atrast piemērotus 

cilvēkus, kuri bija ar mieru novadīt iz-
vēlētās aktivitātes. Mēs arī stāstījām, 
ka nav obligāti palikt visu dienu, tas 
svarīgākais, ka tikai kādā no nodarbī-
bām ir piedalījušies.

Bija ļoti patīkams pārsteigums, ka 
pieteicās jauni seniori, un smuks bariņš 
ieradās uz Tai Čī. Tautas dejām pārcē-
lāmies uz Tālavas mazo zāli, jo 5 pā-
riem nebija vietas Biedrības telpā. Tās 
bija ļoti patīkamas nodarbības, un de-
jotāji ar lielāko prieku ritmiski dejoja, 
sita plaukstas, pat atmuguriski gāja un 
neviens nenokrita. Šad tad bija apmul-
sums, nevarēja atrast savu pāri, lai nā-
kamo tūri izdejotu. Vienmēr radās labs 
garastāvoklis, kad dzird labu mūziku, 
un tas pats par sevi rada labsajūtu. Mēs 
lietojām datoru – pieslēdzām pie You-
Tube un mācījāmies no senioru tautas 
deju grupas Latvijā uzņemtu deju. Tas 
labi strādāja, un kaut cik vienā stundā 
vienu deju iemācījāmies. Mums tas ļoti 
patika, un prasīja man, lai norīkotu šā-
das dejas biežāk ar nolūku, ka varētu 
uzstāties kādā sarīkojumā.

Dažiem pat sviedri parādījās uz 
pieres, un visi bija gatavi baudīt rīta 
tēju. Ar lielu interesi skatījās kā Ula 
gatavoju pusdienas, un siekalas sa-
skrējās mutē, jo pusdienlaiks gandrīz 
bija klāt. Ātri uzklājam galdu un izda-
lījām porcijas tā, lai visiem pietiktu.

Ieradās I. Šmita – mūsu terapeite. 
Mūsu klātesošu skaits arī pieauga, un 
uzmanīgi uzklausījāmies, kas Irēnai 
bija ko stāstīt. Interesantākā statistika 
bija, ka vienā dienā caurmērā cilvēki, 
kam ir pāri 65 gadiem, 30 tiek atvesti 
ar ambulanci (ātro palīdzību) uz hospi-
tāli; iemesls – saistīts ar krišanu, un 
tikai 1 – auto katastrofa cietušais.

Katram klātesošam izdalīja infor-
mācijas lapu, kurā redzami svarīgāki 
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Veselības diena Adelaidē
Nekas nav tik svarīgs kā veselība

Ula ar Ilzes palīdzību demonstrē kā gatavot veselīgu ēdienu.
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Kroketa spēlē Dzidra veiksmīgi trāp bumbai.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Sestdien, 11. aprīlī, 
no rīta plkst. 9.30 Ade-
laides Ostā (Port Ade-
laide) stadionā zem 10 
gadiem veco meiteņu 
2. divīzijas Forestviles 
Ērgļu basketbola ko-
manda, kurā spēlē Elisa, 

Zāra un Monika, spēlēja pret Rietumu 
Adelaides Bearcats komandu.

Zāra Dance izpalīdzēja vecākās 
māsas Elisas un komandas biedres 
Monikas Ceplītes basketbola ko-
mandu spēlē pret Rietumu Adelai-
des Bearcats. Forestviles Ērgļiem ti-
kai bija 4 spēlētāji, bet 5 gadus vecā 
Zāra uzvilka uniformu un pirmo reizi 
konkursa spēlē izpalīdzēja Ērgļiem 
izcīnīt neizšķirtu spēli – 22:22. Eli-
sa iemeta 7 punktus un Monika – 2 
punktus.

Lielāko daļu spēles notiek Veiviles 
stadionā, Rose Terasē, tanī pašā terasē, 
kur atrodas Adelaides Latviešu nams.

Pēc spēlēm meitenes devās uz Lat-
viešu skolu.

Reinis Dancis
Zem 10 gadu 2 divīzijas treneris

Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Izrādās, ka mēs ļoti 

labi glabājam noslēpu-
mus. Ministru kandidā-
tiem tiek liegta pieeja 
valsts noslēpumam, 
Valsts kancelejas vadītā-

jai pēc daudziem gadiem atcelta pieeja 
valsts noslēpumam, un Valsts drošības 
komitejas (VDK) dokumentu izpētes 
komisija (cik ilgi tā jau darbojas?) nav 
vēl laista klāt pie tiem pašiem Valsts 
drošības komitejas dokumentiem.

Izpētes komisijas priekšsēdētājs 
Kārlis Kangeris 14. aprīļa atklātā vēs-
tulē ministru prezidentei un ministru 
kabineta locekļiem raksta: „Tieslietu 
ministrs ir informēts, ka nav uzsākta 
sevišķo atļaujas pieejai valsts noslēpu-
ma objektiem procedūra un ka komi-
sijas locekļi līdz šim pat nav redzējuši 
Satversmes aizsardzības biroja Totali-
tārisma seku dokumentēšanas centra 
rīcībā esošo Valsts drošības komitejas 
arhīva daļu un automatizēto datu ap-
strādes sistēmu Delta Latvija,...“

Tātad līdz šim arī čekas noslēpumi 
ir sekmīgi pasargāti pat no valsts iecel-
tiem šo dokumentu pētītājiem.

Kā notiek lietas citur? Šā gada 9. ap-
rīlī Ukrainas Verhovna rada (Augstākā 
padome jeb parlaments) pieņēma liku-
mu nr. 2540, kas atvēra publikai pieeju 
Padomju Savienības totalitārā režīma 
represīvo orgānu arhīviem no laika pe-
rioda 1917.-1991. Tiks publicēti KGB, 
GRU, MGB, Čekas, PSRS Iekšlietu mi-
nistrijas, NKVD, SMERŠ, PSRS pro-
kuratūras un citu iestāžu arhīvi. Infor-
mācija būs pieejama uz pieprasījuma, 
un arī tiks plānveidīgi publicēta.

Jaunais likums paredz, ka Personu 
datu aizsardzības likums neattiecas uz 
informāciju no šiem arhīviem, un ka 
represīvo orgānu arhīvu informāciju 
nedrīkst klasificēt kā slepenu. Pieeju 
informācijai nedrīkstēs ierobežot dēļ 
Ukrainas likumiem vai starptautiskiem 
līgumiem, un netiks ņemti vērā Padom-
ju laika noslēpumainības zīmogi.

Vienīgais iespējamais izņēmums ir 
represiju upuri, kuriem ir tiesības ie-
robežot pieeju arhīvu informācijai par 
sevi. Bet tas neattiecas uz represīvo 
orgānu darbiniekiem, kuri vēlāk paši 
kļuvuši par represiju upuriem.

Kāpēc mēs minstināmies ap šo 
svarīgo darbu? Kāpēc ukraiņi izrādī-
sies spējīgāki?

Okupāciju Latvijā īstenoja un uztu-
rēja ar trim līdzekļiem – militāro varu, 
represīviem orgāniem, kolonistu ieplū-
dumu. Mēs nevaram likvidēt okupāci-
jas sekas un veidot saliedētu sabiedrī-
bu, ja netiekam galā ar šiem trim.

Militāro varu esam spējuši izvest 
ārā no Latvijas. Tiesa, tā nav pārāk tālu 
aizgājusi un rēgojās cieši pie mūsu robe-
žām, bet uz vietas Latvijā palikuši tikai 
atvaļinātie virsnieki un viņu ģimenes.

Daudzās ārvalstu vizītes, kurās 
esmu devies kopā ar plaši pārstāvētām 
biznesa delegācijām, ir sniegušas po-
zitīvus rezultātus. Skaitļi apstiprina, 
ka Latvijas kopējā eksporta apjoms ir 
pieaudzis par 20% ar stabilu un notu-
rīgu kāpumu, sasniedzot vairāk nekā 
10 miljardus eiro 2014. gadā. Rezultāti 
liecina par daudzām pozitīvām ten-
dencēm, taču tas ir tikai ceļa sākums, 
kas mērķtiecīgi jāturpina.

Kaut arī vērojama ekonomiska iz-
augsme, Latvijas iedzīvotāju skaita iz-
maiņas joprojām ir negatīvas – cilvēki 
turpina aizbraukt, no pierobežas nova-
diem dodas uz lielajām pilsētām, at-
algojums nav pietiekams, darba vietu 
skaits reģionos ir ierobežots, daudzām 
jaunajām ģimenēm ir nepieciešams at-
balsts. Latvijas nākotne ir tieši atkarīga 
no mūsu iedzīvotāju izglītības līmeņa, 
konkurētspējas un tādas valsts virzītas 
reģionālās politikas, kas nodrošina cil-
vēkiem saistošu darba un dzīves vidi. 

Turpmākajos desmit gados Latvi-
jai ir jāsasniedz vismaz Eiropas Savie-
nības vidējais iekšzemes kopprodukta 
līmenis uz vienu iedzīvotāju. Ekono-
mika un sociālā drošība nav dalāmi 
jēdzieni, tie ir cieši saistīti.

Diemžēl ģeopolitiskā situācija Ei-

ropā ir mainījusies, izraisot pamatotu 
satraukumu par mieru un liekot ikvie-
nai valstij rīkoties, lai stiprinātu savas 
aizsardzības spējas un pastiprināti 
rūpētos par savu iedzīvotāju drošību. 
Tā ir jaunā realitāte, kurā dzīvojam un 
kura nākamo četru gadu laikā būs arī 
Valsts prezidenta darba kārtības viena 
no prioritātēm. Es ticu gudrai, nosvēr-
tai un saprātīgai politikai, kas nepie-
ļaus satricinājumus, agresiju un dziļus 
konfliktus Eiropā.

Godātie Latvijas iedzīvotāji!
Esmu nosaucis nozīmīgus iekšpo-

litiskos un ārpolitiskos uzdevumus, 
kam, manuprāt, vajadzētu būt nāka-
mā Valsts prezidenta darba kārtībā, 
lai mūsu valsts simtgadē – 2018. gadā 
ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu ar 
pārliecību teikt: „Es ticu savai valstij 
un savai nākotnei šai zemē!“ Lai mēs 
visi patiesi lepotos ar to, ka dzīvojam 
Latvijā!

Ar šādu novēlējumu es daru zinā-
mu, ka nebūšu viens no kandidātiem 
nākamajam Valsts prezidenta termi-
ņam. Pateicos visiem par sadarbību, 
atbalstu, konstruktīvu kritiku un god-
prātību it visā, ko esam šajos četros 
gados kopīgi paveikuši Latvijas labā!

Paldies.
Andris Bērziņš

LR Valsts prezidents
2015. gada 10. aprīlī

Valsts prezidenta paziņojums
Turpinājums no 1. lpp.

Visas trīs seko tēvu un vectēvu pēdās
Danču basketbola dinastija

Miķelis Dancis ar mazmeitām Zāru un 
Elisu.
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Represīvie orgāni atstājuši savas 
saknes mūsu sabiedrībā. Pret tām ir 
jācīnās, arī ja nespēsim pilnīgi izra-
vēt. Šie orgāni baidās no gaismas, un 
noteikti jūt diskomfortu, kad Latvijas 
Okupācijas muzejs aicina uz ekskur-
sijām čekas pagrabos Stūra mājā. Bet 

vēl lielāku diskomfortu tie jutīs, kad 
čekas arhīvs būs izpētīts un atklāts.

Čekas arhīvu izpēte ir vajadzīga 
ne tikai dēļ vēstures taisnības, bet lai 
visai sabiedrībai rādītu Maskavas īsto 
seju. Izpēte ir vajadzīga tagad!

GN
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Sestdien, 2015. g. 28. februārī, Lat-
viešu Centrā Toronto, kamēr latviešu 
skolas skolnieki baudīja skautu un gai-
du ziemas nometni Saulainē, Kanādas 
skolotāji no Latviešu skolas Hamiltonā, 
Toronto Latviešu biedrības sestdienas 
skolas, Toronto Latviešu skolas Valodi-
ņa un Otavas pulcējās LNAK Izglītības 
nodaļas rīkotā skolotāju seminārā: 24 
skolotāji, 5 lektori un 2 klausītāji. Semi-
nāru ievadīja LNAK Izglītības nozares 
vadītāja Elita Pētersone, sveicot visus 
dalībniekus un iepazīstinot semināra 
lektorus: Aiju Mazsīli (ESL skolotāja 
Toronto skolas sistēmā un bijusī LNAK 
Izglītības nozares vadītāja), Andru 
Zommeri (ALA Izglītības nozares va-
dītāja), Dainu Grosu (PBLA Izglītības 
padomes vadības lokā un LAAJ sko-
lu nozares vadītāja) no Austrālijas un 
Arni Grosu (DekSoft, Latviansonline) 
no Austrālijas.

Pirmās pārrunas tika saistītas ar 
aptauju, ko skolnieki un vecāki bija 
izpildījuši 2014. g. pavasarī. LNAK 
Izglītības nozare sagatavoja aptauju, 
lai uzzinātu skolnieku un vecāku at-
tieksmi par latviešu valodu un latvie-
šu skolu. Piemēram, tika jautāts kāda 
ir mājas valoda; cik bieži lasa latviešu 
grāmatas vai avīzes; vai skatās latvie-
šu internetu utt. Aptaujā skolnieki un 
vecāki arī varēja izteikties, vai patīk 
skola; kamdēļ skolnieki nāk uz latvie-
šu skolu; kamdēļ vecāki sūta bērnus 
uz latviešu skolu; kas patīk vai nepa-
tīk skolā utt. Tika saņemtas atpakaļ 42 
aptaujas no skolniekiem un 44 aptaujas 
no vecākiem. Bija pārsteidzošs rezul-
tāts, ka tikai četriem vecākiem mājas 
valoda bija latviešu valoda un 14 mājās 
runāja vairāk latviešu valodā nekā citā. 
No skolniekiem uzzinājām, ka tikai 18 
bērniem latviešu valoda bija pirmā va-
loda. Caurmērā bērniem patīk latvie-
šu skola (12 bērniem patika skola ļoti 
labi un 27 bērniem labi patika latviešu 
skola). Tikai trim bērniem nepatika 
skola. Jāsecina, ka skolotāji tomēr kaut 
ko labu dara, jo lielākā daļa no skol-
niekiem nesūdzējās par latviešu skolu. 
Tomēr ir secinājums, ka mums ir jā-
maina skolas programmu un mācīša-
nas metodes, lai atspoguļotu šīs dienas 
reālitāti sakarā ar to, ka vairums skol-

niekiem latviešu valoda ir otrā valoda.
Sakarā ar šo secinājumu, Aija 

Mazsīle tika aicināta lai demonstrētu 
skolotājiem, kā viņi varētu pielietot 
mācību metodes, ko viņa lieto mācot 
angļu valodu skolniekiem, kuriem an-
gļu valoda nav pirmā valoda. Metode, 
ko viņa pielieto, ir izmeklēšana, balstī-
ta mācīšanās (inquiry based learning). 
A. Mazsīle bija atvedusi materiālus, par 
kuriem viņa izskaidroja, kā tos pielietot 
stundās. Skolotāji aktīvi dzīvoja līdzi 
paraugiem, paši pat piedaloties vienā 
nodarbībā. Mijiedarbībā ar A. Mazsīli 
skolotāji guva jaunas idejas un veidus, 
kā pielietot šo metodi savās klasēs, lai 
veicinātu latviešu valodas mācību.

