
Anzaka (ANZAC) 
diena Austrālijā un 
Jaunzēlandē līdzinās 
Lāčplēša dienai Lat-
vijā. Tā tiek atzīmēta 
25.  aprīlī, jo šajā datu-
mā 1915. gadā Austrāli-

jas un Jaunzēlandes armijas korpuss 

(Australian and New Zealand Army 
Corps), kā daļa no britu karaspēka, 
tika izsēdināta Turcijas Galipoli pus-
salā, kur tā uzsāka cīņu ar mērķi – ie-
ņemtu šo teritoriju un tad virzīties tā-
lāk uz Konstantinopoli (ko šodien sauc 
Istambulu*). Tajā laikā Turcija bija Vā-
cijas sabiedrotais.

Galipoli militārā kampaņa, ko briti 
militārā vēsturē bieži sauc Dardaneļu 
operāciju, ilga apmēram 8 mēnešus ar 
ļoti lieliem zaudējumiem abās pusēs. 
Turki sekmīgi aizstāvēja savu zemi 
un britu un Francijas karaspēks bei-
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Anzaka diena
Arī latvieši anzaku rindās

Pastkarte – „Rosīgs skats Galipoli 
pludmalē“.
FOTO www.greatwarphotos.com
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Latviete dosies uz Galipoli
Piedalīsies Viktorijas skolnieku un skolotāju braucienā

Pagājušā gada septembrī Vikto-
rijas premjers paziņoja, ka gādās par 
80 skolnieku un 14 skolotāju braucie-
nu uz Galipoli Turcijā, lai pārstāvētu 
Viktoriju 2015. gada 25. aprīļa saul-
lēkta dievkalpojumā pie Anzaka līča. 
Šogad atzīmēs 100. gadadienu kopš 
Austrālijas un Jaunzēlandes vienības 
(Australian and New Zealand Army 
Corps) tika izsēdinātas Galipoli pus-
salā Turcijā.

Konkursā par vietu Viktorijas de-
legācijā pieteicās vairāk nekā 630 skol-
nieku un 104 skolotāji. Tika izvērtētas 
kandidātu saites ar savu sabiedrību un 
Anzaka gara izpratne.

Viena no izvēlētajām skolotājām 
ir Kambervelas meiteņu ģimnāzijas 
(Camberwell Girls Grammar School) 
skolotāja, latviete Karīna Lēmane. 
Viņa atbild uz jautājumiem:

Kādēļ jūs izlēmāt piedalīties kon-

kursā?
Karina Lēmane: Es esmu pilnīgi 

apņēmusies veicināt Austrālijas vēs-
tures zināšanas. Iespēja piedalīties 
Anzaka dienas dievkalpojumu Ga-
lipoli bija pārāk vērtīga, lai palaistu 
šādu izdevību garām. Vai es pieminē-
ju, ka manas dvīņu meitas dzimušas 
tieši Anzaka dienā?

Ko Jums nozīmē Anzaka simtga-
de?

KL: Anzaka simtgade ir neiedo-
mājams pagrieziena punkts Austrāli-
jas vēsturē. Kā vēstures skolotāja, es 
uzskatu, ka studentiem ir nepiecieša-
ma izpratne par konflikta šausmām, 
lai patiesi novērtētu brīvību, mieru 
un drošību, un visas priekšrocības, ko 
dod dzīve Austrālijā.

Mūsu studenti dzīvo globālā sa-
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Skolēnu ēdienkartē Latvijā:
Bojāti dārzeņi un zivju pirkstiņi

Lietuviešu uzņēmums Kretingos 
maistas, kas ēdina bērnus 24 Lat-
vijas izglītības iestādēs, pusdienu 
maltītes gatavojis no bojātiem dārze-
ņiem, izmantojis garšvielas, kas satur 
sāli un garšas pastiprinātājus, kā arī 
gaļas ēdienu gatavošanai izmanto-
jis galvenokārt saldētu vistas gaļu, 
ziņo Latvijas Televīzijas raidījums 
de facto. Tas noticis, neraugoties uz 
to, ka valsts jau gadiem noteikusi, 
cik uzturvielām bagātai jābūt skolēnu 
ēdienkartei, kā arī to, kas tajā noteik-
ti nedrīkst būt.

Daļā Siguldas vispārējās izglītī-
bas iestāžu jau piekto gadu maltītes 
nodrošina lietuviešu uzņēmums Kre-
tingos maistas. Tas ēdina skolēnus 
arī citviet Latvijā. Šajā mācību gadā 
vien Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) inspektori veikuši jau 53 pār-
baudes Kretingos maistas ēdnīcās. 
Vairāk nekā 75% gadījumu konstatēti 
pārkāpumi. Tostarp atklājies fakts, ka 
vienu un to pašu ēdienu pasniedz div-
reiz. „Salātus, ko neapēd vienas mai-
ņas skolēni, pēc tam papildinot, liek 
jau nākamajai maiņai. Tas nav pie-
ļaujami! Viennozīmīgi varam teikt, 
ka skolēni nesaņem to, ko valsts nor-
matīvie akti ir paredzējuši, un to, par 
ko pašvaldība ēdinātājiem maksā,“ 
norāda PVD ģenerāldirektors Māris 
Balodis.

PVD inspektori atklājuši, ka 
ēdienreizēs, kur jābūt cūkgaļai vai 
liellopa gaļai, ilgākā laika periodā 
piegādāta saldēta vistu gaļa. Zivju 
vietā skolēniem jāēdot zivju pirksti-
ņi. Sviestu aizstājot ar margarīnu, 
bet sieru – ar siera izstrādājumiem. 
Piegādātie dārzeņi ir vienveidīgi, 
sažuvuši un sabojājušies. Tāpat uz-
ņēmums izmantojot krējumu un pie-
nu ar zemāku tauku saturu nekā no-
teikts. Turklāt produkti saturot gan 
aizliegtos garšas pastiprinātājus, gan 
augu taukus, gan krāsvielas. Pārbau-
dē secināts, ka salāti, makaroni, zupa 
un maize esot ievērojami mazākā 
daudzumā nekā nepieciešams uz no-
teikto skolēnu skaitu. Līdz ar to bērni 
apēd mazāk nekā viņiem paredzēts. 
Taču pašvaldība maksā kā par pilnu 
porciju.

Skolu vadība atzīst, ka problē-
mas ar šo lietuviešu ēdinātāju bijušas 
arī agrāk. „Ļoti daudz ēdienkartē iz-
mantoja grūbas: grūbas zupā, grūbas 
putrā. Tādi ēdieni, kuri varbūt mazam 
bērnam nav īpaši ieteicami. Protams, 
ka grūbās ir kaloritāte un veselīguma 
ziņā tas nav nekas slikts, bet, ja tas ir 
par biežu, latviešu bērniem tā nav tik 
ļoti pierasta lieta – grūbas ēst,“ piere-
dzēto atstāsta Siguldas pilsētas vidus-
skolas direktore Ņina Balode (Reģionu 
alianse).

Ironiski, ka Lietuviešu uzņēmums 

Kretingos maistas pirms pieciem ga-
diem uzvarēja Siguldas novada iz-
sludinātajā iepirkumā pēc tam, kad 
apstrīdēja piedāvājumu, kas bija par 
trīs santīmiem jeb par četriem eiro 
centiem lētāks. Toreiz Kretingos mais-
tas pārstāvji norādīja, ka par tik zemu 
cenu konkurenti pilnvērtīgu maltīti 
nodrošināt nespēšot. Taču tagad paši 
par vienu eiro un četriem centiem 
kompleksajās pusdienās nespēj paga-
tavot noteiktajām prasībām atbilstošu 
porciju.

„Cena, ja ir zema, ir grūti arī 
firmai nodrošināt labu kvalitāti, bet 
viņi to konkursu paši ir izvēlējušies. 
No vienas puses es viņus varu sa-
prast, jo firmai, protams, interesē, lai 
ir produkcija, noiets, peļņa utt., bet 
tas nedrīkstētu notikt uz bērnu ve-
selības rēķina,“ ir pārliecināts Sigul-
das 1. pamatskolas direktors Valters 
Mačs.