Pēc tam sekoja Andras Zommeres 
īss pārskats par latviešu skolām ASV. 
1960’s gados ASV bija 70 latviešu sko-
las, bet šodien ir 19. A. Zommere stās-
tīja par valodas pārbaudījumiem, ko 
pašlaik veic latviešu skolas ASV. Šie 
pārbaudījumi ir domāti, lai uzzinātu 
katra skolnieka valodas līmeni vai sa-
pratni klausīšanā, lasīšanā, runāšanā 
un rakstīšanā. Pārbaudījumi ir domā-
ti arī, lai uzzinātu skolnieku valodas 
vājās un stiprās puses. Tas tad palīdz 
skolotājiem izstrādāt mācību vielu, lai 
palīdzētu skolniekiem uzlabot valodu. 
Pārbaudījumi tiktu veikti skolas gada 
sākumā un atkārtoti skolas gada bei-
gās, lai redzētu vai skolnieki ir uzlabo-
juši savas spējas izteikties latviski, kā 
arī pašas zināšanas. Šie pārbaudījumi 
tika veikti pagājušā vasarā Garezera 
Vasaras vidusskolā (GVV), un skolnie-
ki un skolotāji atzina tos kā ļoti sekmī-
gus. A. Zommere silti ieteica Kanādas 
latviešu skolām lietot šos pārbaudī-
jumus. Savācot rezultātus datu bāzē, 
izglītības nozares 
varēs tuvāk anali-
zēt rezultātus un 
piemērot mācību 
programmu mūsu 
bērnu vajadzībām.

Pēc pusdienas 
pārtraukuma, Dai-
na Grosa kā bijusī 
Pasaules brīvo lat-
viešu apvienības 
(PBLA) izglītības 
padomes priekš-

Bērniem patīk latviešu skola
Sekmīgs skolotāju seminārs Toronto

Semināra dalībnieki.
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Lektori: No kreisās Aija Mazsīle, Andra Zommera, Elita 
Pētersone, Daina Grosa, Arnis Gross.
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sēde vispirms pastāstīja par Eiropas 
latviešu skolām jeb skoliņām. Pašlaik 
Eiropā ir 70 skoliņas: 20 no tām tika 
dibinātas beidzamos trīs gados. Skol-
nieku skaits svārstās līdz pat 50. Stok-
holmā un Reikjavikā ir 50 skolnieku. 
Skolas satiekas reizi nedēļā, ik pa di-
vām nedēļām vai reizi mēnesī. 

Austrālijā, tāpat kā Kanādā un ASV, 
skolas tika dibinātas 1950`s gados. Paš-
laik latviešu pamatskolas atrodas Ade-
laidē, Brisbanē, Melburnā un Sidnejā. 
Melburnā ir arī vidusskola; Adelaidē un 
Sidnejā ir daži skolnieki, kuri mācās vi-
dusskolu klasēs. Jaunieši vasaras brīv-
laikā mācās Annas Ziedares Vasaras 
Vidusskolā (līdzīgi kā GVV un Kursā 
ASV). Interesants fakts, ka ir aplēsts, 
ka tikai 10-20% no latviešu bērniem 
diasporā apmeklē latviešu skolas. Kā 
viņus piesaistīt latviešu skolās?

D. Grosa tad pievērsās pie mācību 
līdzekļiem internetā, kurus skolotāji 
varētu izmantot gatavojot mācību lī-
dzekļus. Latviešu valodas aģentūra ir 
izveidojusi vairākas mājas lapas. Kā 
piemēru, viņa ieteica ielūkoties ma-
ciunmacies.valoda.lv. Tika apskatītas 
citas mājas lapas un tika pārrunāts, kā 
bērni, vecāki un skolotāji varētu tās 
izmantot.

Arnis Gross sekoja ar savu prezen-
tāciju par jaunāko tehnoloģiju un iespē-
ju mācīt latviešu valodu lietojot iPad 
un planšetdatoru. Klātesošie iemācījās 
jaunus tehniskus vārdus, kā piemēram, 
lietotnes (apps) un plantšetdators (tab-
let). Latviešu skolas Austrālijā izmanto 
mobilās tehnoloģijas kā iPad un plan-

 
Turpinājums 14. lpp.
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nas procesu un pasniegt InDesign and 
Photoshop semināru LNB darbinie-
kiem, kas palīdzēs arhīvu darbā. Šajā 
pēdējā valdes sēdē TILTS piešķīra 
$500 pabalstu sabiedrībai par atklā-
tību DELNA, reaģējot uz 26. marta 
Ziņas uz Delnas pausto, ka: „Jūsu at-
balsts ir vitāli svarīgs tieši šodienas 

ģeopolitiskā situācijā, kad korupcijas 
drauds, iespējams, ir visnopietnākais 
drauds Latvijas pastāvēšanai.“

Tomēr galvenais darbs ir kultūras 
turneju organizēšana ASV un Kanādā, 
un tam ļoti nozīmīgs ir ALAs finansiā-

TILTS darbojas
Latviešu kultūras biedrības pilnsapulce un valdes sēde

Šī gada 28. martā Latviešu kultū-
ras biedrība TILTS pulcējās uz gada 
pilnsapulci un valdes sēdi. TILTS 
biedrībā šogad ir 368 biedri no lat-
viešu centriem ASV, Kanādā, Eiropā, 
Austrālijā, kā arī no Latvijas. Jaunie-
vēlētajā TILTS valdē darbojas 43 lo-
cekļi. Vēl valdei ir 126 palīgi, kas iz-
pilda dažādus specifiskus uzdevumus.

Ģirts Zeidenbergs un Andris Pa-
degs vadīja valdes sēdi. Valdes locekļi 
ziņoja par padarīto darbu 2014. gadā un 
ieplānotiem pasākumiem 2015. gadā.

TILTS biedrībai ir izveidojusies 
laba sadarbība ar Latvijas Kultūras 
ministriju, Latvijas Vēstniecībām 
ASV un pie ANO, ALA un PBLA 
organizācijām, Daugavas Vanagiem, 
Latviešu Fondu, Klīvlandes un Mine-
sotas latviešu koncertapvienībām un 
citām kultūras organizācijām. Sadar-
bības rezultātā ir iegūti nozīmīgi nau-
das pabalsti TILTS darbam, uzlabota 
kultūras pasākumu informācijas izpla-
tīšana un pasākumu apmeklēšana.

TILTS mērķi ir sekojoši: veicināt 
latviešu tautas identitātes saglabāšanu 
kā ārzemēs, tā Latvijā, liekot sevišķu 
uzsvaru uz skolu un jauniešu centie-
nu atbalstu Latvijā; iepazīstināt mūsu 
mītnes zemes iedzīvotājus ar Latviju 
un tās sasniegumiem; veidot tiltu kul-
tūras jomā starp latviešu tautu Latvijā 
un ārzemēs.

Par iepriekšējo gadu TILTS darbu 
rezultātiem jau ir rakstīts preses slejās 
agrāk. Te pieminēšu tikai 2014. gadā 
padarīto un ieplānoto darbu 2015. ga-
dam.

2014. gada maija sākumā Lat-
vijas premjere Laimdota Straujuma 
runāja ALA kongresā Filadelfijā un 
iepriekšējā vakarā tikās uz pārrunām 
par diasporas latviešu vajadzībām. 
Tur TILTS valdes priekšsēža izpildu 
vietnieks Andris Padegs runāja par 
kultūras sarīkojumu organizēšanu 
Ziemeļamerikā un par Latvijas valsts 
finansiāla atbalsta nepieciešamību 
šādām turnejām. Oktobrī A. Padega 
referāts Latviešu kultūras biedrība 
TILTS bija daļa no PBLA Kultūras 
Fonda rīkotās konferences Rīgā Latvi-
ja Ārpus Latvijas. Referāts nobeidzās 
ar domu, ka ir pienācis laiks Latvijai 
finansiāli atbalstīt diasporas tautiešus, 
lai uzturētu viņu latvisko identitāti un 
lai tie nepazustu Latvijai.

TILTS ir strādājis pie vairākiem 
vēsturiska un izglītojoša rakstura pro-
jektiem. Tas ir atbalstījis finansiāli 
mākslinieka Ēvalda Dajevska gleznu 
sūtīšanu uz Latviju. Ar TILTS ziedo-
jumiem atbalstīts Korija Maklauda 
(Cory McLeod) brauciens 2015. gada 
martā no Mineapoles, ASV uz Rīgu 
pēc Latvijas Nacionālās Bibliotēkas 
aicinājuma sniegt referātu par Rīgas 
Geto muzeja mājas lapas sagatavoša-

Sēdes dalībnieki: Pirmā rindā no kreisās: Anita Bataraga, Gunta Semba, Baiba 
Pinne, Maija Medne, Dace Aperāne, Ārija Kats. Otrā rindā no kreisās: Jānis 
Students, Ģirts Zeidenbergs, Andris Padegs, Gundars Aperāns. Trūkst Lauma 
Upelniece Katis.
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Rīgā uz trim mēnešiem ir ieradies Titā-
niks – pasaulē lielākā Titānikam veltītā ce-
ļojošā izstāde. Atklāšana notika 27. martā. 
Izstādes veidotājs un īpašnieks: Imagine Ex-
hibitions, Pte (ASV).

Saņēmu fotografēšanas atļauju izstādes 
preses centrā un 10. aprīlī devos uz Rīgas Nacionālo sporta 
manēžu (atklāta 1965. g.). Izstādes darba laiks: plkst.11 – 20, 
bet darbdienu un brīvdienu ieejas biļešu cenās ir atšķirība.

Sporta manēžas fasādi grezno ļoti iespaidīgs reklāmas 
plakāts, un ārpusē pati ieeja noformēta kā traps uz kuģi. 
Halle ar kasēm ir patumša, un skatītāju kustība organizē-
ta pa šauriem, resnām virvēm atdalītiem celiņiem. Katrs 
apmeklētājs kopā ar biļeti saņem iekāpšanas karti (puse 
no A4 lapas formāta) ar Titānika rēderejas White Star Line 
emblēmu un konkrēta pasažiera datiem, vēlāk kuģa piemi-
ņas galerijā uzzinot sava pasažiera likteni. Uzrakstīšu da-
tus: „White Star Line“ pasažiera biļete 1. klase; „Titāniks“; 
Sauthemptona; 1912. g. 10. aprīlis; Lily May Peel Futrel-
le – 35 g.v.; no Londonas; galvenais konditors; amerikāņu 
rakstnieka un žurnālista sieva; 1. klase, 92C kajīte. Nonā-
kot piemiņas galerijā uz melnās sienas izglābto pasažieru 
sarakstā meklēju Lily vārdu; meklēju pavirši, lai varētu 
sevi mierināt ar domu, ka vienkārši nepamanīju.

Izstāde noformēta kā skatītāja klātbūtne kuģa katastro-
fas brīdī, vēlāk arī vraka izpētes laikā, kustības virziens 
norādīts ar bultām, brīžiem var apjukt, bet apmaldīties ne-
var, jo eja tikai viena. Šaurie, melnie gaņģi savieno izstāžu 
telpas ar stikla vitrīnās izvietotiem eksponātiem; neviens 
eksponāts, protams, nav no nogrimušā Titānika. Divās vie-
tās skatītājiem ir iespēja nofotografēties – uz kuģa priekš-
gala un uz Lielajām kāpnēm, fotogrāfijas izpērkot izstādes 
noslēgumā.

Iesaku virzīties lēnām, apskatīt un izlasīt pilnīgi visu, 
jārēķinās ar pusotru stundu. Sajūta kā filmā, – nonākot tā 
laika atmosfērā uz greznākā kuģa, vēsturiskais interjers, 
eksponāti un mūzika. Var redzēt atšķirības 1. un 3. klases 
kajīšu iekārtojumā, iziet caur kurtuves telpai ar atvērtām 
sarkanām krāsns mutēm un ogļu šķipelēm garos kātos, ap-
skatīt to laiku ceļojuma koferus, Keitas Vinsletas kleitu no 
Džeimsa Kamerona 1997. gada filmas. Protams, izteikti 
iespaidīgs ir brīdis, ko pavadi nonākot pie kuģa saviesīgās 
dzīves Lielajām kāpnēm – apbrīnojama greznība, bet nekā 
lieka, tikai žēl, ka nekādi nevar dabūt vienā kadrā kāpnes 
ar kupolveida griestiem un lustrām. Palūdzu izstādes fo-
togrāfi nofotografēt mani uz šīm kāpnēm arī kopā ar gidi 
Romu (lietuviete) – jaunu meiteni Titānika apkalpojošā 
personāla formā – meitenei šis tērps ļoti piestāvēja.

No šīs zeltainās gaismas telpas tālāk jāiet pa tumšām 
galerijām gar zvaigžņotām debesīm līdz horizontam, līdz 
pēkšņi pazūd mūzika, skan kuģa zvans, drausmīgas krakš-
ķošas un triecienu skaņas (ārkārtīgi iespaidīgas), līdz nonāc 
pie liela ekrāna aiz kuģa stūres rata ar milzīgu baltu aisber-
gu. Blakus video var redzēt kā kuģis pārlūza un nogrima. 
Faktiski, ja mazliet par visu tur uz vietas arī piedomā, var 
pārņemt neliela panika.

Mani pārņēma neliela panika, nonākot telpā, kas veltīta 
Titānika vraka atklāšanai un apsekošanai okeāna dzelmē 
1985. gadā. Šeit vairākus metrus bija jāiet pa stikla grīdu, 
redzot apakšā smiltis ar trauku lauskām un apgaismojuma 
imitēto ūdens skalošanos. Instinktīvi centos iet pa stikla 
melnajām šuvēm. Vēl dažas galerijas ar interesantiem eks-
ponātiem un nonācu mūsdienās – zālē ar White Star Line 
simbolikas suvenīru tirdzniecību, ļoti pārdomāts moments 
izstādes organizācijā. Ja skatītājs pēc visa redzētā un pie-
dzīvotā nonāktu uzreiz zem zilas debess pie Sporta manē-
žas, tad tas būtu šoks, suvenīri ar cenu zīmītēm ikvienu 
atsauc ikdienā. Arī Titānika restorāna interjers ar sarka-
nām magonēm (piemiņas simbols anglosakšu zemēs) vāzēs 

pieliek punktu šim skatītāja pārdzīvojumam. Aiziet vajag – 
nenožēlosiet!

Rainis un Aspazija pie Nacionālā teātra
No Maskavas forštates dodos uz Rīgas centru – uz zib-

akciju Rainis un Aspazija atgriežas Rīgā* pie Latvijas Na-
cionālā teātra, kas pulcē bariņu gan jaunus, gan vairs ne 
tik jaunus cilvēkus. Akcijas dalībnieki visi kopā norunāja 
Raiņa dzejoli Tā nepaliks no dzejas krājuma Vētras sēja 
(apbrīnojami aktuāls arī mūsdienās), atceroties Raiņa un 
Aspazijas godināšanu un sveikšanu 1920. gadā pēc 14 gadu 
prombūtnes.

Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileja ir iekļauta 
 UNESCO svinamo dienu kalendārā. Par godu jubilejai ir 
izveidota programma Pastāvēs, kas pārvērtīsies, kurā Na-
cionālais teātris piedalās ar diviem iestudējumiem: Raiņa 
sapņi (režisors Kirils Serebreņņikovs) un Raiņa Uguns un 
nakts pirmizrādi (režisors Viesturs Kairišs).

„Musturdeķu stāsti“
Tālāk dodos priecēt acis – uz Vecrīgu, Kultūras un 

mākslas centru Ritums Jaunielā Nr.  29A, kur izstāžu zālē 
līdz 22. aprīlim var aplūkot ko neparastu – sešpadsmit 
Musturdeķu stāstus. Kā top šie deķi – rokdarbnieces ne ti-
kai Latvijā, bet arī latvietes Anglijā, Nīderlandē, Norvēģi-
jā, Vācijā un Zviedrijā ada, tamborē, auž vai filcē kvadrāti-
ņus konkrētam deķim un tad savstarpēji ar tiem mainās (!), 
tādējādi izveidojot ļoti krāšņus musturdeķus.

Izstādes video ļoti uzskatāmi parāda, kā notiek košo 
kvadrātiņu maiņa zaļā pļavā, kā tiek veidots viss deķis. 
2014. gadā citi musturdeķi bija skatāmi Smiltenē un Nau-
jenē. Es ilgi pētīju kvadrātiņus, apbrīnojama izdoma un 
daudzveidība. Ļoti priecīga izstāde! Ceru, ka arī lasītājiem 
patiks.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

* http://www.laikraksts.com/raksti/5256

Piektdiena Rīgā
Titāniks Maskavas forštatē

No kreisās: Aina Gailīte uz „Titānika“ Lielajām kāpnēm.
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Zibakcija pie Nacionālā teātra.
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Kur vien tu brauc, 
visur tomēr satiec lat-
viešus. Vai tu viņus pa-
zīsti, vai nē, tūlīt tomēr 
paliekam draugi. Mana 
māsa Sarmīte dzīvo 
Siāmā (Taizemē) jau no 
1954. g., bet es gan nekad 

vēl nebiju viņu tur apciemojis. Tā šajos 
Ziemassvētkos apsolīju viņu tajā sap-
ņu zemē apciemot. No Pertas vienīgi ar 
Virgin Australia lidsabiedrības lidma-
šīnām Siāmu var sasniegt sešu stundu 
laikā. Ar citām lidmašīnām ir jālido 
caur Austrumaustrālijas pilsētām un 
Singapūru, un vismaz 24 stundas. Tā-
tad, izvēles nav – jālido ar Virgin.

15. decembrī tad arī Pertas lidlau-
kā kāpu lidmašīnā un devos savā ceļo-
jumā apciemot māsu. Tas bija viens no 
gludākiem un labākiem lidojumiem, ko 
esmu veicis, un sešu stundu laikā biju 
Pokhetā, Siāmā. Biju iedomājies, ka 
šis būs maziņš lidlauciņš, bet, ienākot 
iebraucēju hallē, priekšā jau bija divu 
citu lidojumu ļaudis, kuri kārtoja mig-
rācijas dokumentus. Tos visus arī man 
bija jānokārto. Pēc vismaz stundas bei-
dzot tiku no šī haosa laukā, un mana 
māsiņa turpat jau stāvēja un gaidīja. To 
nakti pavadījām māsasdēla Andra mā-
jās Phuketā, bet no rīta plkst. 9.30 jau 
bijām autobusā ceļā uz 300 km attālo 
Ranong, kur mana māsiņa dzīvo.

Pēc sešu stundu brauciena gan gar 
Adamana jūras krastu, kur skaidri va-
rējām redzēt lielā Sunami viļņa pēdas 
un visu, kas tagad pēc desmit gadiem, 
jau pārbūvēts un atjaunots. Tad brau-
cām cauri bieziem džungļiem, kur ceļš 
vijās ap kalnu grēdām gar dziļām kal-
nu aizām, kur pa lielākai daļai mazos 
ciematiņos dzīvo musulmaņu ģimenes. 
Gandrīz gar visu ceļu ir gan vēl lietotas, 
gan arī daudz jau pamestas gumijkoku 
plantācijas. Pamestajās plantācijās (pa-
mestas, jo gumijai vairs nav tirgus pie-
prasījumu) džungļi tūlīt visu pārņem, 
un koki tiek pilnīgi biezu džungļu pār-
ņemti tā, ka būtu neiespējams tur iziet 
cauri. Pēc vienas apstāšanās un kāju 
izlocīšanai beidzot esam arī Ranongā.

Ranonga ir liela pilsēta, Siāmas un 

Birmas robežpilsēta, jo tieši pāri upei 
atrodas Birma, un tur var viegli nokļūt 
pusstundā, braucot ar kuģīti. Stāvot 
augstā kalnā var skaidri saredzēt lielu 
skaistu ēku, kura bija slavena, angļu 
būvēta slimnīca, kura esot bijusi vienī-
gā un ļoti labu ārstu apkalpota slimnī-
ca visā šajā apgabalā. Bagātāki cilvēki, 
kuri ir varējuši to atļauties, ir tikai tur 
vien braukuši ārstēties.

Lielākā daļa siāmiešu ir budisti, 
bet Ranongā ir arī daudz katoļticīgo. 
Man bija palaimējies, jo mana māsa 
dzīvo gandrīz tieši pretī lielai katoļu 
skolai un skaistai katoļu baznīcai. Tā 
nu mēs Ziemassvētkos varējām arī 
aiziet uz baznīcu. Kaut gan es esmu 
katolis, Sarmīte ir luterticīga, bet tā kā 
luterāņu baznīcas tur nav, viņa iet uz 
to pašu katoļu baznīcu. Sarmīte tur ir 
ļoti iecienīta, jo esot liela šīs baznīcas 
atbalstītāja. Tā man teica gan vietējie 
mācītāji, gan citi dievlūdzēji.

Kristības
Bija ļoti interesanti, ka Ziemassvēt-

ku dievkalpojumā bija aizdegta Liel-
dienu svece. Siāmā tādus atsevišķus 
Ziemassvētkus, kādus mēs svinam, 
nesvin, bet tur svin vienkārši Jēzus 
dzimšanas dienu. Vienu Ziemassvētku 
dziesmiņu arī dziedāja. Vēlāk sapratu 
arī, kāpēc bija Lieldienu svece, jo esot 
pieņemts, ka šajā dievkalpojumā arī 
kristī kādu bērnu. Šis puisītis liekās jau 
bija kādus trīs gadus vecs, un kristību 
ceremonija neko arī neatšķīrās no tās, 
kā tas notiek pie mums. Siāmā Ziemas-
svētki nav pasludināta valsts brīvdiena, 
bet Valsts brīvdiena ir Jaungada diena.

Tad dievkalpojuma beigās visi ie-
las bērni (gan bāreņi, gan vienkārši 
klaidoņi) nāk baznīcā un visi saņem 
kaut kādas dāvanas. Vēlāk tad visi tiek 
arī pabaroti ar kārtīgu maltīti, ko drau-
dzes dāmas ir sagādājušas. Tādi tad 
tiek svinēti Ziemassvētki Siāmā, un nu 
biju arī redzējis viņu kristības.

Kāzas
Nākošā dienā mana māsasmeita In-

grīda bija nokārtojusi, ka man viņu ir jā-
pavada viņas draudzenes kāzās. Ingrīda 

bija man jau nopir-
kusi siāmiešu skais-
ti izšūtu kreklu, un 
viss, kas man būšot 
jādara, ir jābūt In-
grīdas pavadonim. 
To apņēmos darīt, 
ja viņa mani rīko-
tu, jo par siāmiešu 
kāzām pilnīgi neko 
nezinu. Nu tik traki 
jau arī nekas nebi-
ja; bija daudz ļoti 
skaisti ģērbušās In-
grīdas draudzenes, 
brūte un brūtgāns. 

Ingrīda ar visām (bija kādas desmit) sa-
vām draudzenēm bija brūtes māsas, bet 
ceremonija bija divās daļās; bija apvie-
notas Siāmas un Birmas ceremonijas.

Vispirms, lai līgavainis tiktu pie 
brūtes, viņam bija jāiet cauri brūtes 
māsu kolonnai un jāmaksā īstā nau-
dā pieņemamu summu katram pārim, 
kuri turēja kādu skaistu auklu (skaistas 
krelles vai ko līdzīgu). Pēc samaksas 
auklu atvēra, un viņš gāja pie nākamā 
pāra un atkal maksāja... utt. Tā nabaga 
līgavainim izmaksāja daudz naudas, 
lai tikai tiktu pie līgavas. Saticis un pa-
ņēmis līgavu, jaunais pāris gāja zālē, 
kur uz skatuves sēdēja viņu vecāki.

Pēc vecākiem piedāvātas tases tējas 
un lūguma viņiem piedot par palaidnī-
bām, ko viņi bērnībā darījuši, katram 
vecākam pasniedza skaistu dāvanu. Pēc 
vecākiem tad tas viss atkārtojās ar vec-
vecākiem, tantēm, onkuļiem... utt. Šī 
ceremonija vilkās kādu pusotru stundu, 
un tad jaunais pāris atkal pazuda no zā-
les. Mēs sēdējām, ēdām un dzērām, ka-
mēr jaunais pāris, tagad ģērbušies baltās 
kāzu drānās, atkal ienāca zālē, kur bija 
ap 500 vai vairāk viesu. Daži viesi (tu-
vākie radi un draugi) bija aicināti uz pir-

Ziemassvētki Siamā
Nu gan biju redzējis visu: kristības, kāzas un bēres

Jānis un Sarmīte lidostā.
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No kreisās: Ingrīda, līgava, Jānis.
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No kreisās: Līgavas vecāki, līgavaiņa vecāki un priekšplā-
nā – jaunais pāris.
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Anitās, ko Latvijā 
svin 10. aprīlī, Jūrmalas 
Pilsētas muzejā atklāja 
Anitas Jansones-Zir-
nītes personālizstādi ar 
ļoti vienkāršu nosauku-
mu Gleznas un grāma-
tas.

Blakus citām dāvanām viņa ir ap-
veltīta ar visai retu māku kopt drau-
dzību. Draugus mēs visi vēlamies dau-
dzus, taču piemirstam, ka draudzība ir 
jābaro ar sarunām, ar tikšanās reizēm, 
zvaniem, ar mīļiem nieciņiem goda 
reizēs un apciemojumiem. Anita prot 
arī svinēt savas goda dienas. Kurš gan 
uzdrošināsies savā vārda dienā sarīkot 
izstādi, lai pulcinātu draugus un šādā 
veidā sarīkotu svētkus? Viņai tas ir 
raksturīgi.

Anitai svarīgi arī būt klāt nozīmī-
gos kultūras notikumos, pati būdama 
ne viena vien kultūras pasākuma da-
lībniece un centrālais punkts – piemē-
ram, viņa ir Buruļa (BURULIS tapis 
no sākumburtiem Burtnieku rudens 
literatūras sarīkojumiem), iniciatore 
un iedvesmotāja, bez viņas nav iedo-
mājami Lāčplēša svētki un Zigmāra 
Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas 
Lāčplēsis uzvedums Burtniekos tālajā 
1988. gadā.

Dārzs Burtnieku Viļņos tāpat pra-
sa laiku. Taču viņa prot savas intereses 

sabalansēt ar radošo darbu. Daudzpu-
sība ir viņas daiļrades pamats – bez 
glezniecības, akvareļiem, pasteļiem, 
grafikas, grāmatu ilustrācijām, grā-
matzīmēm, Anita šad un tad pievēršas 
porcelāna un zīda apgleznošanai. Ne-
drīkst aizmirst arīdzan rūpi par vīra – 
dzejnieka Pētera Zirnīša literārā man-
tojuma saglabāšanu un izdošanu. 