Kretingos maistas Latvijas filiā-
le atrodas mazā telpā vienā no Rīgas 
biroju centriem. Taču tur de facto 
uzzina, ka vadība uz vietas neuztu-
roties, bet sastaptajām darbiniecēm 
informācijas par dienesta veikto pār-
baudi neesot. de facto izdevās sazi-
nāties ar uzņēmuma vadītāju Laimu 
Grigaitieni. Taču viņa norāda, ka 
apstrīdējuši Pārtikas un veterinārā 
dienesta atzinumu: „Es nepiekrītu. 
Viņi tur neko sliktu nav uzrakstījuši. 
Šobrīd turpinās lieta. Es jums neko 
nevaru teikt.“

Pārbaudes protokoli liecina, ka 
šogad pārkāpumi atklājušies arī ci-
tās skolās, kur pakalpojumus sniedz 
Kretingos maistas. Pērn arī mediji 
Lietuvā aprakstīja atbildīgo dienestu 
atklātos pārkāpumus Kretingos mais-
tas apkalpotajās ēdnīcās. Skolēni ba-
roti ar nekvalitatīvu ēdienu, produkti 
uzglabāti neatbilstoši, piemēram, gaļa 
un piens turēti + 13°C augstā tempe-
ratūrā.

Tajā pašā laikā no pārmetumiem 
nevar izbēgt arī skolu vadība. Tai ir 
tiesības regulāri pārbaudīt, kas nonāk 
bērnu pusdienu šķīvjos. „Ja PVD in-
spektori skolu ēdnīcas apmeklē trīs 
reizes gadā, tad skolas vadība vai sko-
las medmāsa to var darīt katru dienu. 
Konstatējot neatbilstības, par to ziņot 
PVD. Diemžēl mēs ļoti reti saņemam 
sūdzības tieši no skolām,“ norāda 
M. Balodis.

Uzņēmums plānotās ēdienkartes 
saskaņo ar skolu medmāsām. Taču 
viens ir tas, kas rakstīts uz papīra, pa-
visam cits, kas vārās virtuvju katlos. 
Vairākkārt skolu vadība esot tikusies 
ar uzņēmuma pārstāvjiem. Uz brīdi 
nepilnības esot novērstas, bet tad at-
klājušās jaunas problēmas.

Tajā pašā laikā nomainīt ēdinā-
tāju domei esot sarežģīti. Noslēgtais 

līgums paredzot, ja Pārtikas un ve-
terinārais dienests konstatē pārkā-
pumus, Kretingos maistas noteiktā 
periodā tie jānovēršot. Tikai tad, ja 
uzņēmums atkārtoti izdara pārkāpu-
mus, kuri netiek novērsti, dome va-
rot šo līgumu lauzt. „Ja mēs lauztu 
līgumu vienpusēji, iespējams, mums 
priekšā būtu arī tiesāšanās par to, 
vai mēs to drīkstam darīt, vai nē. 
Neskatoties varbūt uz to, ka līgumā 
šādi punkti ir rakstīti. Tā kā, latviski 
runājot, tikt vaļā no ne tik kvalitatīva 
pakalpojuma sniedzēja, kā mēs vēlē-
tos, nemaz nav tik viegli,“ skaidro 
Siguldas novada domes priekšsēdē-
tāja vietniece Līga Sausiņa (Reģionu 
alianse).

Arī līdzīgos gadījumos citviet Lat-
vijā pašvaldības nav bijušas naskas, 
lai lauztu līgumus ar izglītības iestāžu 
ēdinātajiem. Piemēram, Ogres novadā 
pēc tam, kad bērnudārzā vairāk nekā 
40 mazuļi saslima ar salmonelozi, do-
mes deputāti nobalsoja pret līguma iz-
beigšanu.
Latvijas TV raidījums „De facto“

Latvijas Televīzija
Laikrakstam „Latvietis“
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biedrībā, un ir svarīgi, lai viņi iemācī-
tos par mūsu vietu pasaulē un kā mēs 
to sasniedzām.

Personīgi es domāju, ka nāk par 
labu parādīt skolniekiem kā vienkārši 
cilvēki ir pārdzīvojuši likstas un pēc 
tam mums ir devuši pamācību par 
drosmi, biedriskumu un centību. Šīs 
mācības iztur laika pārbaudi.

Kā Jūs jutāties, kad Jums paziņo-
ja, ka esat uzvarējusi konkursā, lai do-
tos ceļojumā?

KL: Kad to uzzināju, es bija pil-
nīgi mēma – un man tā nav bieži ga-
dījies.

Ko jūs ceram 
iegūt no šī ceļoju-
ma?

KL:  Lai gūtu 
dziļāku izpratni 
par to, ko anzaki 
pārdzīvoja.

Izlasot aculie-
cinieku stāstus, 
ko devuši Galipoli 
kareivji un med-
māsas, es vien-
mēr prātoju – kā 
tas izskatījās, ka 
tas jutās un kā iz-
klausījās. Es gribu 
iedzīvināt vēsturi, 
daloties ar manu 
Galipoli pieredzē-
to. Es vēlos nodro-

šināt, ka mūsu anzaku nestos upurus 
nekad neaizmirsīs.

Vai Anzaka simtgadei ir Jums īpa-
ša nozīme?

KL:  Pat ja 100 gadi ir pagājuši, 
Galipoli kauja nav tāls karš. Anzaku 
gars ir dzīvs mūsu sirdīs šodien, un ir 
redzams mūsu vārdos un darbos.

Ko jūs gaidāt visvairāk no ceļoju-
ma?

KL: Es gribu redzēt kaujas lauku, 
kurš palīdzēja definēt mūsu nāciju. Es 
gribu redzēt grēdas, ielejas un plud-
males, kas izraisīja tik daudz grūtības 
mūsu zaldātiem, un zināt, ka šis vietas 
tikpat kā nav mainījušās pēdējo 100 
gadu laikā.  ■

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Laikraksts Latvie-

tis cenšas sasniegt vis-
plašāko lasītāju loku. 
Katrs interesents var 
laikraksta mājas lapā 
lasīt rakstus, skatīt bil-

des, un lejuplādēt veselus laikraks-
tus kā PDF failus. Mēs arī izsūtam 
e-pastus ar paziņojumiem, kad kār-
tējais laikraksta numurs ir iznācis. 
Ja kāds nevēlas saņemt šādu paziņo-
jumu, tad tik jādod mums ziņu, un 
tūliņ apturēsim paziņojumu izsūtī-
šanu.

Laikraksts arī mēdz izmantot Fa-
cebook, lai atsevišķām latviešu gru-
pām darīt zināmu, ka raksts par viņu 
pilsētas vai zemes latviešiem ir parā-
dījies mūsu laikrakstā. Piemēram, kad 
publicējam rakstu par latviešu nodar-
bībām Vācijā, tad mēdzam uzlikt saiti 
uz šo rakstu Facebook grupā Latvieši 
Vācijā.

Tāpat rīkojamies ar rakstiem par 
Pertas latviešiem. Vismaz līdz šim. Ir 
divas lapas Facebook ar nosaukumu 
Latvians in Perth. Vienā, https://www.
facebook.com/LatviansInPerth notiek 
sarakste latviski un angliski, bet ot-
rai grupai, https://www.facebook.com/
groups/325366905291/, latviešu valoda 
ir aizvainojums.

Grupas vadība apraksta grupu šādi 
(angliski): „Vieta, kur latvieši, kuri 
dzīvo Pertā, Austrālijā var tikties, da-
līties savā pieredzē, un sagaidīt jau-
niebraucējus („welcome new guys in 
town“)“. Nav minēts, ka latviešu valo-
da ir aizliegta.

Varat iedomāties mūsu pārstei-
gumu – kad bijām uzlikuši šai grupā 
saiti uz mūsu pēdējo rakstu par Per-
tas latviešiem, tad saņēmām dusmī-
gu aizrādījumu (angliski): „Ja Jūs 
nelieciet ziņojumus angļu valodā 
„Latvieši Pertā“ Facebook grupā, 
tad Jūsu ziņojumi ir aizvainojoši 
(„your posts are offensive“). Lūdzu 
piepūlēties pārtulkot Jūsu ziņojumus 
angliski, kad ziņojiet angļu valodas 
grupā“.