Bet tagad ieskatīsimies izstādē.
Grāmatu ilustrācija ir ārkārtīgi 

nozīmīga Anitas daiļradē. Tajā viņa 
strādā dažādās tehnikās – akvarelī 
darināti ziedu gleznojumi Annas Sak-
ses Pasakām par ziediem, Jura Helda 
un Karola Voitilas dzejai viņai licies 
vispiemērotākā litogrāfija, bet Lūcijas 
Zamaičas lirikai – oforts. Ļoti sarežģī-
tās, daudzslāņainās ilustrācijas Taina-
rai tapušas jauktā tehnikā, kas izceļas 
ar apdares daudzveidību.

Tomēr izstādes plašāko daļu aiz-
ņem glezniecība, kas aptver laika 
posmu no 1970. gadu otrās puses līdz 
mūsdienām.

Agrīnajās klusajās dabās, figur-
ālajos gleznojumos var saskatīt tālī-
nas atbalsis no Edvarda Grūbes krāsu 
uzlikuma un izmantojuma, taču tas ir 
šķietami – Anita pirmajām kārtām ir 
sieviete, kura pasauli skatās ar mai-
gumu, mīlestību. Arī krāsas viņai ir 
saskanīgas, maigas salikumā. Lietu 
formas bieži ir izplūdušas, kas vēsta 
par laika plūdumu.

Kā agrīnajos darbos, tā vēlāku 
gadu gleznās zīmīga ir piederība lat-
viskajai pasaulei ar tās mūžsenajām, 
nemainīgajām pamatvērtībām. Tādēļ 
ļoti loģiska ir viņas pievēršanās lat-
vju zīmēm un to tulkojumiem krāsās. 
Bieži ornamenti viņas gleznās izaug 
un saplūst ar ainavu vai kādu notiku-
mu tā, ka neatšķirt, kur viens beidzas 

un kur otrs sākas. Viņas skatījumā šīs 
zīmes ir dabiski saistītas ar pasauli 
mums apkārt, ar Visumu.

Mūžīgums, vispārējais saplūst 
Anitas gleznās vienā veselā. Garī-
gums, apgarotība ir viņas darbu cits 
aspekts, tāpat kā gaisma, ko izstaro ik 
priekšmets. Zīmīgi, ka jaunākajā šīga-
da gleznā Zeme (aprīlis) gaismu izsta-
ro zeme, mūsu dzīves pamats. Tajā nav 
nekā konkrēta, gandrīz vai tuvojas abs-
traktajai gleznai, taču izpildījums ir tik 
precīzs, ka nevar būt citu tulkojumu. 
Anita Jansone-Zirnīte krāsās ieliek 
savas izjūtas, emocijas, apliecinādama 
savu romantisko pasaules skatījumu.

31. jūlijā, kad māksliniece iekāps 
citā gadu desmitā (viņa dzimusi 1945.
gadā – tad nu rēķiniet paši), viņa sarī-
kos vēl vienus svētkus sev un mums, 
viņas draugiem un cienītājiem. Šoreiz 
tas notiks Valmierā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
„Gleznas un Grāmatas“ – Gars un emocijas krāsās

Vitrīna ar grāmatām.
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Anita Jansone-Zirnīte ar rožu klēpi.
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Ilustrācijas Annas Sakses „Pasakām 
par ziediem“.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $41.
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Latvijas vadošais 
vīru koris Gaudeamus 
ir Rīgas Tehniskās Uni-
versitātes koris, dibināts 
1959. gadā. Pagājušā 
gadā Pasaules koru olim-
piādē Rīgā koris ieguva 

zelta medaļu vīru kora kategorijā un iz-
cīnīja čempiona titulu. Savas darbības 
laikā, koris ir uzstājies ne tikai Latvijā, 
bet dažādās Eiropas valstīs, ASV, Aus-
trālijā, Dienvidāfrikā un Ķīnā. Koris 
atzīmē savus 55 gadus ar diviem jubi-
lejas koncertiem. Pirmais notika š.g. 
28. martā Rīgas Vecajā Svētās Ģer-
trūdes evaņģēliski luteriskā baznīcā.

Šim Dievnamam ir sena un raiba 
vēsture. Pirmās liecības par to, ka šajā 
vietā bijusi baznīca, ir no 15. gadu sim-
teņa. Tā vairākkārt cietusi un nopostīta 
līdz pamatiem, pēc tam atkal atjaunota. 
Esošā ēka uzcelta 19. g.s., un ērģeles tiek 
uzskatītas par vienām no labākajām un 
melodiskākajām Rīgā. 1944. g. 15. mar-
tā dievnams piedzīvoja Lūcijas Garūtas 
komponētās, ar Andreja Eglīša vārdiem, 
kantātes Dievs, Tava zeme deg pirmat-
skaņojumu, ar komponisti pie ērģelēm. 
Gaudeamus jubilejas koncerta vietas 
izvēle likās ļoti piemērota, jo, sēžot baz-
nīcā, varēja izjust ne tikai svētumu un 
svinīgumu, bet telpās virmo vēsture. 
Programmā dzirdējām Johana Sebastia-
na Baha (J.S. Bach) Pasakalija do mino-
rā, Marsela Diprē (Marcel Dupre) Četri 
antofoni un Gregorisko dziedājumu Ave 
Maris Stella, Arvo Perta Pari Inter-
vallo, De Profundis un Moriss Diriflē 
(Maurice Durufle) Mesa Cum Jubilo.

Kora diriģents un solists bija kora 
mākslinieciskais vadītājs, mums Austrā-
lijā labi pazīstamais Ivars Cinkuss, bet 
ērģelnieks Jānis Pelše. Gan koris, gan 
ērģelnieks bija izcili. Klausītāji taupīja 
savus aplausus līdz koncerta beigām, 
tā netraucējot garīgo noskaņu. Bez šau-
bām, klausītāji augsti novērtēja dzirdē-
to. Atstājot baznīcu, man nejauši iznāca 
saruna ar vecāku kundzi, kura izrādījās 

bija ilggadīga draudzes diakone. Viņa 
bija manāmi aizkustināta ar kora snie-
gumu un ar ērģeļu pavadījumu. Viņa ne-
bija sen dzirdējusi, ka ērģeles tik skaisti 
un vareni izskanējušas. Man bija tā lai-
me dzirdēt Gaudeamus pagājušā gada 
Pasaules koru olimpiādē, kāarī Dziesmu 
svētku kora karos* 2013. gadā, kad Gau-
deamus izcīnīja pirmo vietu vīru koru 
kategorijā. Koris savā plašajā repertuārā 
iekļāvis gan latviešu, gan Rietumeiropas 
koru klasikas, latviešu mūsdienu mūzi-
ku, kā arī garīgo mūziku. Patiešām ver-
satīls koris visaugstākā līmenī. Nākošais 
kora 55. jubilejas koncerts būs 16. maijā 
Lielajā Ģildē. Programmā: Nika Gothe-
ma cikls korim un pūtēju orķestrim Sap-
ņu pīpe un Uģa Prauliņa tautas mūzikas 
cikls folkroka grupai un vīru korim Pa-
gānu gadagrāmata.

Korim šogad nāca klāt jauns dalīb-
nieks – Ingus Purēns no Melburnas, 
Austrālijas. Kora augstais līmenis no-
zīmēja, ka Ingus nebija pietiekami ilgi 
nodienējis, lai dziedātu jubilejas kon-
certā. Tomēr Ingum uzticēja sist gon-
gu attiecīgos gabalos, attiecīgos brī-
žos, ko viņš paveica teicami! Lai koris 
vēl ilgus gadus turpina iepriecināt sevi 
pašu un publiku!

Kā pielikumu varu pastāstīt, ka 
7. aprīlī Latvijas Radio studijā britu 
superzvaigzne Robijs Viljams (Rob-
bie Williams), kurš koncertēja Arēnā 
Rīga iepriekšējā vakarā, ierakstīja di-
vas dziesmas kopā ar Gaudeamus. Par 
to plaši runāja gan Latvijas radio, gan 
Latvijas televīzijā.

3. aprīlī, Lielā Piektdienā, Rīgas 
Domā notika Latvijas Koncerti 2015 
ietvaros garīgs koncerts. Programmā 
igauņu komponista Arvo Perts Jāņa 
pasija (1982), Latvijas komponista 
Ērika Ešenvalda Lūkas pasija (2014) 
un Latvijas komponista Pētera Vaska 
Klusuma augļi (2013 ar Mātes Terē-
zes vārdiem). Programmu izpildīja 
Sinfionetta Rīga, Latvijas Radio koris, 
mecosoprāns Ieva Parša, tenors Jānis 

Kurševs,baritoni Daumants Kalniņš 
un Rihards Millers, Liepājas Simfo-
niskā orķestra kvartets un pie Domas 
slavenajām ērģelēm – Ilze Reine.

Perta Jāņa pasijas ir meditatīvs 
darbs. Mūzikā ir daudz paužu un ir 
panākta bezgalīga laika izjūta. Šī kon-
certa izpildījums izskanēja nepilnā 
apjomā. Ērika Ešenvalda Lūkas Pasi-
ja aizsākas ar brīdi, kad Pilāts nodod 
Kristu pūlim. Mūzikā izstāstītas vai-
rākas Lūkas evaņģēlijas epizodes no 
Kristus Golgatas ceļas un nāves. Opusā 
arī iepīts stāsts par pazudušo dēlu, kurš 
ir atrodams Lūkas evaņģēlijā. Orķestra 
kora un solistu sniegumā varēja nepār-
protami izjust Kristus Golgatas ceļu.

Pamats Vaska mierīgajai meditācijai 
Klusuma augļi ir lūgšana, ticība, mīles-
tība, kalpošana un miers. Man patika, ka 
koncerts beidzās ar šo gabalu, jo tas man 
likās maigāks, gaišāks un izraisīja pozi-
tīvākas jūtas. Turpretim pasijas, kurām 
pamats bija Jēzus lielā un grūtā nasta un 
ciešanas viņa pēdējā dzīves posmā virs 
zemes, izraisīja daudz smagākas jūtas. 
Visa koncerta programma bija ļoti aiz-
kustinoša un tik piemērota Lielai piekt-
dienai. Nevaru iedomāties piemērotāku 
vietu, kur to noklausīties kā Rīgas Doms, 
kuram pamatakmens ielikts 1211. gadā. 
Tas, ka mūzika izskanēja dievnamā, kas 
ir vairāk nekā 800 gadus vecs, noteikti 
pastiprināja jūtas, kuras izraisīja gan 
abas pasijas, gan Vaska meditācija.

Šai vakarā Domā nebija neviena 
brīva vieta, un pēc koncerta apmek-
lētāji mierīgi, bet tomēr izjusti ilgi 
aplaudēja gan komponistiem, gan 
programmas izpildītājiem. Laikraksta 
Latvietis Nr 354 numurā par program-
mu sīkāku informāciju sniedz Rinta 
Bružēvica, Latvijas Koncertu sabied-
risko attiecību speciāliste.**

Rudīte Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“

* http://www.laikraksts.com/raksti/4633
**http://www.laikraksts.com/raksti/5244

Divi Dievnami, divi koncerti
Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā un Rīgas Domā

Starptautiskā vasaras skola
Vidzemes Augstskola aicina pieteikties 

Valmierā, Vidzemes Augstskolā 
(ViA) no 21. jūnija līdz 2. jūlijam 
norisināsies jau 17. Baltijas Starptau-
tiskā vasaras skola (BISS). Šogad gan 
pašmāju, gan ārvalstu studentiem būs 
iespēja piedalīties divās vasaras skolas 
programmās, iepazīstot tūrisma pa-
sākumu organizēšanu vai padziļinot 
zināšanas par Latvijas kultūru, valodu 
un sabiedrību. Šī gada vasaras skolas 
īpašais notikums būs tradicionāla Jāņu 
svinēšana 23. jūnija vakarā, sniedzot 
ārvalstu studentiem iespēju iepazīt 
vienu no tradīcijām bagātākajiem lat-

viešu svētkiem.
Kā ikkatru gadu, vasaras skolā 

plānotas lekcijas, semināri, grupu dar-
bi, mācību ekskursijas, kā arī kultūras 
un brīvā laika pasākumu programma, 
lai dalībniekiem vasaras skola paliktu 
atmiņā, kā Vislabākā vasara Baltijas 
valstīs, kas ir arī pasākuma moto: My 
absolutely best summer in Baltics.

Šogad vasaras skolas programma 
Latvija – vieta radošai attīstībai ie-
pazīstinās dalībniekus ar dažādiem 
Latvijas kultūras aspektiem, lai labāk 
varētu izprast tās identitāti un dažādī-

bu. Plānotas gan latviešu valodas un 
kultūras nodarbības, gan lekcijas un 
semināri par vēsturi, drošības jautā-
jumiem, sabiedrību, ekonomiku u.c. 
Būtiska loma šajā programmā ir arī 
ekskursijām un mācību vizītēm, kas 
paspilgtinās nodarbībās apgūto. 

Baltijas Starptautiskās vasaras 
skolas otra programma Starptautiskā 
tūrisma un pasākumu vadība/ITEM 
piedāvās studentiem iespēju piedalī-
ties kādā ievērojamā pasākumā, vei-

 
Turpinājums 13. lpp.
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Kanbera
Jaukās stundas Sid-

nejas vakarā jābeidz, jo 
nākamajā rītā jāsēžas 
autobusā, kurp mani 
nogādā Baiba Bērziņa, 
un jādodas uz Austrā-

lijas galvaspilsētu Kanberu. Ceļš trīs 
ar pus stundu garumā paiet, vērojot 
Austrālijas lauku ainavu drīz krūmai-
nu (noklātu ar bušu), drīz kalnainu ar 
izdegušiem laukiem. Pēc Melburnas 
un Sidnejas, arī pēc divām pārējām 
pilsētām, ko redzēju līdz tam, Kanbera 
šķiet gandrīz vai izmirusi. Jā, ir lielas 
dzīvokļu ēkas savu desmit un vairāk 
stāvu augstumā, bet ielas patukšas. 
Nav garas jo garas mašīnu straumes, 
steigas, drudža. Tā likās kā cita pasau-
le. Protams, Kanbera, kaut astotā pēc 
lieluma valstī, ir izplānota un uzbūvēta 
kā Austrālijas galvaspilsēta, adminis-
tratīvais centrs, par kādu to pasludi-
nāja 1913. gadā un kurp ministrijas un 
parlaments pārcēlās tikai 1927. gadā. 
Tā nav ne tirdzniecības, nedz rūpnie-
cības centrs, tādēļ šeit dzīvo citos rit-
mos, tādēļ nav pārlieku liela – pāri par 
300 tūkstošiem iedzīvotāju, un tādēļ 
šeit ir salīdzinoši kluss un mierīgs. Un 
krietni zaļāka nekā citas.

Te, protams, ir arī latviešu sabied-
rība. Mani sagaida Ēriks Ingevics un 
Juris Jakovics. Viņš mani ved pie se-
niem, labiem paziņām – Vitas un Ego-
na Eversoniem, ar ko esam tikušies 
vairākkārt Latvijā. „Neesmu sen pie 
viņiem bijis,“ aizbildinās Juris, kad 
šaubās par izvēlētā ceļa pareizību, „bet 
jāskatās pēc bērziem. Tā ir pirmā zīme, 
ka te dzīvo latvieši.“ Jā, pie Eversonu 
mājas patiesi aug bērzi. Tie gan neesot 
Latvijas bērzi, bet atvesti no kādas zie-
meļu zemes, kur tie aug. Arī citi koki 
nāk no ziemeļu puslodes un Austrālijā 
labi iesakņojušies un iedzīvojušies.

Pēc nelielas atpūtas jau tās pašas 
dienas pievakarē dodamies uz svinību 
vietu kādā luterāņu draudzes namā, 
kur man jārunā. Cilvēku nav daudz, 
liekas, tā ir kā kuplāka saime. Te sa-
tieku Daci Bobetu, kura darinājusi 
humoristiskos zīmējumus ansambļa 
Saules jostas plakātiem, programmām 
un koncertiem. Tos nesen atgādināja 
Čikāgas piecīšu sagatavotā video lente 
Trimda smejas. Nemaz nebiju cerējis 
viņu sastapt, tāpat kā leģendārās Sau-
les jostas vadītāju Skaidrīti Dariusu. 
Tagad, esot Austrālijā un pavisam 
taustāmi aptverot attālumus, kas šķir 
Melburnu un Sidneju no Kanberas, var 
tikai apbrīnot vairāk nekā 50 latviešu 
uzņēmību un iekšējo dedzību, paš-
aizliedzību un entuziasmu 1970. un 
1980. gadu pirmajā pusē sagatavot 

horeogrāfiskos izvedumus Mārietes 
dziesmu, Upmaļu saimnieci un citus, 
ar tiem trīs reizes viesojoties pie tau-
tiešiem ASV un reizi arī Eiropa. Kad 
par Saules jostu runāju Sidnejā un 
Kanberā, izrādās, ka daudzi mani pa-
ziņas un jauniegūtie draugi tajā dejo-
juši. Satiekot Skaidrīti Dariusu un Juri 
Ruņģi, leģenda atkal atdzīvojās, aplie-
cinot, ka tas nav bijis tikai mīts.

Nākamās dienas pirmajā pusē Ju-
ris Jakovics izrāda pilsētu. Kanberas 
Mākslas galerijā ar baudu atkal izstai-
gāju aborigēnu totēmu mežu, iegrieža-
mies Portretu galerijā, kurā Austrālijas 
vēsturi izstāsta ar portretiem. Ilgāku 
laiku uzkavējamies Augstākās tiesas 
namā, kur skatāms liels latvieša Jāņa 
Šēnberga darbs, kas veltīts katrai Aus-
trālijas pavalstij. Pie darba paskaidro-
jumā teikts, ka tās autors ir dzimis 
Latvijā, Austrālijā ieradies 1950. gadā 
un šis alumīnija veidojums The State 
all Mural tapis 1977. – 1980.gadā un 
atklāts 1980. gadā.

Aizbraucam arī uz Parlamenta ēku 
un izstaigājam visu lielo namu. Iegrie-
žamies arī abās sēžu zālēs. Ar skum-
jām nodomāju, ka Saeimā tik viegli 
nevar tikt iekšā, kur nu vēl visu apska-
tīt. Policistus gan šur tur pamanu, taču 
viņi mums nepiegriež vērību, un ļaužu 
te ir daudz, kas, līdzīgi mums, ar inte-
resi izstaigā katru telpu.

Vēl Juris aizved uz dārzniecību, 
kur audzē bonsai. Šie pundurkociņi 
podos ir apbrīnojami skaisti, ja ne-
padomā, ka tie pašā būtībā ir cilvēka 
kaprīze, mokot šos kokus, lai tie nei-
zaugtu lieli. Arī es priecājos par šiem 
kroplajiem augiem.

Un tad jau jādodas atpakaļ uz Sid-
neju, kur Ojārs mani aizved apskatīt 
Operas namu naktī.

Brisbane
Nākamajā rītā atkal sēžos lidmašī-

nā, lai ierastos Brisbanē. Izeju pa šau-
ro eju līdz ieejai ēkā, apjucis aptveru, 
ka mani nākamie saimnieki – Māra un 
Arnis Siksnas ir jau šeit. Tas ir pārstei-
gums – nekur citur kā Austrālijā šāda 
uzticēšanās cilvēkiem nav novēroja-
ma.

Krāšņā palmu, vīģu un citu koku 
un augu dārzā paēdam Māras sarū-
pētās pusdienas, piekožot vējiņu, še-
jienes miklo gaisu un iedvesmojošās 
sarunas. Ar kuģīti izbraucam pa plato 
Brisbanes upi, kas izlokas pa pilsētu 
kā varena čūska un kuras abos krastos 
sasēduši debesskrāpju slaidie torņi un 
privātmājas viena par otru augstāk – 
kur vienai jumts, tur otrai pamati. 
Agrāk zemākās vietās tās būvētas kā 
pasaku mājiņas – uz vistas kājas. Bie-
žie plūdi piespieduši celt tā, lai ūdens 

neapgrūtina dzīvošanu. Brisbane viet-
vietām pacēlusies stāvos kalnos, un 
ielas met straujus līkumus, te pacelda-
mās, ne nolaizdamās ielejā. Pilsētnie-
ki pie tā pieraduši un līksmi līkumo. 
Pat garāžās brīžiem jāuzbrauc stāvā jo 
stāvā leņķī, kā tas jādara arī maniem 
saimniekiem.

Kopā ar Arni apskatām pilsētu. 
Viņš kā pilsētplānotājs iepazīstina 
ar Brisbanes veidošanas un izvieto-
šanas problēmām. Prieks klausīties 
speciālista komentāros, kas paver šīs 
lietas daudzus aspektus. Iegriežamies 
Modernās mākslas un Mākslas gale-
rijā, kur atkal priecājos par aborigēnu 
mākslu. Šoreiz īpaši lielu izbrīnu rada 
galvasrotas no putnu spalvām. Izbaudu 
arī japāņu seno keramiku.

Mitrais subtropiskais klimats liek 
neievērot vispārpieņemtās normas svi-
nību gadījumos, tādēļ uz 18. novembra 
atzīmēšanu Latviešu namā ierodos 
vien baltā pletkreklā. Baltiešu pulciņš 
te sarucis visai mazs, tādēļ diriģents 
un Latvijas goda konsuls Kvīnslan-
dē Juris Meija sapulcinājis kori, kurā 
dzied bez latviešiem arī igauņi un lie-
tuvieši, pat kāds skots vai īrs. Dzied 
viņi skaidrā latviešu valodā, bet ja va-
jag, arī abu kaimiņtautu melodijas.

Pēdējās dienās šajā pusē mana va-
dātāja ir Ilva Sporne no Latvijas, kura 
nupat beigusi rakstīt doktora disertāci-
ju par vides pārvaldību. Pirms vēl die-
na nav sakarsusi, dodamies uz lietus 
mežu, kas atrodas krietni tālu augstu 
kalnos. Te izveidotas vairākas tūristu 

Pie latviešiem Austrālijā 
...ne jau nākotni lidoju satikt, bet latviešus sešās Austrālijas pilsētās
Noslēgums. Sākums LL350, LL351, LL352.

Augstākās tiesas nams Kanberā. Jāņa 
Šēnberga darbs.
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takas, kas vijas augšup un lejup, izrā-
dot slapjā meža krāšņumus – varenas 
papardes, palmas, liānas, vīģes, kam 
Austrālijā ir īpaša daba. Tās apvijas ap 
kokiem, nožņaudz tos un pašas ceļas 
augšup, ar īpašiem zariem iesakņoda-
mās zemē un vairodamās, savu spēku 
stiprinādamas. Vakarā vēl lielisks vi-
joles koncerts, bet pašā rīta agrumā 
jādodas atpakaļceļā uz Latviju.

Mājup
Garais lidojums un ilgās stundas 

lidostās ļauj vēlreiz pārlikt galvā gū-
tos iespaidus. Tas bija ātrs skrējiens no 
vienas pavalsts galvaspilsētas uz otru, 
bija jāpielāgojas jaunajiem klimatiska-
jiem apstākļiem, taču galvenais bija 
iepazītie latvieši, viņu atvērtība, pre-
timnākšana. Laika bija maz; kā likās, 
ieskrēju, sasveicinājos un tūlīt jau at-
vadījos. Tāds tas modernais laikmets 
ir – pa virsu vien. Tomēr ļoti gribas ti-
cēt, ka reiz varēšu atkal doties tik garā 

ceļā un ielūkoties viņu pasaulē tuvāk.
Izsaku visdziļāko paldies Latviešu 

apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ) un tās nu jau bijušajam priekš-
sēdim Pēterim Strazdam, kā arī Ilzei 
un Gunāram Nāgeliem, daudziem 

šajās piezīmēs minētajiem un vārdā 
nenosauktajiem tautiešiem, ar kuriem 
iepazinos šajās deviņpadsmit dienās 
Austrālijā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Pie latviešiem Austrālijā 
Turpinājums no 10. lpp.

Aborigēnu mākslas kolekcija Arņa un Māras Siksnas mājā Brisbanē.
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Ždanokas NVO no Krievijas budžeta saņem 90 000 eiro
Darbība esot saskaņota ar Krievijas ārpolitikas vajadzībām

Ar Tatjanu Ždanoku saistītā Latvi-
jas Cilvēktiesību komiteja pērn saņēma 
94 423 eiro no Krievijas tautiešu atbal-
sta un tiesību aizstāvības fonda. Par to 
ziņo LTV raidījums de facto. Komite-
jas valdes locekļi, savukārt, ir pārskai-
tījuši vairāk nekā 10 000 Ždanokas 

partijai, Latvijas Krievu savienībai.
Krievijas Tautiešu atbalstu un tiesī-

bu aizstāvības fonds ir Krievijas Ārlie-
tu ministrijas dibināts, tā uzraudzības 
padomi vada ārlietu ministrs Sergejs 
Lavrovs. Satversmes aizsardzības birojs 
de facto apstiprina, ka saņemt finansē-

jumu var tikai tās Latvijas organizācijas 
un projekti, kuru līdzšinējā darbība ir 
bijusi saskaņota ar Krievijas ārpolitikas 
vajadzībām. Savu darbību fonds uzsāka 
pirms trim gadiem un kopš tā laika re-

mo un uz abām ceremonijām, citi bija 
aicināti tikai uz šo laulības ceremoniju.

Tagad notika salaulāšanās, kur gal-
veno lomu liekās spēlēja kāda jaunā vīra 
tante. Kad jaunais pāris bija salaulāts, 
vispirms tika piepildītas, viena uz otras 
sakrautas, šampanieša glāzes lejot aug-
šējā, lai pildās zemākas, kamēr visas 
bija pilnas. Tad ar zobenu tika griezta 
kāzu torte, kuru tad nu apkalpe sadalīja, 
bet jaunais pāris gāja sasveicināties un 
pateikties visiem viesiem, katram pa-
sniedzot dāvanu. Ar to tad piecu stundu 
ceremonija bija galā un notika fotogra-
fēšanās ar viesiem un jauno pāri, un arī 
mēs varējām braukt mājās. Pa ēšanas 
laiku es varēju trenēties kā ēst ar koci-
ņiem, ko pēc daudziem mēģinājumiem 
arī beidzot iemācījos. Nu, līdz šim biju 
redzējis kristības un kāzas.

Bēres
Tai pašā laikā nomira Sarmītes tie-

šais kaimiņš. Siāmā bēres svin vismaz 
piecas dienas. Tai laikā visi nelaiķa radi 
un draugi nāk raudzībās. Nelaiķa līķis 
nav mājās, bet parasti tuvākā budistu 
templī. Ļaudis nāk viņa mājās, pasēž ar 

ģimenes ļaudīm, pārrunā vecos laikus, 
tiek piedāvāts ēdiens un dzēriens (alko-
holu gan nekur neredzēju), un tad viesi 
kā pa vienam atnāk, tā pa vienam arī 
aiziet, tikai tas viss velkas piecas dienas, 
un pēdējā dienā nelaiķis tiek apbedīts. 
Nu gan biju redzējis visu: kristības, kā-
zas un bēres. Zinu gan, ka mana māsiņa 
to gan nebija tā plānojusi, bet labi bija, 
ka redzēju kaut ko no citas kultūras.
Kur vien tu brauc, visur tomēr 
satiec latviešus

Manas ciemošanās laikā pie mā-
sas ciemojās arī viena latviete, kura ar 
Sarmīti bija iepazinusies jau iepriekšējā 
gadā, kad viņa esot pirmo reizi bijusi 
Siāmā. Sarmīte ir iepazinusi tūristi, ar 
kuru sarunājoties izrādījusies, ka viņa 
ir latviete. Agrita tagad dzīvo ar savu 
draugu beļģi Beļģijā un nu jau otru gadu 
apciemojusi Siāmu. Tā nu mēs tagad bi-
jām jau trīs latvieši kopā (Sarmīte, Jānis 
un Agrita), un tas ir pilnīgi pietiekami, 
lai varētu arī padziedāt gan tautas dzies-
mas, gan vairāk populārākas ziņģes. Tā 
kā parasti Sarmīte ir vienīgā latviete, vis-
maz Ranongā, viena pati tā īsti nevar da-
rīt. Tā nu šoreiz izdziedājāmies tīri labi.