Nebija pietiekoši izskaidrot, ka 
angļu valoda ir pretīga latviešiem 
Pertā, bet rakstītājs vēl ņēma aktīvus 
soļus, lai bojātu laikraksta Latvietis 
slavu Facebook administratoriem. 
Viņš turpināja: „Jūsu ziņojumi ir ti-
kuši noņemti un atzīmēti kā mēstules 
(„marked as spam“). Tās nav mēstules, 
kad Jūs piepūlaties būt taktiskākam 
(„when you make an effort to be more 
considerate“)“.

Lieki minēt, ka mēs vairs nekad 
neveiksim ierakstus šai grupā. Latvie-
ši Latvijā priecāsies par rakstiem par 
latviešu dzīvi Pertā, un Pertas latvieši 
priecāsies, ka viņus netraucēs ar lat-
viešu valodu.

GN

dzot atkāpās. Austrālija kā nācija bija 
pastāvējusi tikai 14 gadus (Austrālijas 
dažādu britu kolonijas apvienojās val-
stu federācijā 1901. gadā.), un šī kam-
paņa bija Austrālijas karaspēka uguns 
kristības.

Ar laiku Anzaka dienas nozīme 
paplašinājās, un tā tagad ir visu Aus-
trālijas karaspēkā dienējušo un kri-
tušo piemiņas un godināšanas diena. 
Patriotiskais uzviļņojums šajā dienā 
pārspēj visas citas Austrālijā svinamās 
dienas. Šogad it īpaša liela interese 
tiek izrādīta Anzaka dienas atzīmēša-
nai, jo būs pagājuši tieši 100 gadi kopš 
pirmie anzaki sāka karot.

Pirmā pasaules kara laikā Aus-
trālijas militāros spēkos dienēja 157 
personas, kas bija dzimušas Latvijā. 
Pēc tautības lielais vairums no viņiem 
bija latvieši. Cik no šiem bija oriģinālo 
anzaku starpā, t.i., kas piedalījās Ga-
lipoli kampaņā? Pārsteidzoši daudz! 
Vismaz 28 Latvijas teritorijā dzimuši 
vīrieši bija šo karotāju rindās. Viņu 
starpā vismaz 9 tika izsēdināti Galipo-
li krastā sauszemes cīņu pirmajā die-
nā, t.i., 25. aprīlī. Cīņas bija sīvas, un 
vairums šie Latvijas dēli tika ievainoti. 
Septiņi zaudēja savas dzīvības, krītot 
kara laukā vai nedaudz vēlāk no kau-

jas laukā gūtajiem ievainojumiem.
Šie septiņi bija: Jānis  Amoliņš 

(John Amolin – dzim. 6.1.1889. – 
mir. 23.8.1915.), Arvīds  Berķis 
(Arvid Berkis – dzim. 12.11.1892. – 
mir. 15.7.1915.), Kārlis  Jakobsens 
(Charles Jacobsen – dzim. 17.12.1882. – 
mir. 12.5.1916.), Vlas  Kozakov-
šonoks (Vlas Kozakovshonok – 
dzim. 1894 – mir. 6. vai 9.8.1915.), 
Teodors Lambahirts (Theodor Lam-
bahirt – dzim. 1894. – mir. 7.8.1915.), 
Rūdolfs  Mālīts (Rudolph Mahlit – 
dzim. 24.11.1880. – mir. 29.8.1915.) un 
Arnolds  Sanders (Arnold Sander – 
dzim. 1883. – mir. 27.5.1915.).

Ne bez pamata Austrālijas latvieši 
bieži lepojās ar to latviešu, kuri iera-
dās te pēc otrā pasaules kara, panāku-
miem un devumu šajā valstī. Mazāk 
ir zināms par agrīno latviešu iegul-
dījumu, izpelnoties vietu Austrālijas 
un Latvijas militāro varoņu panteonā. 
Pieminēsim arī viņus šajā Anzaku die-
nu! 

Aldis L. Putniņš
Laikrakstam „Latvietis“

* Latvijā, laikam pēc krievu valodas 
paraugu, šo pilsētu sauc Stambula, 
neskatoties uz to, ka pirmskara Latvijā 
to sauca Istambulu, kas ir tuvāks tam, 
kā turki paši apzīmē šo pilsētu (Istan-
bul).

Anzaka diena
Turpinājums no 1. lpp.

Latviete dosies uz Galipoli
Turpinājums no 1. lpp.

Karīna Lēmane ar tā laika Viktorijas premjeru Denisu 
Naptīnu (The Hon Dr Denis Napthine MP).



4. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2015. gada 19. aprīlī

Straujajā tehnoloģiju 
attīstības laikmetā bieži 
vien diezgan nepelnīti 
tiek piemirstas senākas 
vērtības.

Nav nekāds no-
slēpums, ka latvieši 

vienmēr zinājuši zīmju spēku un iz-
mantojuši tās, sargājot sevi, saimi un 
mājokli. Zīmju ietekmi pazinuši jau 
mūsu senči, kuri, dzīvojot harmonijā 
ar Dabu, apzināti pratuši tās izmantot. 
Tā kā senlatviešu pamatnodarbošanās 
bija lopkopība un zemkopība, tad ļoti 
daudz dievību atbildēja par šīm sfē-
rām.

Katrai dievībai ir savi simboli, zī-
mes, kā to attēlot. Senais cilvēks uz-
skatīja, ka, ja vēlas piesaistīt konkrētu 
spēku, tad šī spēka simbolizējošā zīme 
jāattēlo uz priekšmeta.

JD komiteja ilgi apsprieda simbola 
izvēli, līdz visi vienojās par kumeliņu.

Kumeliņš – ir spēka, izturības 
un varenības simbols. Tieši šī zīme 
ir nepieciešama Austrālijas latviešu 

jaunajai paaudzei, kas dotu spēku un 
uzturētu mīlestību, kopjot latviešu tra-
dīcijas, valodu un kultūru.

Papildus  zīmes, kas labi iederas, 
veidojot jauniešu dienu stāstu, ir:

Zalktis – gudrība un viedumus; 
Mēness – domāts puišiem; Saule – 
meitām; Ugunskrusts – spēks, enerģi-
ja (tiklīdz tas iegūst kustību); Jumis – 
auglības zīme, bagātība (atspoguļojot 
latviešu kultūras bagātību), turības un 
labas izdošanās simbols, divas kopā 
saaugušas labības vārpas – Jumim viss 
padodas dubulti. Kā arī dzīvība sākas 
no pāra.

Pērkons – ir viens no vecākajiem 
senču dieviem un tiek dēvēts arī par 
Veco tēvu, piesaista laimi, enerģiju. 
Pērkons darbojas kā visu ļauno spēku 
vajātājs.

Ozola zīme jeb Saules zīme jeb 
Krusta zīme simbolizē četrus gadalai-
kus, četras debespuses, četrus cilvēka 
mūža posmus jeb astoņus laikus, kas 
parādās zīmes galos. Gads noslēdzas, 
un sākas jaunais. Zīmju pasaulē viss 

process sākas un noslēdzas vidū. Tā-
pat kā dabā – viss sākas no sēklas, no 
asna un atkal atgriežas pie šīs sākot-
nes. Krusta zīmē apvienoti divi pamat-
spēki – sievišķais un vīrišķais; tādēļ 
mūsu senči to uzskatīja par ļoti svarī-
gu un spēcīgu zīmi. Krusta zīme bija 
dzīvības, laimes un spēka raksts (zīme 
tika izvēlēta, domājot par pašreizējo 
stāvokli Latvijā).

Visas šīs zīmes ir iekļautas logo, 
kas spēcina un iedvesmo jaunos Aus-
trālijas latviešus dažādos veidos.

Liela pateicība idejas realizēšanā 
tiek izteikta Tālim Šmitam, Kārlim 
Daenke, Elīnai Rikardei un Ievai Da-
enke.

Elīna Rikarde
AL34JD preses pārstāve
Laikrakstam „Latvietis“

Aicinājums ik vienam piedalīties
Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienu emblēmas konkursā!

Šeit redzams emblēmas no četrām iepriekšējām Mel-
burnas Kultūras dienām.

Šoreiz varbūt būs Jūsu kārta iegūt Kultūras dienu 
emblēmas autora godu!

Emblēma kļūs par AL56.KD oficiālo simbolu un tiks 
izmantota tīmekļa lapā, preses izdevumos, uz suvenīriem 
un citām KD vajadzībām.

Balva
• Brīvbiļete uz Kultūras dienu Noslēguma balli un 

franču šampanieša pudele! Ja konkursa uzvarētājs 
būs zem 18gv, balva tiks attiecīgi pielāgota vecu-
mam.

Vadlīnijas
• Emblēmā jābūt iekļautiem burtiem un cipariem 

„AL 56. KD Melburnā 2016“.
• Emblēmai jābūt autora oriģināldarbam, kas nav ie-

priekš izmantots.

• Emblēmai, bez melna un balta, nevar būt vairāk kā 
divas krāsas.

• Emblēmai jābūt efektīvi pārdrukājamai arī meln-
baltā variantā.

• Emblēmai jābūt piemērotai, lai lietotu/pielāgotu da-
žādos lielumos, arī izmantošanai uz skatuves.

• Vēlamas gan izdrukātas, gan elektroniskas emblē-
mas versijas (ja iespējams, jpg vai pdf formātā).

Autortiesības
• Izraudzītās emblēmas autors piekrīt, ka emblēma 

kļūst par Kultūras dienu rīcības komitejas īpašumu, 
un ka komiteja var to brīvi izmantot.

Cita informācija
• Iesniegumam jāpievieno vārds un adrese/e-pasta 

adrese (un vecums, ja zem 18 gadiem).
• Jāapraksta emblēmas simbolika ne vairāk kā 200 

vārdos (var būt angliski).
• Oriģināldarbus neatdos konkursa dalībniekiem.
Iesniegums jāsaņem pirms  pusnakts  2015.  gada 

30.  jūnijam, to nogādājot: AL56.KD rīcības komitejai, 
c/o 6 Milsom Avenue, Templestowe Lower, VIC 3107 vai 
mdraguns@gmail.com

Lāra Brennere & Markus Dragūns
AL56.KD priekšsēži

Austrālijas latviešu 34. Jauniešu dienu simbols
Spēks, izturība un varenība
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Muzejs un pētniecības centrs Latvie-
ši pasaulē sagatavojis un izdevis atmiņu 
stāstu grāmatu Dziesma. Svētki. Dzīve, 
kurā apkopotas mutvārdu liecības par 
dziesmu svētku tradīciju ārpus Latvijas, 
kas izveidojās uzreiz pēc Otrā pasaules 
kara un turpinās līdz pat šai dienai.

Uzreiz jānorāda, ka grāmata Dzies-
ma. Svētki. Dzīve sniedz pavisam ne-
parastu un nebijušu skatu uz latviešu 
dziesmu svētku fenomenu ārpus Latvi-
jas. Tā piedāvā dažādu paaudžu dalīb-
nieku – galvenokārt dejotāju, dziedā-
tāju un skatītāju – atmiņas, pārdomas 
un vērtējumus par dziesmu svētku no-
zīmi viņu dzīvē. Izdevumā iekļauti arī 
daži svētku organizētāju atmiņu stāsti, 
tomēr jābrīdina, ka grāmatā nebūs at-
rodami visu pazīstamāko ārzemju lat-
viešu dziesmu svētku rīkotāju vārdi un 
nopelni. Tas darīts ar nolūku, jo vairā-
kās citās, nu jau par klasiku kļuvuša-
jās grāmatās (piemēram, V. Bērzkalna 
Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946-
1965, V. Dulmaņa Latviešu kultūras 
dienas Austrālijā 1950-1970, M. Bie-
zaites Latviešu kultūras dienas Austrā-
lijā 1971-1991 u.c.) ir iespējams gūt de-
talizētu un izsmeļošu informāciju par 
ārpus Latvijas notikušajiem dziesmu 
svētkiem un kultūras dienām, to rīko-
tājiem, norises vietām un aktivitātēm.

Ar grāmatu Dziesma. Svētki. Dzī-
ve muzejs Latvieši pasaulē vēlas atklāt 
unikālus un aizraujošus atmiņu stāstus 
par piedzīvoto dziesmu svētkos, dzies-
mu dienās un kultūras dienās Vācijā, 
ASV, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā 
un Zviedrijā. Grāmatā ir iekļauti atmi-
ņu stāsti no pieciem Austrālijas latvie-
šiem: Viktora Brennera, Jāņa Čečiņa, 
Vitas Eversones, Valdas Liepiņas un 
Krišjāņa Putniņa.

Latvijas lasītājiem grāmata būs at-
klājums par apbrīnojamo enerģiju un 
mērķtiecīgajām, izdomas bagātajām 
trimdas latviešu sabiedrības aktivitātēm, 
savukārt bijušiem trimdas latviešiem iz-
devums uzjundīs pieredzē glabātas at-
miņu ainas un izjūtas, kas radušās, pie-
daloties dziesmu svētkos ārpus Latvijas.

No vienas puses, izdevumā publi-
cētie stāsti dokumentē dziesmu svētku 
tradīciju no individuālu cilvēku per-

spektīvas, no otras puses, tie negaidī-
ti rada dziesmu svētku īpašo garšu, 
aizrauj līdzi lasītāju svētku dalībnieku 
piedalīšanās priekā, sniedzot visda-
žādākās atbildes uz tādiem jautāju-
miem – kāpēc cilvēki paaudžu paau-
dzēs piedalījās svētkos? Kāpēc viņiem 
bija tik svarīgi ieguldīt savu laiku, ta-
lantus un līdzekļus dziesmu un kultū-
ras svētku kustības uzturēšanā?

Atmiņu stāstus grāmatā papildina 
neliels Maijas Hinkles sagatavotais 
vēsturiskais pārskats par dziesmu 
svētkiem ārpus Latvijas no 1946. līdz 
2014. gadam un to nozīmi diasporas 
dzīvē un pastāvēšanā. Noslēgumā pub-
licēts arī grāmatā pieminēto personu, 
vietu un organizāciju rādītājs.

Pie izdevuma sagatavošanas strā-
dājuši Latvieši pasaulē darbinieki, 
biedri un atbalstītāji Marianna Auli-
ciema, Kristīne Jansone, Maija Hinkle, 
Ināra Reine, Arta Savdona, Ieva Vītola, 
Brigita Tamuža un Juris Zalāns. Grā-
matas vāka noformējumam izmantoti 
attēli un fotogrāfijas no muzeja Latvieši 
pasaulē krājuma, Ādolfa Avena, Andra 
Matīsa un Astrīdes Sīles personīgajiem 
arhīviem. Vāka dizainu veidojis Džere-
mijs Smīds (Jeremy Smedes).

Izdevuma sagatavošanu un publi-
cēšanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitā-
la fonds un Amerikas Latviešu apvie-
nības Kultūras fonds.

Sākot ar 15. aprīli, grāmata ir 
pieejama grāmatnīcās Latvijā (Jānis 
Roze, Valters un Rapa un Mansards 
u.c.), kā arī būs iespējams to pasūtīt 
muzeja Latvieši pasaulē mājas lapā 
www.lapamuzejs.lv

Daži citāti no izdevuma Dzies-
ma. Svētki. Dzīve. Atmiņas par dzies-
mu svētkiem ārpus Latvijas

Ieviņa Picka-Emharte (Vācija): 
Gotlandes Dziesmu dienas notika 
pirmsjāņu nedēļā. Man vēl tagad rodas 
zosāda, kad to stāstu. Mēs sēžam Bal-
tijas jūras krastā un skatāmies saul-
rietu, čalojam, dziedam un te piepeši 
viena motorlaiviņa, nez no kurienes 
uzradusies, brauc mums garam ar lie-
lu, garu, plīvojošu Latvijas karogu! 
Vai sapnis, vai īstenība?!