* * *

Tā nu drīz pagāja 20 dienas Siāmā 
un bija jāpošas atpakaļceļā uz mājām 
Pertā. Vēl pavadīju divas dienas apska-
tot Siāmas tūrisma lielpilsētu Phuketu 
un tad lidmašīnā un mājās. Sarmīte 
pilnīgi sarunājas siāmiešu valodā, labi 
saprot birmiešu valodu un runā brīniš-
ķīgi latviski. Kad prasu viņai, kā viņa 
nav aizmirsusi latviešu valodu, viņa 
atbild, ka viņa lasa un pārlasa latviešu 
grāmatas. Sarmīte arī raksta skaistas 
vēstules, kuras man ir prieks lasīt.

Siāmas klimats, kur es biju, ir ļoti lī-
dzīgs Kērnsas klimatam, Kvīnslandē, ti-
kai vakaros ir vēsāks un nav tik mitrs kā 
Kērnsā. Daudz lielu kalnu, viss bija zaļš 
(kā jau tropiskā joslā), pilsētā lieli, skaisti 
nami, mazas nabadzīgas mājiņas, pat jā-
saka – būdiņas, kuras rāda lielo nabadzī-
bu. Tur braukā, liekas miljoniem, mazu 
motociklu, uz kura var vest visu ģimeni, 
piecus cilvēkus. Kā to dara? Neprasiet, 
nevaru to saprast. Tā milzīgā starpība 
starp ļoti bagātiem un nabagiem ir acīm-
redzama viscauri un man nepieņemama. 
Pa lielai daļai tas viss saistās ar viņu kul-
tūru. Tā es Siāmā nevarētu dzīvot, bet nu 
to redzēju un esmu apmierināts.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētki Siamā
Turpinājums no 7. lpp.
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IN: Kādi Tev ir iespaidi par šo 
zemi, pirmo reizi te – Austrālijā esot?

GL: Es ceru, ka ne pēdējo reizi. 
Par Austrāliju jau no pirmās dienas ti-
kai labu vien varu teikt, un ne tāpēc, ka 
Tu tagad to man te prasi, bet tiešām ļoti 
vērtēju pirmos iespaidus, vienalga, uz 
kuru zemi es braucu. No pirmā brīža, 
ielidojot Austrālijā ar to skaisto saul-
lēktu agrā rītā; skaistais skats no lidma-
šīnas uz Habor līci Sidnejā. Lidlaukā 
mani sagaidīja mani mīļie, pazīstamie 
draugi no Indianapoles laikiem. Tad tū-
liņ bija Kultūras dienas un tad, sagaidot 
Jauno gadu Austrālijā, tas bija tāds sap-
nis; ne ka es to meklēju un kāroju, bet 
vienkārši tas notika! Un tas turpinājās 
ar darbu Adelaidē Dzintaros.

IN: Biji un strādāji šovasar Aus-
trālijas AZ Vasaras vidusskolā „Dzin-
taros“. Kā salīdzinās latviešu bērni un 
jaunieši Austrālijā ar Amerikas latvie-
šu bērniem un jauniešiem?

GL: Bērni un jaunieši ir tādi paši, 
un salīdzināt ir ļoti grūti. Katram ir sa-
vas unikālas dotības un dāvanas. Šinī 
gadījumā es domāju, ka te es daudz 
ko piedzīvoju, ko es varbūt no savas 
bērnības laikiem atceros, kad es gāju 
uz nometnēm. Tas bija palicis mana 
atmiņā. Tas fakts, ka viss te balstās uz 
brīvprātīga darba, tā varbūt ir tā lielā-
kā starpība starp mūsu darbu Amerikā 
un šeit Austrālijā; it sevišķi ar šīm no-
metnēm. Piemēram, no administratī-
vās puses brīvprātības darbs nav tāds 
kā šeit; mums lielākā daļa darbinieki 
visi ir atalgoti: kas ir virtuvē, kas strā-
dā aprūpē. Jauniešiem ir savas istabas, 
bet nav tas, ko es redzēju šeit.

Pēdējā dienā visi kā skudriņas strā-
dāja, lai sakārtotu, iztīrītu visu no vie-
na gala līdz otram, un neviens nepre-
tojās, visi zināja, ka tā ir tāda rutīna, 
tas tā ir pieņemts un pat neiedomājas, 
ka varētu būt savādāk. Un tas ir, ko es 
atcerējos no savas bērnības nometnē, 

kad mums vajadzēja to darīt.
Bet ārpus visām tām lietā, ko jau-

nieši darīja tādā brīvprātībā, viņiem 
bija tāds gara spēks gatavoties un sa-
mērā ļoti īsā laikā – tikai divas nedēļas 
laika – uz šo lielisko, lielisko izlaiduma 
programmu. Un tur es liecinu par to, ko 
turpat izlaidumā apliecināja piecu bēr-
nu kokles prezentācija – trīs no viņiem 
nekad mūžā nebija aiztikuši kokli, bet 
divu nedēļu laikā iemācījās nospēlēt 
Pūt, vējiņi! Tas ir vienreizēji skaisti. Un 
tad tās dāvanas, ko jaunieši izrādīja, 
dziedot solo, dziedot korī, spēlējot ins-
trumentus. Saprotams, bija klāt ļoti ap-
dāvināti mūziķi, kas viņus arī virzīja, 
bet vienalga kurā vietā es ar jauniešiem 
atrodos, visās vietās man mati ceļas 
gaisā, kad viņi uzstājas. Šeit es gribu 
izcelt to, ka tā dedzība, tā sajūsma, tas 
prieks, kā viņi uzstājās, bija kaut kas 
tāds, ko es ilgu laiku nebiju redzējis.

Tā ir tā bagātība, ko mēs nevaram tā 
vienkārši palaist projām, un jaunieši ir 
tie, kas par to liecina, viņi dos mums ie-
spējamību arī nākotni saredzēt. Viņi to 
dara ar prieku, viņi to dara ar degsmi.

IN: Valodas un kultūras saglabā-
šanas motīvi tagad ir pilnīgi citi.

GL: Jā, jaunieši varētu iet kaut kur 
citur; tik plaša ir austrāliešu sabiedrī-

ba. Varēja iet jebkur citur izklaidēties, 
bet viņi atnāk vienā vidē, kura viņiem 
visiem ir kopīga. Dejo, ak, kāda tā de-
jošana! Tā bija fantastiska.

Vienā vakarā bija tā saucamā dejo-
šana pie jūras. Sešos, septiņos vakarā 
visi aizbraucam pie jūras, arī muzi-
kanti ar instrumentiem līdz. Vajadzēja 
redzēt to reakciju no vietējiem! Viena 
tantiņa: Neejiet tuvāk, viņi neprot an-
gļu valodu, viņi dzied citās valodās... 
Tie ir tādi fanātiķi, kas te atnākuši... 
Vienā brīdī mamma savam bērniņam 
saka: Netuvojies. Un šie visi dejo 
polku vienā smukā līnijā. Kāds atkal 
saka: Tas ir fans! Jaunieši to darīja ar 
tādu dabīgu izjūtu, tādā priekā.

Un vakarā, kad mums bija 4. klases 
formālās vakariņas vietējā restorānā, 
tiek aicināti skolotāji. Mēs aizejam un 
esam vienīgie viesi tanī mazajā restorā-
nā. Ēšana bagātīga, un kad tā beidzās, 
sākās dziedāšana. Šis laikam ir otrais 
gads tanī restorānā. Pats īpašnieks stās-
ta, ka pirmajā gadā viņam bija bailes: 
nu ko šie sešpadsmitgadīgie, astoņ-
padsmitgadīgie sadarīs... Bet viņš bija 
tā sajūsmināts, ka nevarēja atteikt šo-
gad; tādu lusti, tādu prieku! Un tad vēl 

Saruna ar prāvestu Gunāru Lazdiņu
LELBA pārvaldes priekšnieku 
Noslēgums. Sākums LL355.
Janvāra sākumu Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) pārvaldes priekšnieks prāvests Gunārs 
Lazdiņš pavadīja Annas Ziedares Vasaras vidusskolā (AZVV) ne tikai vadot ticības mācības stundas, bet arī pavadot šīs 
divas nedēļas kopā ar jauniešiem, iepazīstoties ar viņiem. Melburnā, Svētā Krusta baznīcā un Melburnas Latviešu cie-
mā viņš viesojās 18. janvārī. 19. janvārī prāvests laipni piekrita sarunai; piedāvāju to laikraksta „Latvietis“ lasītājiem.

Prāv. Gunārs Lazdiņš Latviešu ciemā Melburnā.

FO
TO

 n
o 

G
un

ār
a 

La
zd

iņ
a 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

Prāv. Lazdiņš brīvdabas dievkalpojumā Annas Ziedares Vasaras vidusskolā.

FO
TO

 n
o 

G
un

ār
a 

La
zd

iņ
a 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

Prāv. Lazdiņš pie brīvdabas altāra.
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muzikanti paņēma ģitāru un akordeonu 
un sāka dziedāt visas latviešu dzies-
mas. Tik skaisti skanēja, ka šķiet ska-
nēja pa visu mazo pilsētiņu. Beigās vēl 
nodziedājām: Te bij laba saiminiece, iz-
sauca pavārus ārā, nolika zāles vidū un 
dziedāja; saimniekam pat asaras tecēja 
no prieka un aizkustinājuma. Visi tik 
pieklājīgi, korekti; nekāda vandālisma.

Katru dienu bija kāds apliecinā-
jums šīm bagātajām dāvanām, ar ko 
Dievs mūs tiešām ir izlutinājis. Un tur-
pina mūs lutināt. Es domāju, ka mums 
pašiem sev šis jāatgādina, mums vajag 
šo saglabāt un pateikties Dievam, ka 
esam tik maza valsts ar tik daudz un 
tik bagātām dāvanām. Mums ir par ko 
būt lepniem, un tā ir laba lieta, un tam 
tā vajag turpināties. Lai Dievs dod, ka 
mēs varam turpināt šīs attiecības un ne-
kautrēties investēt. Nesēdēsim uz tiem 
līdzekļiem, domādami, ka tie paredzēti 
tām melnajām dienām. Nē, es neticu 
tām melnām dienām, mēs paši tam neti-
cam. Sāksim izmantot šīs iespējas. Tas 
ir, ari ko Bībelē saka: Jo tu vairāk dosi, 
jo tu vairāk saņemsi. Un mums to vajag 
saprast. Mēs visu šos gadus tik daudz 
esam saņēmuši, saņēmuši, saņēmuši... 
tagad ir laiks dot. Ir laiks dot bagātīgi.

Tas notika ar mūsu draudzi Indi-
anopolē: mēs pārdevām namu, naudu 
esam ieguldījuši investīcijās, daudz un 
laba nauda nāk atpakaļ no tā, un mēs to 
naudu dodam tālāk. Tikko noziedojām 
$ 50 000 Garezeram, starplaikā arī no-
ziedojam $ 5 000 mūsu jaunās arhibīs-
kapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas 
izdevumiem, un esam spējīgi ar naudu 
arī atbalstīt visādus citus pasākumus, 
par ko mēs agrāk nekad nebijām ie-
domājušies. Mums tikai vajag būt uz-
ticīgiem un turpināt darīt lietas, kuras 
esam aicināti darīt – būdams kā mācī-
tājs vai kurš katrs cilvēks savā darbā.

IN: Vai Tu būtu ar mieru atkal 
braukt uz Annas Ziedares Vasaras vi-
dusskolu?

GL: Vai es būtu ar mieru? Es var-
būt nemaz negribu braukt mājās atpa-
kaļ, bet mani sieviņa gaida. Viņai arī 
te ļoti patiktu, jo šī daba mazliet atgā-
dina viņas mājas.

IN: Kur ir viņas dzimtā puse?
GL: Viņa nāk no Urugvajas. 

Urugvaja un Austrālija ir līdzīgā līme-
nī – tādos pašos platuma grādos, un arī 
temperatūra tāda pat. Urugvaja ir uz tās 
pašas dienvidu paralēles kā Austrālija, 
un daba ir ļoti līdzīga. Viņa justos te kā 
mājās. Te ir arī vēstures stāsts, kā es par 
divām dienām nokavēju būt Austrālijā. 

Kad es pārvācos no Oregonas uz San-
francisko darbu, tur bija divi aicinājumi: 
viens no Sanfrancisko un viens no Ade-
laides. Man vajadzēja izvēlēties, un es 
izvēlējos Sanfrancisko, bet divas dienas 
pēc tam atnāca Adelaides aicinājums, 
ka viņi ir pieņēmuši manu propozīciju 
turp braukt. Bet Dievs zin labāk, – es 
esmu šeit Austrālijā tagad. Un priecājos 
un baudu katru minūti no šī atlikušā lai-
ka, kas man te palicis. Bet šovasar, kad 
es būšu Garezerā, es darīšu visu iespē-
jamo mudināt, jo prieks, ka te bija jau-
nieši, kas ir bijuši Garezerā, daži, kas 
jau strādājuši Garezerā kā audzinātāji 
un arī kā virtuves palīgi. Es jau runāju 
ar Lilitu Daenki (Red. AZVV vadītāju), 
ka tā labā doma būtu par kādu apmaiņas 
programmu, ka bērni no šejienes do-
tos uz Garezeru un no Amerikas atkal 
šurp. Tas liecinātu šo tuvību; mums va-
jadzētu dalīties ar šīm pieredzēm.

Otra lieta, ko es tiešām ierosinātu, 
es ļoti ieteiktu atrast to veidu, kā pa-
garināt šo nometni no divām nedēļām 
vismaz uz trim nedēļām, jo ja gribat 
turpināt redzēt, kā tā nometne – vasa-
ras vidusskola aug tikpat bagāti, kā tā 
ir patreiz, tad tā ekstrā nedēļa ir vaja-
dzīga. Garezerā ir sešas nedēļas. Tur ir 
divas programmas: iesācēji un tie, kas 
to programmu turpina.

IN: Ko Tu vēlētos teikt, vēlēt laikrak-
sta „Latvietis“ lasītājiem visā pasaulē?