Jānis  Čečiņš  (Austrālija):  Tajā 

gada bija īpaši karsts, un no karstuma 
sliedes saliecās. Gandrīz puse no tiem, 
kas bija tajos vilcienos (ceļā uz Kul-
tūras dienām), bija latvieši. Vilcienos 
bija salonu vagoniņi, kuros bija bārs un 
parasti arī klavieres, un kāds spēlēja, 
tur notika jautras dziedāšanas. Un tad 
mēs tā lēnām braucām pāri Austrālijas 
vidienes tuksnesim, apstājamies katrā 
pilsētiņā, kur tad visi kāpām ārā un 
parasti izdzērām sausu vienīgo krogu.

Mārtiņš  Štauvers  (Kanāda): Ve-
cie koru vadītāji toreiz teica tā: „Jūs 
jaucat mūsu darbību, jo visiem jauna-
jiem ir jānāk dziedāt vecajos koros.“ Tur 
nebija, ko strīdēties. Jaunie negribēja iet 
uz veco kori, un mēģinājumiem viena 
vienkārša apstākļa dēļ – tie mēģinājumi 
netika veltīti simtprocentīgi kora dzie-
dāšanai. Tur bija jāiedzer un jāuzdzīvo 
un tā tālāk, un jaunie tolaik teica: „Mēs 
to negribam.“ Un tā mēs dabūjām visus 
tos jaunos dziedātājus. Trīs simtus! (Par 
pirmajiem Latviešu Jaunatnes dziesmu 
svētkiem Monreālā 1974.)

Ieva Vītola
Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs
Laikrakstam „Latvietis“

Jauna grāmata
„Dziesma. Svētki. Dzīve. Atmiņas par dziesmu svētkiem ārpus Latvijas“

Grāmatas vāks.

Grāmatas atvēršana folkklubā ALA.
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Grāmatas atvēršana folkklubā ALA.
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Latviskā kultūra Krievijā
Jāveicina zinātniski pētnieciskais darbs, kamēr vēl ir ko pētīt
Referāts 2014. gada 6. oktobrī Rīgā, PBLA Kultūras fonda organizētā otrā zinātniskā konferencē „Latvija ārpus Latvi-
jas. Kultūra, vēsture emigrācija un nacionālā identitāte“

Par latvisko kultūru 
un tās problēmām Krie-
vijas latviešu vidū ir ru-
nāts un rakstīts ārkārtīgi 
maz, lai neteiktu, – ne-
maz. Līdz pat Latvijas 
neatkarības atgūšanai, 

par Krievijas latviešiem zināja ļoti 
maz, ja nu vienīgi saistībā ar deportā-
cijām. Ne visi arī šodien zin, ka latvie-
šu ieceļošanas vēsture Krievijā ir visai 
sena, tā masveidā sākās jau XIX gs. 
otrajā pusē, kad pirmie izceļotāji no 
Latvijas zemes meklējumos devās uz 
Sibīriju un Baškīriju, kur radās pirmās 
kolonijas. Vēlāk latvieši apguva Krie-
vijas impērijas Eiropas daļu – tagadē-
jos Maskavas, Smoļenskas un Pleska-
vas apgabalus.

Pagājušā gs. 30. gadu beigās Krie-
vijā bija pāri par 300 kolonijām. Šī 
grupa veido t.s. veclatviešus, kuri da-
ļēji ir saglabājušies arī šodien. Koloni-
jās bija savas latviešu skolas, baznīcas 
ar saviem skolotājiem un mācītājiem. 
Sarunu valoda tikai latviešu. Būtībā 
turpinājās latviskā dzīve, tikai citos 
ģeogrāfiskajos punktos. I Pasaules 
kara laikā Krievijas lielākajās pilsētās, 
arī Altajā, ieradās liels skaits latviešu 
bēgļu un evakuēto rūpnīcu un fabriku 
strādnieku. Lielākā daļa no viņiem, 
nodibinoties Latvijas valstij, atgriezās 
Latvijā, tomēr daļa palika jau Padomju 
Krievijā gan karjeras iespēju, gan arī 
ideoloģijas dēļ. Bet arī viņi mītnes vie-
tās apvienojās pēc nacionālā principa, 
piem., Prometejs Maskavā; Promete-
jam bija filiāles pat Sibīrijā. Arī šajās 
apvienībās un biedrībās dominēja lat-
viešu valoda un kultūra.

Otrā lielākā latviešu aizbrauk-
šana bija piespiedu deportācijas no 
1941. gada līdz pat Staļina nāvei 
1953. gadā. Šo cilvēku likteņi ir izpē-
tīti visvairāk, bet, diemžēl, ir apieti tie, 
kuri palika Sibīrijā vēl pēc Staļina nā-
ves un kuri tur dzīvo vēl šodien. Tieši 
viņi ir tie, kuri, spītējot visam, savas 
tautas kultūru ir saglabājuši.

Trešā grupa – brīvprātīgi izbrau-
kušie pēc II Pasaules kara visā padom-
ju periodā. Iemesli dažādi: mācības, 
karjeras iespējas, ģimeņu veidošanās 
utt.

Pēc 1989. gada Tautas skaitīšanas 
datiem tikai Krievijas teritorijā dzīvoja 
30 000 latviešu. Šodien precīzs skaits 
vairs neuzrādās, jo skaitīšanā tautība 
nav jāuzrāda. Varētu būt ap 15 000.

Tāda ir bijusi latviešu izceļošanas 
vēsture. Kas notika ar latvisko kultūru 
tad un kas notiek šodien? Saistībā ar 
veclatviešiem varam droši apgalvot, ka 
visu, kas viņiem bija Dzimtenē, viņi 
paņēma līdz un turēja stipri. Pirmkārt, 

jau valodu; otrkārt, pašu latvisko dzī-
ves veidu ar tradicionālajiem darboša-
nās principiem (piem., – talkām) un 
visiem latviskajiem svētkiem.

Pirmais, ko cēla kolonisti, bija 
skolas un baznīcas. Skolas tad arī bija 
tie centri, ap kuriem tad pulcējās lat-
vieši. Neskatoties uz to, ka 1937. gadā 
visas latviešu skolas un baznīcas tika 
likvidētas, valoda ir saglabājusies līdz 
šodienai (izņemot bērnus) visā savā 
novadu greznībā, ar vietvārdiem, ku-
rus Latvijā vairs nedzirdam. Tāpat 
īpatnējas tautas dziesmas, rotaļas, ap-
dziedāšanās tradīcijas, svētku svinē-
šanas knifiņi. Viss tas pilnībā bija vēl 
10 gadus atpakaļ. Diemžēl, ļoti strauja 
ir vecās paaudzes aiziešana, un līdz ar 
viņiem ir aizgājis vesels latviešu tautas 
kultūrslānis.

Pagājušā gs. beigās bija dažas ne-
lielas latviešu zinātnieku un kultūras 
darbinieku ekspedīcijas uz konkrē-
tiem ciemiem Sibīrijā, bet darbs, gal-
venokārt, finansiālu apsvērumu dēļ, 
netika pabeigts, vai arī vienkārši tika 
pārtraukts. Žēl, bet šo darbu vairs ne-
var atsākt – nav vairs cilvēku, kuri bija 
vēstures liecinieki. Palika neizpētītas 
valodas īpatnības, nepierakstītas atmi-
ņas, neapgūtas lietišķās prasmes. Viss 
tas ir zudis uz visiem laikiem. Palika 
neizpētīti fenomenāli latviešu tautas 
dziesmu tulkojumi krieviski, ko bija 
veikušas vien dažas Baškīrijas latvie-
tes.

Ciemos vēl runā latviski, bet tas ir 
daudz par maz. Visai interesanta un 
daudzpusīga latviešu kultūras dzīve 
bija lielākajās Krievijas pilsētās laika 
periodā no 1918.-1937. gadam, kad ne-
bija aizliegtas kultūras kopas, izglītī-
bas iestādes, izdevniecības, teātri u.c. 
pēc nacionālā principa. Tā Maskavā, 
Pēterburgā (Ļeņingradā) un Smoļens-
kā darbojās profesionāli latviešu teāt-
ri, kuros iestudēja galvenokārt latviešu 
autoru lugas, ar kurām tad tika iepazīs-
tināta iespējami plaša latviešu saime. 
Visi teātri tika likvidēti 1937. gadā, 
aktieri nošauti. Šo teātru darbību un 
likteni ir pētījis vēsturnieks Vidvuds 
Štrauss, kurš dzīvo Maskavā.

Kā jau pieminēju, Maskavā līdz 
1937. gadam darbojās latviešu kultū-
ras un palīdzības biedrība Prometejs, 
kurā ietilpa ne tikai teātris, bet arī da-
žas latviešu skolas un tehnikumi, tai 
skaitā arī Ačinskas pilsētas (Sibīrijā) 
latgaliešu skolotāju tehnikums, tāpat 
arī izdevniecības, kuru uzdevums 
bija publicēt latviešu un ne tikai au-
toru darbus latviešu valodā, protams, 
jāņem vērā ideoloģiskais piesitiens, 
bez kura tā laika Maskavā nebija ie-
spējams pastāvēt, bet to, ka Prometejs 

veica milzīgu izglītojošu un kultūras 
darbu latviešu vidū, mēs noliegt neva-
ram.

Ļoti daudz ir rakstīts par periodu 
no 1941.-1956. gadam. Negribētu būt 
pārāk emocionāla un arī atkārtot acu-
liecinieku sacīto, bet man, kura vairāk 
nekā 20 gadus strādā ar latviešiem 
Krievijā, to starpā ar izsūtītajiem un 
viņu pēcnācējiem, bet droši varu pie-
vienoties tiem, kuri ir teikuši, ka dau-
dzi izdzīvoja, pateicoties latviešu tau-
tas dziesmai, kas viņus vienoja, lika 
turēties kopā un izturēt...

Pirmo reizi tiekoties ar šiem cilvē-
kiem 90. gadu sākumā, mani līdz sirds 
dziļumiem aizkustināja un pārsteidza 
fakts, ka lielais vairums no viņiem 
latviski nerunāja, bet viņi dziedāja lat-
viski!

Ar nožēlu jāatzīst, ka vismazāk 
par latviskās identitātes saglabāšanu 
rūpējās padomju gados aizbraukušie. 
Iemesli varēja būt dažādi: 1) latvieši 
kompakti nedzīvoja, 2) vairumam vei-
dojās jauktās ģimenes, 3) patīk mums 
vai nepatīk, bet toreiz tā bija viena 
valsts – PSRS, viena oficiālā valoda 
un vēlme visus pārvērst par vienotas 
padomju tautas pilsoņiem. Vājākais 
padevās!

Sākoties Gorbačova perestroi-
kas laikam, Padomju Savienībā tika 
atļautas un pat veicinātas nacionālo 
kultūras biedrību izveides. Tā, sākot 
1989. gadu, rodas LKB Maskavā un 
Pēterburgā, dažus gadus vēlāk arī Si-
bīrijā, Tālajos Austrumos un Krievijas 
Ziemeļos. Tas pašiem latviešiem bija 
liels pārsteigums, cik daudz, izrādās, 
viņu ir. Biedrību uzdevumi bija ap-
vienošanās, valodas saglabāšana, kul-
tūras attīstība un citu tautu iepazīsti-
nāšana ar to. Veidojās pirmās latviešu 
skoliņas, organizējās kori un folkloras 
kopas. Un par visu galvenais – saikne 
ar Latviju un ļoti lielas cerības uz ko-
pīgu nākotni.

Diemžēl, ap 2000. gadu eiforija 
bija pazudusi, palikusi vien skaudrā 
īstenība un atklāsme par to, ka būtī-
bā gan valodas saglabāšana, gan lat-
viskās kultūras uzturēšana ir tikai un 
vienīgi pašu rokās. Izdzīvoja stiprākie. 
Uz šodienu skatījums ir šāds: ir ļoti 
labs (gandrīz profesionāls) jauktais 
koris Tālava Maskavā, kuru no paša 
iesākuma vada Tamāra Semičeeva. 
Koris šogad atzīmēja savu 20 gadu pa-
stāvēšanas jubileju. Koris ir daudz da-
rījis, lai propagandētu mūsu kora mū-
ziku gan Krievijā, gan Latvijā, gan arī 
piedaloties dažādās koru sacensībās 
Eiropā. Maskavas koris kopā ar Pēter-
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burgas jaukto kori ir piedalījušies vi-
sos pēdējos Dziesmu svētkos Latvijā. 
Ir atzīta folkloras kopa Daina Omskā, 
kura piedalās neskaitāmos pasākumos 
savā mītnes vietā ar pilnīgi perfektu 
latviešu tautas tradīciju uzturēšanas 
demonstrējumu. Tāpat viņi piedalās 
visos folkloras pasākumos Latvijā. Vi-
ņiem pievienojusies deju kopa no Baš-
kīrijas Arhlatviešu vidusskolas. Visās 
vietās, kur latvieši vēl dzīvo kompakti, 
ir savas nelielas dziesmu un deju gru-
pas, kuras uztur možu garu vietējos 
latviešos.

Lielākais, visu Krievijas latviešus 
apvienojošais pasākums, ir bijis lat-
viešu Dziesmu svētki Baškortostānā, 
vietā, kur 150 gadus atpakaļ ieradās 
pirmie izceļotāji. Šie Dziesmu svētki 
apvienoja latviešus, veicināja draudzī-
bu starp pašdarbības kopām. Tas bija 
lepnums par to, ka viņi var citu tautu 
pārstāvjiem parādīt savu kultūru. Bet, 
diemžēl, atkal jāsaka, ka nekādu at-
skaņu šie svētki neradīja Latvijā. Pat 
tie korespondenti, kuri bija svētkos, 
gandrīz neko neuzrakstīja. Pretstatā 
tam, Baškortostānas centrālais TV 

kanāls divas dienas rādīja latviešu 
svētkus: vienu dienu Dziesmu svētkus, 
otru dienu – Jāņu svinēšanu. Arī ma-
teriālā palīdzība no saimnieku puses 
bija neatsverama, bez tās svētku nebū-
tu (un tas pie tā, ka Baškīrijā latvieši ir 
tikai 0,2 % no iedzīvotāju skaita).

Latviešu teātru Krievijā nav, un 
šodien pēc viņiem nebūtu arī piepra-
sījuma.

Diezgan vāji ir ar latviešu izcel-
smes māksliniekiem. Būtībā viņu iz-
glītība ir tīri krieviska, un viņi sevi īsti 
par latviešiem neuzskata.

Pēdējos gados attīstās latviskā 
amatniecība, galvenokārt Sibīrijas 
latviešu centros, kur uzplaukuši tādi 
amati kā pīšana, koka darbi, adījumi, 
koka instrumentu gatavošana (stabules 
un kokles).

Visu Krievijas latviešu kultūras 
kopu starpā pastāv draudzība un vie-
notība. Bieži savās mītnes vietās viņi 
kopīgi organizē latviešu kultūras die-
nas. Tā rodas iespēja vispusīgāk iepa-
zīstināt cittautiešus ar Latviju, latvie-
šiem un latviešu kultūru.

Kopumā, šodiena Krievijas lat-
viešu kultūras vidē ir diezgan stabila 
un pastāvēt varoša. Kāda varētu būt 
nākotne? Kādas problēmas? Diemžēl, 

problēmu kļūst ar katru dienu vairāk, 
un tās risināt ar saviem spēkiem nebūs 
iespējams.