GN: Es vēlētos teikt ļoti daudz ko, 
bet parasti laiks to neatļauj, bet es varu 
atsaukties gan tikai uz pozitīvām lie-
tām no visa šī ceļojuma. Es varu mu-
dināt cilvēkus, lai brauc uz Austrāliju. 
Lai ne tikai apciemo, bet arī apmeklē 
šo bagāto latviešu kultūru, ko jūs paši 
te esat uzturējuši. Un ne tikai kultūru, 
bet arī no garīgās puses – vienkārši 
to pazemīgo un to vienkāršo ticības 
dzīves stilu, kas ir drusku citādāks no 
mūsu lielo pilsētu sastrēgumā. 

Šeit var izjust to otro pusi – viss 
drusku vieglāk, nav tā steiga, nav tāds 
saspringums, un es domāju, ka ticībai 
arī tas ir vajadzīgs. Reizēm mēs to 
nenovērtējam, līdz esam paši piedzī-
vojuši. It sevišķi Dzintaros, kad tu no 
rītiem vari aiziet uz to baznīcu brīvā 
dabā, pasēdēt, paskatīties un tad pie 
karoga noskaitīt skaistu lūgšanu, jo tas 
nāk no sirds. Tajā brīdī tu esi izjutis, ka 
tiešām tev nekāda steiga nebūtu; laikā 
iet pulciņi, mēģinājumi; tā diena vien-
kārši plūst kā upe lēnā garā. Es domā-
ju, ka tā ir viena no tām lietām, ko es 
liktu visiem cilvēkiem, kas brauc uz 
Austrāliju, novērtēt un izbaudīt.

Vēlējums no manis, kā LELBA 
priekšnieka šobrīd: veicināsim kopību, 
veicināsim uzticību, veicināsim arī Die-

va mīlestību, ko viņš ir izrādījis caur vi-
siem šiem gadiem mums kā baznīcai un 
arī kā cilvēkiem, un lai tas būtu tiešām 
tāds vēl stingrāks un bagātāks pamats 
nākotnē. Ar to mums vajadzētu vairāk 
un vairāk tuvināties viens otram; es do-
māju, ka mēs to varam panākt ar Dieva 
palīgu, ar lūgšanām un ar labiem dar-
biem. No manas puses man prieks par 
mācītāju Daini, man prieks par katru no 
amata brāļiem, ar ko es šeit esmu sati-
cies, un redzēt, ka viņu sirdīs ir degsme 
un viņu sirdīs ir vēlēšanās šo paturēt! ■

Saruna ar prāvestu Lazdiņu
Turpinājums no 12. lpp.

Prāv. Lazdiņš pie krusta Macedonas 
kalna galotnē Viktorijā.

FO
TO

 Il
ze

 N
āg

el
a

cot tā izpēti un izvērtējot pasākuma 
rīkotāju darbu. Gan praktiskie darbi, 
izmantojot jaunākās IT tehnoloģijas, 
gan arī lekcijās un semināros apgūtais 

sniegs dalībniekiem jaunas zināšanas 
un iemaņas pasākumu vadības jomā.

Kopš 1999. gada BISS ir tradicio-
nāla vasaras izglītības programma, 
kas katru gadu norisinās Vidzemes 
Augstskolā, Valmierā. Lielai daļai da-
lībnieku šī pieredze radījusi interesi 

par Latviju un Baltijas valstīm.
Sīkāka informācija par pieteikša-

nos atrodama interneta vietnē http://
biss.va.lv.

Vineta Pūce
Vidzemes Augstskolas Starptautisko 

studiju speciāliste

Starptautiskā vasaras skola
Turpinājums no 9. lpp.

Prāv. Lazdiņš Hengingrokā (Hanging 
Rock) Viktorijā.
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šetdatorus gan klasēs, gan mājās. Kat-
rā iPad var uzinstalēt vairākas lietot-
nes kā Latvian nouns un Latvian verbs. 
A. Gross arī ilustrēja, kā katrs skolotājs 
var pats izveidot tēlus un klases uzde-
vumus lietojot: Bitsboard, Lociņu, 
Vārdenīti, FileMaker Go, Book Creat-
or, Explain Everything, Sock Puppets, 
Tiny Tap, Pages, Keynote. Visas šīs lie-
totnes var atrast http://lietotnes.lv. Var 
teikt, ka A. Gross atvēra skolotājiem 
skatu uz jaunu pasauli, kurā rīkoties. 
(Pēc šī semināra, vairāki skolotāji, ku-
riem nav ne iPad, nedz planšetdators, 

ir lūguši, lai skolas tos iegādājas klašu 
vajadzībām, jo bērni ir pieraduši lietot 
vairāk iPad un planšetdatorus nekā pa-
pīru un zīmuli vai grāmatas.)

Semināra beigās skolotāji pārrunā-
ja dzirdēto, kā arī apskatīja tālmācību 
iespējas tiem bērniem, kam nav iespē-
jas attāluma dēļ ierasties latviešu sko-
lās. Nolēma, ka lūgs Latvijas Izglītības 
un zinātnes ministrijai izveidot tālmā-
cību programmas specifiski diasporas 
latviešu bērniem. Mācībām būtu jāno-
tiek pēc pārrunātās svešvalodu mācību 
metodikas un valodas mācībās derētu 
integrēt lasīšanu, rakstīšanu, klausīša-
nos un runāšanu. Vecākiem skolnie-
kiem vajadzētu piedāvāt arī vēstures, 

ģeogrāfijas un kultūras mācības tāl-
mācību veidā.

Nobeigumā D. Grosa pasniedza 
katrai skolai vienu komplektu no 
PBLA jaunām lasāmām grāmatiņām. 
Toties E. Pētersone pateicās D. Grosai, 
A. Mazsīlei un A. Zommerei, katrai 
pasniedzot Toronto Latviešu biedrības 
izdoto grāmatu Laikmetu Straumē, un 
pateicībā A. Grosam pasniedza grā-
matu par Toronto. Visi semināra dalīb-
nieki varēja doties mājās apmierināti 
par gūtām jaunām zināšanām.

Elizabete (Elita) Pētersone
LNAK Izglītības nozares vadītāja

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvija Amerikā“

Bērniem patīk latviešu skola
Turpinājums no 4. lpp.

lais atbalsts. Katru gadu TILTS noor-
ganizē vismaz vienu turneju ar teātra 
izrādi. 2014. gadā tā bija Māras Ķime-
les luga Parīze-Rīga-Parīze biedrības 
Māras teātris izpildījumā. Turneju, kas 
iekļāva 11 latviešu centrus, noorgani-
zēja Mārcis Voldiņš. Dace Aperāne bija 
atbildīga par divām klasiskās mūzikas 
koncertu turnejām 2014. gadā: DZIN-
TARA flautu kvarteta un operdzie-
dātājas Ingas Šļubovskas un pianistes 
Agneses Egliņas izpildījumā. D. Ape-
rāne atkārtoti vada Latviešu mūzikas 
nometni Latvijā, kam TILTS sniedz 
nozīmīgu finansiālu atbalstu. Pagājuša-
jā gadā TILTS atbalstīja pianista Reiņa 
Zariņa koncertus Detroitā un Klīv-
landē, kā arī Latviešu klaviermūzikas 
konkursu Rīgā. Šis konkurss populari-
zēja latviešu komponistu klaviermūzi-
ku no dažādām pasaules valstīm.

2015. gadā TILTS ir paredzējis 
plašu muzikālu programmu. Daces 
Aperānes nopelns būs, ka flautiste Ag-
ita Arista un pianiste Kristīne Griffi-
na koncertēs 25. aprīlī Klīvlandē un 
26. aprīlī Mineapolē. Pateicoties Lat-
vijas Kultūras ministrijas atbalstam, 
altiste Andra Dārziņa (Vācija) un 
pianists Ventis Zilberts (Latvija) no 
25. septembra līdz 4. oktobrim sniegs 

koncertus ASV vidienē un austrum-
krastā. Maruta Kārkle organizē folklo-
ras ietvaros divu solistu turneju Kurp 
latviešu tautas dziesma? Ar Laimu un 
Lauru – pasaulē. Laima Jansone ir 
koklēšanas virtuoze Latvijā, Laura 
Polence ir dziedātāja, kas pašreiz tur-
pina mācības Nīderlandē. Abas māksli-
nieces ir arī komponistes un interesējas 
par dažādas izpausmes cittautu tautas 
mūziku, tostarp arī džezu. Šo turneju 
atbalsta Latvijas Kultūras ministrija 
un Latviešu Fonds. Benita Jaundāldere 
strādā pie IĻĢI grupas rudens turnejas 
pa Amerikas vidieni un rietumu kras-
tu. Lūdzam lasītājus sekot turpmākai 
informācijai par šīm turnejām medijā 
un iekārtot savu laiku to apmeklēšanai.

Mārcis Voldiņš strādā ar Rīgas 
Jaunā teātra aktieri Vili Daudziņu par 
viņa izrādes Vectēvs turnejas notikša-
nu Ziemeļamerikā šā gada rudenī. Pie-
dalītos arī viņa sieva Zane Daudziņa 
ar izrāžu apvienības PANNA komēdi-
ju Tāda es esmu.

Lai palīdzētu atspēkot Krievijas 
negatīvo politisko propagandu, TILTS 
šogad uzsāk jaunu Informācijas iz-
platīšanas projektu. Tā mērķis ir in-
formēt ar e-pasta palīdzību medijus 
par aktuāliem faktiem, notikumiem 
un viedokļiem, kas saistās ar Latvi-
jas pašreizējo politisko, ekonomisko, 
demogrāfisko stāvokli. Ar plašu līdz-

strādnieku tīklu rietumu zemēs TILTS 
meklēs žurnālistu, analītiķu un autoru 
rakstus un ar e-pasta palīdzību izsū-
tīs tos medijiem Latvijā un diasporā. 
ALA atbalsta šo projektu ar $3000 
piešķīrumu. Šī darba izdevumi saistās 
galvenokārt ar rakstu tulkošanu un au-
tortiesību maksājumiem.

Gandrīz par tradīciju ir kļuvis 
TILTS rīkotais Pasaules latviešu sa-
iets Rīgā vasaras vidū. Iepriekšējais 
saiets notika 2013. gada 30. jūnijā ar 
vairāk kā 250 dalībniekiem. Šogad, 
2015. gada 28. jūnijā atkal notiks pa-
saules latviešu saiets Rīgas Latviešu 
biedrībā ar vēstnieka Pētera Elferta 
piedalīšanos. Dr. Inta Mieriņa ziņos 
par diasporas aptauju, kurā piedalījās 
14 000 cilvēku.

Šai rakstā nav minēti visi TILTS 
darbi, bet gan galvenie. Kā redziet, 
TILTS dara lielu un svarīgu darbu. 
Lai to veiksmīgi turpinātu, aicinu 
piedalīties TILTS darbā, kļūstot par 
biedrības biedru vai atbalstot to ar 
ziedojumiem. Kontaktpersonas: Ģirts 
Zeidenbergs (girtszeidenbergs@
gmail.com), Andris Padegs (apadegs@
optonline.net), kasieris Juris Baidiņš 
(jbaidins@yahoo.com).

Ārija Kats
Latviešu kultūras biedrības TILTS 

valdes locekle
Laikrakstam „Latvietis“

TILTS darbojas
Turpinājums no 5. lpp.

gulāri piešķir ievērojamas summas Lat-
vijas cilvēktiesību komitejai. Pārrēķinot 
uz eiro, 2012. gadā tas bija 31 tūkstotis, 
2013. gadā – vairāk nekā 98 tūkstoši.

Cilvēktiesību komitejā de facto 
stāsta, ka pateicoties fonda naudai algo 
juristus – pārsvarā viņi palīdz Krievi-
jas pensiju saņēmējiem un denacio-
nalizēto māju iemītniekiem. Daļu no 
līdzekļiem tērē apmaksāto materiālu 
publicēšanai medijos – pēc komitejas 
pārstāvju teiktā, tas ir laikraksts Vesti, 
Radio PIK FM un Daugavpils laik-
raksts Million. Komiteja rīko konfe-
rences un izdod grāmatas par nepilso-
ņu un krievvalodīgo stāvokli Latvijā.

Cilvēktiesību komitejas dibinātāja 
ir Tatjana Ždanoka, bet organizācijas 
valdes locekļi ir arī Tatjanas Ždanokas 
vadītās partijas Latvijas Krievu savie-
nības valdē. Pērn aktīvisti savai par-
tijai ziedoja vairāk nekā 10 tūkstošus 
eiro. Saeimas vēlēšanās neveicās, bet 
uz Eiropas Parlamentu Tatjana Žda-
noka tika. Tur viņa atbalsta Krievijas 
ārpolitikas intereses – attaisnoja Kri-
mas aneksiju, balsoja pret finansiālās 
palīdzības sniegšanu Ukrainai, bieži 
uzstājas Krievijas valsts medijos.

Drošības policija elektroniskajā 
sarakstē ar de facto norāda – nevar 
izslēgt, ka Krievijas budžeta nauda tiek 
izlietota ne tikai grāmatām un konfe-
rencēm. Paši aktīvisti, lūgti precizēt, 
cik tieši izmaksāja grāmatas, konferen-

ces un juridiskie pakalpojumi, atsakās 
šo skaitli nosaukt.

Pati Tatjana Ždanoka, jautāta, vai 
viņas partiju pastarpināti nefinansē 
Krievijas fonds, atbild: „Tas ir pilnīgas 
muļķības, fonds finansē konkrētos iz-
devumus, tur neviens nesaņem algu. 
Tiek finansēti pētījumi, konkrētie iz-
devumi.“

Tatjana Ždanoka intervijā de facto 
apgalvo – Krievijas fondu finansējumu 
cilvēktiesību komiteja izmanto arī tā-
pēc, ka tā nevar saņemt finansējumu 
no Latvijas valsts. Turklāt arī citām 
valstīm esot fondi, kas atbalsta savus 
tautiešus.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Laikrakstam „Latvietis“

Ždanokas NVO...
Turpinājums no 11. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
16. aprīlis
Mintauts, Alfs, Bernadeta
1910. aktieris, kinorežisors, kinosce-
nārists Leonīds Leimanis.
1946. komponists Pēteris Vasks.

17. aprīlis
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
1885. grāmatu izdevējs Jānis Rapa.
1920. sākās Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces vēlēšanas.