Pirmkārt, trūkst profesionālu 
kopu vadītāju: diriģentu un deju gru-
pu vadītāju, folkloras skolotāju. Būtu 
nepieciešams, vismaz pagaidām, at-
rast iespēju apmācīt Latvijā attiecīgas 
nozares pārstāvjus, protams, sedzot 
izdevumus. Veicināt Latvijas rado-
šo kolektīvu braucienus uz Krievijas 
latviešu centriem ne tikai ar koncer-
tiem, bet arī apmācot mājiniekus. Dot 
iespēju Krievijas latviešu kolektīviem 
biežāk ierasties Latvijā. Visas šīs po-
zīcijas prasa līdzekļus un šie līdzekļi 
ir jāparedz tajās programmās, kas skar 
diasporu.

Otrkārt, jāveicina zinātniski pēt-
nieciskais darbs, kamēr vēl ir ko pētīt, 
kamēr vēl ir dzīvi aculiecinieki. Darbi 
būtu jānoved līdz galam un jāparāda 
arī plašākai sabiedrībai, lai cilvēkiem 
Latvijā būtu priekšstats par to, kā dzī-
vo latvieši ne tikai Rietumos, bet arī 
Austrumos. Tad varbūt rastos arī jau-
nas atziņas, ko un kā darīt, lai latviskā 
kultūra Krievijā nepazustu.

Lauma Vlasova
Krievijas Latviešu Kongresa (KLK) 

priekšsēde

Latviskā kultūra Krievijā
Turpinājums no 6. lpp.

Pilsoņu Kongresa 25. gadadienai veltīta izstāde
Nacionālā bibliotēka aicina piedalīties tās veidošanā

Atzīmējot 25. gadskārtu kopš 
Latvijas Republikas Pilsoņu Kongre-
sa (PK) 1. sesijas, Latvijas Nacionālā 
bibliotēka (LNB) sadarbībā ar nodi-
binājumu Pilsoņu Kongresa fonds 
veido šim vēsturiskajam notikumam 
veltītu ceļojošo izstādi. Tās atklāšana 
paredzēta šī gada septembrī, taču jau 
šobrīd līdz  31.  maijam LNB aicina 
sabiedrību piedalīties ekspozīcijas vei-
došanā.

PK kā sociālpolitisku kustību 
1990. gadā izveidoja tā brīža aktīvā-
kās sabiedriskās un politiskās orga-
nizācijas, lai tiesiskā ceļā atjaunotu 
1918. gadā dibināto Latvijas Repub-
liku. Kongresa vēlēšanās piedalījās 
teju 679 tūkstoši pilsoņu un aptuve-
ni 29 tūkstoši pilsoņu kandidātu jeb 
gandrīz 63% balsstiesīgo. PK 1. sesija 
norisinājās 1990. gada 30. aprīlī un 
1. maijā.

„Pilsoņu Kongress bija Latvijas 
Trešās atmodas vainagojums. To ra-
dīja tauta, veidojot vietējās pilsoņu 
komitejas, reģistrējot Latvijas Re-

publikas pilsoņus, rīkojot valsts mē-
roga vēlēšanas un sekojot tā darbībai 
laikrakstā Pilsonis. Arī tā laika lielie 
plašsaziņas līdzekļi nevarēja izvairī-
ties no Kongresa darbības atspoguļo-
juma. Tas pretstatā Augstākajai Pado-
mei konsekventi iestājās par tiesisku 
pirmskara republikas atjaunošanu, ne-
vis jaunas valsts radīšanu, saglabājot 
okupācijas sekas. Jāatzīst, ka ne viss, 
ko Pilsoņu Kongress bija ierosinājis, ir 
īstenots, tomēr, pateicoties tā darbībai, 
varam pamazām gatavoties Latvijas 
simtgadei, nevis svinēt jaunradītas 
valsts 25. gadadienu,“ norāda Zigurds 
Strīķis, nodibinājuma Pilsoņu Kon-
gresa fonds valdes dalībnieks.

Izstādē iecerēts izmantot dažāda 
veida audiovizuālus materiālus, doku-
mentu faksimilus, iespieddarbus un ci-
tas ar PK un tā izpildinstitūciju – Lat-
vijas Komiteju –, kā arī vietējo pilsoņu 
komiteju, atsevišķu pilsoņu kustību 
dalībnieku un PK delegātu darbību 
saistītas liecības.

Lai izstāde saturiski daudzveidī-

gāk atspoguļotu PK darbības laiku, 
LNB un Pilsoņu Kongresa fonds ai-
cina ikvienu iesaistīties ekspozīci-
jas veidošanā ar savā rīcībā esošām 
rakstītām, drukātām, audio, video, 
foto vai cita veida vēstures liecībām, 
vai sniegt informāciju, kas varētu 
sekmēt to atrašanu. Materiālus ar to 
īpašnieku atļauju iecerēts nofotografēt 
vai digitalizēt, tādējādi iekļaujot tos 
izstādē.

Par vēstures liecību nodošanu 
LNB līdz  31.  maijam lūdzam sa-
zināties ar Maiju Krūmiņu – tālr.: 
67806120, e-pasts: maija.krumina@
lnb.lv. Materiālu iesniedzēji tiks aici-
nāti piedalīties izstādes atklāšanas pa-
sākumā (datums tiks precizēts).

Papildu informācija: 
Maija Krūmiņa

Galvenā bibliogrāfe
LNB Nozaru literatūras centrs

Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists

Komunikācijas un mārketinga nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $53.
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Kopš 18. marta ga-
lerijā Daugava apskatā-
ma latviešu glezniecības 
vecmeistara Imanta 
Vecozola gleznu izstāde 
Citi kontrasti, ko atklā-
ja eksprezidents Valdis 
Zatlers.

Mākslinieku mēs pazīstam kā bal-
tās krāsas meistaru. Droši vien lasītāju 
atmiņā, pieminot viņa vārdu, uzreiz 
pazibsnīs viņa baltie trauki dažādās 
kombinācijās, pie sienas notecēties 
piekārtais un marlē iesietais biezpiens, 
rēnā gaisma, materialitāte, lauku cil-
vēka dzīves attēlojums.

Gleznotājam rit jau 82. mūža gads, 
taču viņa darbos nevar just vecuma 
smagumu un gausumu. Skatot izstā-
di, pat liekas, ka tās autors ir māksli-
nieks, teiksim, pusmūža gados, kurš 
joprojām ir gatavs jauniem izaicinā-
jumiem. Imants Vecozols vēl arvien 
cītīgi strādā un, pats galvenais, atrod 
jaunus horizontus, jaunas iespējas sa-
vai daiļradei.

Dodoties uz izstādi, šķita, ka te 
atkal ieraudzīsim ierastos klusās da-
bas motīvus, uzgleznotus ar eļļas krā-
sām, taču šoreiz meistars pārsteidza. 
To, ka viņš izmanto kolāžas savos 

darbos, varēja re-
dzēt iepriekšējā 
izstādē Daugavā 
2013. gadā. Toreiz 
jau atklātībai pa-
rādījās vairākas 
kolāžas, taču tās 
varēja gandrīz vai 
nepamanīt. Šoreiz 
ir tikai un vienīgi 
kolāžas, valdošie 
ir tumšie toņi, un 
eļļas krāsa praktis-
ki nav izmantota. 
Tas ir satricinoši, 
un arī tas, ka balto 
darbu nemaz nav.

Taču citādāk 
Imants Vecozols 
nav mainījies. At-
kal sastopamies 
ar paraupjām, laucinieciskām klusa-
jām dabām, ar figurālajām kompozī-
cijām, kas attēlo vienkāršu cilvēku 
nodarbes – iepirkšanos pie autoveika-
la, rudens darbus vēlā pievakarē, no-
ņemšanos ar mašīnām. Ir arī pilsētas 
motīvi, kas neataino skaistākos pilsē-
tas stūrīšus, bet gleznieciskās vietiņas. 
Savā iztēlē mākslinieks iztēlojas svešu 
zemju lielpilsētas centrus ar debes-
skrāpjiem, ar reklāmām, to kustību un 
ritmus. Šādā gadījumā palīdz ģeomet-
risku laukumu konstruktīvais kārto-
jums. No tāluma dažkārt pat šķiet, ka 
tajā gleznā gan viņš izmantojis eļļas 
krāsu, taču tuvāk ielūkojoties atklājas, 
ka esi maldījies – krāsu pigmenti tikai 
vietām sūcas cauri plānā papīra slok-
snēm. Ja arī kādā darbā krāsa izman-
tota, taču tad tikai kā atsevišķs otas 
vilciens, krāsu toņu bagātināšanai.