18. aprīlis
Laura, Jadviga
Starptautiskā pieminekļu aizsardzības 

diena
1210. notika Livonijas Krusta karu 
pirmā kauja ar kuršiem: Jūras kauja 
Zundā.
1890. skolotājs, sabiedrisks darbinieks 
Pēteris Užāns.
1920. beidzās Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces vēlēšanas, kas sākās 
17. aprīlī.
1962. SLT aktrise, sabiedriska darbi-
niece Iveta Rone

19. aprīlis
Vēsma, Fanija
1919. ALT aktrise, dramaturģe Erna 

Lēmane.
1920. Vācija un Padomju Krievija vie-
nojās par karagūstekņu apmaiņu.
1936. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ināra Graudiņa.
1942. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, fotogrāfs, aktieris Ojārs Greste.

20. aprīlis
Mirta, Ziedīte
1947. dibināta Fraternitas Vanenica 
(studentu korporācija Minhenē).

 
Turpinājums 16. lpp.

lekciju vada krieviski. Var vērot, ka, 
piemēram, valsts iestāde 2015. gadā 
sludinājumā par kultūras raidījumu 
redakcijas darbinieka amatu vakanci 
potenciālajam amata kandidātam pie-
prasa latviešu un krievu prasmes, no 
kurām pēdējās g.k. latviešu jaunieši 
un visu vecumu ārzemju latvieši, kas 
atgriežas Latvijā, apguvuši nav.

Redzams, ka krievu valodas lie-
tojums saziņā starp latviešiem un 
mazākumtautību cilvēkiem pašlaik – 
neatkarīgas valsts 25. gadā – ir kā 
zāģis latviešu valodas attīstībai un 
ieguldītajiem līdzekļiem valsts valo-
das apguvē un funkcionēšanā. Kopš 
20. gadsimta 90. gadu vidus sabied-
rības integrācijai, latviešu valodas 
apguvei un popularizēšanai izlieto-
ti desmitiem miljonu eiro no ANO, 
Latvijas, ES u.c. līdzekļiem. Jopro-
jām Latvijas valsts un ES fondu fi-
nansējums ir veltīts latviešu valodas 
atbalstam un bilingvālajai izglītībai. 
Bilingvālā izglītība t.s. krievvalo-
dīgajās skolās pirms gadiem 20 bija 
kā pretimnākšanas solis mazākum-
tautību cilvēkiem, toties patlaban – 
jau Ukrainas notikumu kontekstā – 
šis pretimnākšanas solis kļūst par 
bumbu ar laika degli (ieskatam par 
situāciju t. s. krievvalodīgajās skolās, 
piemēram: http://m.lvportals.lv/visi/
likumi-prakse?id=266495 un http://

www.laikraksts.com/raksti/2751). Tā 
kā sabiedrība zināmā mērā ir polari-
zējusies, bilingvālā izglītība Latvijas 
krievvalodīgajās skolās neveicina Lat-
vijas iedzīvotāju saliedētību, bet tieši 
otrādi – cittautiešu bērnus un jaunie-
šus ierobežo krievu valodas vidē, un – 
tieši tajā viņu dzīves vecumposmā, 
kad indivīds valodu apgūst visvieg-
lāk. Līdzīgi kā bilingvālā izglītība 
t.s. krievvalodīgajās skolās, arī TV 
krievu valodā rosina cittautiešus 
norobežoties no valsts valodas (kuru 
prot ap 95% Latvijas cittautiešu) 
vides. Šāda TV kanāla krievu valodā 
izveides iecere Latvijā ir praktiska pa-
līdzība V. Putinam, šķeļot sabiedrību 
un mazinot integrācijā sasniegto.

3. Pasaules attīstītajās demokrāti-
jas valstīs uzskata, ka valsts valodas 
zināšanas ir nepieciešamas gan demo-
krātijas nostiprināšanai, gan integrētai 
sabiedrībai. Ikviena valsts rūpējas par 
to, lai valsts valodu jebkurš iedzīvo-
tājs apgūst no mazotnes un publiskajā 
sfērā to lieto regulāri, tādējādi trenējot 
un attīstot visas prasmes valsts valo-
dā un izvairoties no mazākumtautību 
pašdiskriminācijas, kad cilvēks tā arī 
neiemācās savas mītnes zemes valsts 
valodu. Plašsaziņas līdzekļu izmanto-
jums jebkurā valstī uzlūkots par eko-
nomisku un pieejamu metodi otras 
valodas apguvē un uzturēšanā. Paliek 
jautājums: kādu valodu apgūs tie, 
kuri skatīsies TV krievu valodā? 
Un, vai tas sekmēs integrētas sabied-

rības izveidi, ja daļai tautas trūks iz-
teiksmes veiklības valsts valodā?

Pirms pieciem gadiem kādā rakstā 
par TV lomu integrācijā jautāju: „Vai 
nodrošināt stabilu vienkopienas valsti 
ir Sīzifa darbs valsts mērogā?“* Dī-
vaini, ka laikā, kad kaimiņos – Uk-
rainā – notiek karš, pie šādiem jautā-
jumiem jāatgriežas. Iespējams, ka tas 
ir tāpēc, ka kāds Latvijas Televīzijā, 
NEPLP u.c. ir aizmirsis to, ka pirms 
Krievijas realizētās okupācijas Uk-
rainā vispirms – 2012. gadā – tika 
pamatīgi mainīta Ukrainas valodas 
politika (virzienā uz rusifikāciju), 
kuras neatņemama daļa ir mediji un 
tajos lietotā valoda.

Vineta Poriņa
Laikrakstam „Latvietis“

* http://news.lv/Latvijas_
Avize/2010/08/03/stiprinat-sasniegto-
raidot-latviski

Raksta autore Vineta Poriņa ir 
filoloģijas zinātņu doktore, socioling-
viste kopš 1994. gada. V. Poriņa ir 
viena no autorēm Kultūras ministrijā 
izstrādātajām Nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un integrā-
cijas politikas pamatnostādnēm un 
programmai 2012.-2018. (2011; kultū-
ras ministre – S. Ēlerte). Pamatnos-
tādnēs valsts drošības un stabilitātes 
nodrošināšanai tika paredzēts tas, ka 
valsts mērķtiecīgi sekmē latviešu va-
lodas kļūšanu par faktiski dominējošo 
valodu Latvijas sabiedrībā.

TV kanāls krievu valodā
Turpinājums no 1. lpp.

vingrojumi, kurus jāveic bieži, lai no-
vērstu krišanu. Rūpīgi demonstrēja, 
kā šos vingrinājumus pareizi izdarīt 
ar noruna, ka mēs tos darīsim. Kā lai 
nedarītu, ka tik skaisti palūdza, un 
tiešām neviens negrib krist, jo skaidri 
zināms, ka sekas nebūs labas.

Tagad pienāca laiks izbaudīt ma-

sāžu, ko R. Feja piedāvāja, vai parādīt 
savas spējās, spēlējot kroketu. Samērā 
ātri komanda ar 6 spēlētājiem tika sa-
stādīta, un rinda stāvēja uz masāžu.

Kaut diena tuvojās uz beigām, 
nemanījām nogurumu starp dalībnie-
kiem – tikai smieklus un asprātības 
bija sadzirdamas. Kroketa spēles uz-
varētāju bija grūti uzminēt līdz pat pa-
šām beigām.

Plkst. 15.30 pienāca, un dienas 

programma pabeigta. Tie, kuri pavei-
ca visu, saņēma atzinības apliecību, 
nodarbību vadītājiem izteikts liels 
paldies. Ļoti interesanti bija, ka dalīb-
nieki vēlējās pēdējo vārdu, un ne tikai 
izteica lielu paldies par veiksmīgi pa-
vadīto dienu, bet arī, ka vēloties biežāk 
šāda veida nodarbības!

Kas par lielisku komplimentu!
Margota Puķīte

Laikrakstam „Latvietis“

Veselības diena Adelaidē
Turpinājums no 2. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2015. gada 16. aprīlī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. aprīlī.
€1 = 1,39360 AUD
€1 = 0,72170 GBP

€1 = 1,41690 NZD
€1 = 1,05640 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 18. apr., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi; Anita Hale 
demonstrēs kartupeļu salātu recep-
ti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot no 
$4.00. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
11. aprīlim.
Svētdien, 19. apr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazā zālē.
Svētdien, 19. apr., plkst. 14.00 LB 
namā Adelaides Latviešu biedrība ai-
cina tautiešus apmeklēt literāro pēc-
pusdienu. Fotogrāfs, zemūdens doku-
mentālo filmu režisors un inscenētājs 
Igo Ozols dalīsies savos vizuālos ie-
spaidos par ceļojumu Latvijā Mans 
Latvijas albums. Ieeja $5. Vīns un uz-
kodas.
Trešdien, 22. apr., plkst. 9.30 sa-
tiksimies pie ALB nama, lai laicīgi 
plkst.10.00. izbrauktu uz Mount Bar-
ker. Noskatīsimies The Second Best 
Exotic Marigold Hotel filmu un tad 
baudīsim pusdienas ar salātu bāru. 
Maksa par visu $21 no personas. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 17. aprī-
lim.
Sestdien, 25. apr., plkst. 12.00 AN-
ZAC dienas sarīkojums un pusdienas 
DV namā. Tā kā šogad ir tieši oriģinā-
lo notikumu simtgade, vanadzes rīko 
speciālas pusdienas, tieši plkst. 12.00, 
godinot gan mūsu Mātes Latvijas, gan 
mūsu Audžumātes Austrālijas karavī-
rus.
Svētdien, 26. apr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazā zālē.
Ceturtdien, 30. apr., plkst. 11.00 
ALB namā būs aprūpētāju pusdienas. 
Maksa no personas $10. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 27. aprīlim.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 19. apr., plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 3. svētdiena. Dievkalpo-
jums.
Svētdien, 3. maijā, plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 5. svētdiena. Ģimenes die-
na. Dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 18. apr., plkst. 13.00 – 17.00 
pīrāgu cepšanas apmācības Latvie-
šu namā. Dalībnieki iemācīsies cept 
pirmklasīgus pīrāgus. $40 dalības 
maksa sedz visus produktus, recepti, 
apmācību, vieglas uzkodas un iespē-
ju izceptos pīrāgus ņemt mājās! Atli-
kums Latviešu namam.
Sestdien, 25. apr., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena DV sarīko-
jumā Latviešu namā. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 25. apr., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saiets Im-
manuel baznīcas zālē, Lyons. Rādīs 
Rīgas kinostudijas dokumentālo filmu 
Kapitālisms šķērsielā. Pēc filmas pie 
krūzes kafijas un pašu gādātiem uz-
kožamiem pakavēsimies pārrunās par 
redzēto .

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 21. apr., plkst. 10.00 – 12.00. 
Svēta Krusta baznīcas zālē bērnudārzs 
Daina pirmsskolas vecuma bērniem.
Piektdien, 24. apr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Otrdien, 28. apr., plkst. 10.00 – 12.00. 
Katru otrdienu no plkst.10 –12 Svēta 
Krusta baznīcas zālē bērnudārzs Dai-
na pirmsskolas vecuma bērniem. Tu-
vāka informāciju, zvanot 0421709339 
vai amanda1971rug@yahoo.com 
Amandai Hirst-Whyte, bērnudārza 
Daina vadītājai.
Sestdien, 2. maijā, plkst. 11.00 Kur-
zemes cietokšņa atceres un Mātes die-
nas sarīkojums DV mītnē.
Sestdien, 2. maijā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 19. apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 19. apr., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 26. apr., plkst. 11.00 Drau-
dzes Dārza svētki Latviešu ciemā. 
Dievkalpojums nenotiks.
Svētdien, 3. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 3. maijā, plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. apr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 3. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 24. apr., Brisbanes pa-
saules mūzikas (world music) grupas 
Mzaza (piedalās Ance Deksne) kon-
certs Django Bar, Marrickville (kopā 

ar Fat Yahozah). Ieeja no plkst.19.30 
Mzaza uzstāsies plkst.21.00 un 22.15. 
http://www.mzaza.com
Svētdien, 26. apr., plkst. 13.00 SLT 
literārā pēcpusdiena Latviešu namā. 
Andra Karika referāts Par mantrām.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. apr., plkst. 11.00 Dārza 
svētku dievkalpojums ar Svēto Vaka-
rēdienu.
Svētdien, 26. apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 3. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 19. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums II svētdienā pēc Lieldienām.
Svētdien, 26. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums III svētdienā pēc Lieldienām.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 17. apr., plkst. 17.00 Jūr-
kalnes bibliotēkā komunistiskā geno-
cīda upuru un baltiešu bēgļu piemiņai 
fotogrāfa D.Holmerta fotoizstāde Lat-
viešu bēgļu gaitas 1944/1945.g. Got-
landē. Pētera Ininberga un Māras 
Strautmanes stāstījumi. Atbalsta 
Andreja Eglīša Latviešu Nacionālais 
Fonds.
Svētdien, 26. apr., plkst. 18.00 Franča 
Lehāra operetes Jautrā Atraitne izrā-
de Liepājas teātrī (Liepāja, Teātra iela 
4). Diriģents Guntars Bernāts, režisors 
Jānis Kaijaks. Piedalās Sonora Vaice, 
Anta Jankovska (Itālija), Nauris In-
dzeris, Jolanta Strikaite, Dainis Skute-
lis, Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis, 
Miervaldis Jenčs, Inese Jasmane-Rū-
rāne, Inguna Švāne, Andris Lapiņš, 
Imants Erdmans Jānis Kirmuška, Zi-
gurds Neimanis, koris, dejotāji.
Līdz 30. apr., Gunas Oškalnas-Vē-
jiņas fotoizstāde Auto foto spēles Jel-
gavas pils Aulas foajē. Veltījums LLU 
Tehniskajai fakultātei 70 gadu jubile-
jā.  ■

21. aprīlis
Marģers, Anastasija
1926. Elizabete II Vindzora, Austrāli-

jas karaliene..
1983. mūziķis Rihards Zaļupe.

22. aprīlis
Armands, Armanda
Pasaules Zemes diena

1920. Sidnejas Latviešu teātra režisors, 
sabiedrisks darbinieks Imants Sveilis.
1958. aktrise, dziedātāja Ieva Akurā-
tere.
1972. vijolnieks, Kremerata Baltica 
dalībnieks Sandis Šteinbergs.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