Un tomēr šajā šķietamajā moder-
nismā jaušams krāstoņu izcils meistars. 
Tā salikt, sakombinēt dažādos papīrus 
un to toņus var tikai tāds krāsu smalks 
pazinējs, kāds ir Imants Vecozols. Arī 
estētiskās un ētiskās nostādnes paliek 
iepriekšējās – dzīves apliecinājums. 
Skaisto, uzmanības cienīgo viņš atrod 
kā zemainos kartupeļos, tā akmeņog-
lēs, nonēsātā tinu tarbā, arīdzan pelē-

cīgo toņu šķietamajā haosā. Dzīvē nav 
tikai saulainas dienas, krāšņa puķu 
ziedēšana. Dzīves kārtība paģēr kopt 
ikdienas soli, un sadzīve ir mūsu pa-
stāvēšanas pamats. Viss ir atkarīgs no 
katra cilvēka uztveres: vienam tāda pa-
saules kārtība liekas apnicīga, drūma, 
kamēr citam tas ir dzīves rituāls.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Jaunais vecmeistars

Imants Vecozols. „Lielpilsēta“. 2010.
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No kreisās: Imants Vecozols, Valdis 
Zatlers.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Imants Vecozols. „Tirgus tarba“. 2015.
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Māra Branča skatījums
„Trīs jaunas māsas...“

Martā  un visu  ap-
rīli Jelgavas Sv. Trīs-
vienības baznīcas tornī 
iekārtota izstāde Trīs 
māsas. Gundega, Loli-
ta un Ritma Zikmanes. 
Glezniecība. Tā bija ie-
cerēta jau pasen, bet šo-

gad Jelgavas 750 gadu jubilejas gadā 
ideja ieguva reālu īstenojumu.

Stāstot par māsām, var iesākt kā 

pasakā: reiz dzīvoja Eduards Zik-
manis, kurš nāca no Pastendes un 
1930. gados aizklīda uz Rīgu. Viņam 
patika māksla, tādēļ cerēja iestāties 
Latvijas Mākslas akadēmijā, taču 
naudas trūkuma dēļ sapnis bija jāno-
liek malā. Karš piespieda ar ģimeni 
atgriezties dzimtajā pusē. Nodomiem 
tika pārvilkta strīpa, taču savus māks-
linieciskos dotumus tomēr Eduards 
Zikmanis realizēja, tiesa gan, citā 

laukā – kokgriešanā. Viena pēc otras 
pasaulē nāca trīs meitas. Tēvs viņām 
mācīja zīmēt. Tas meitām deva impul-
su mācīties tālāk, un viņas devās uz 
Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, 
tā piepildot tēva sapni – meitas kļuva 
mākslinieces.

Vecākā māsa Gundega pēc vi-
dusskolas beigšanas tālāk nestudēja, 
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bet visu mūžu nostrādāja kombinātā 
Māksla pie telpu noformēšanas, kas 
deva iespēju apbraukāt vai visu kād-
reizējo Padomju Savienību. 1960. ga-
dos viņa savam priekam pievērsās ak-
varelim, tomēr izstādēs nepiedalījās. 
Viņa iestājās Torņkalna Lutera drau-
dzē. Pie baznīcas nodibinājās māksli-
nieku grupa, kas sāka rīkoja izstādes. 
Tā 1997. gadā Gundega pirmo reizi 
rādīja atklātībā savus ļoti savdabīgos 
akvareļus.

Abas jaunākās māsas studēja Lat-
vijas Mākslas akadēmijā grafiku. Pa-
starīte Ritma strādāja dažādus darbus, 
dzīvoja kādu laiku arīdzan Jelgavā pie 
Lolitas, līdz pārcēlās atpakaļ uz Talsu 
pusi, bija pat Talsu Mākslas skolas di-
rektore. Tagad viņa tur strādā par pe-
dagogu un dzīvo Spārē lauku mājā.

Vistālāk savā radošajā darbībā 
aizgājusi vidējā māsa Lolita, kļūdama 
par iecienītu oforta meistari Latvijā un 
iegūdama vienu no desmit prēmijām 
VI starptautiskajā grafikas triennālē 
Intergrafika Berlīnē, bijušajā Vācijas 
Demokrātiskajā republikā (1980), un 
neskaitāmas godalgas gan Tallinas 
grafikas triennālēs, gan citur.

Vienā kopējā izstādē līdz šim mā-
sas nekad nebija tikušās. Viņas savās 
radošajās izpausmēs ir visai atšķi-
rīgas, taču redzētais liek secināt, ka 
daudz kas viņām ir kopīgs. Vispirms 
viņām visām ir nepieciešama daba, 
kur rast ierosmi savai radošai izteiks-
mei. Māsām ir būtisks dzīves aplieci-
nājums, optimistisks skatījums, cilvē-
ka cienīšana.

Vecākā māsa sevi atradusi ak-
varelī. Atšķirībā no Latvijā ierastās 
ūdenskrāsu pludināšanas, liekot slapju 
krāsu uz slapjas lapas, Gundega krāsu 
klāj uz sausas lapas, precīzi iezīmējot 
lietu un priekšmetu aprises. Viņa glez-
no dabā, atrodot motīvus kā Rīgā, se-
višķi iecienīta vieta viņai ir Lucavsala, 
tā Vidzemē. Māksliniece ar lielu pietā-
ti uzliek uz papīra ieinteresēto ainavu, 
neko neizceļot, neko nepārveidojot. 

Kāds koks, krūms, vai ceļš netiek iz-
celts. Viss ieraudzītais un dabā pastā-
vošais viņai ir svarīgs. Ainavu parasti 
ieskāvusi mierīga un rāma gaisma. 
Gundega ar lielu mīlestību iezīmē tel-
pu. Viss mākslinieces akvareļos dzīvo 
harmonijas pilnu dzīvi, tajā valda klu-
sums un iekšēja saskaņa.

Savukārt Lolita senāk nodarbo-
jās kā ar grafiku, precīzāk, ofortu, tā 
ar glezniecību. Tā kā veselība vairs 
neļauj nodoties ofortam, māksliniece 
tagad visu enerģiju atdod eļļas glez-
niecībai.

Viņas darbu motīvi ir šķietami 
vienkārši – zils skapis istabā, baznīcas 
logs, caur kuru plūst gaisma, Ādolfa 
Alunāna parks dažādos gadalaikos, 
ainavas neliels fragments. Taču ļoti 
būtiskas ir izvēlētās detaļas – zieds pie 
loga vai koki aiz loga. Iecienīts putns 
gaisā, kas brīvi paceļas gaisā, vītero 
debesīs vai lido viņam vien zināmā 
virzienā. Izvēlētajos motīvos atspogu-
ļojas māksliniecei būtiskais: viņa ma-
zajā saskata lielo, detaļā – pasauli. Vi-
ņas interpretācijā atklājas filozofiskais 
uzstādījums, ka mikrokosmā atklājas 
makrokosms, pilienā – jūra, ziedā – 
visa dzīvā daba.

Viņa krāsas klāj ļoti rūpīgi, toņi ir 
harmoniski saskaņoti.

Savukārt jaunākā māsa Ritma bie-
žāk glezno ar eļļas pasteļkrītiņiem to, 
ko viņa ikdienā redz apkārt laukos. 
Viņa pievērš uzmanību gan vietējam 
Spāres muižas parkam, atsevišķiem 
necivilizētiem dabas nostūriem. Zī-
mīgas ir viņas klusās dabas. Piemē-
ram, izstādē izlikts apskatei kartupeļu 
maiss tīrumā, sīpoli grozā. Šie darbi 
apliecina latviskās dzīvesziņas pamat-
vērtības – pietāti pret visu apkārtējo, 
dabu.

Tikpat sekmīgi viņa pievēršas 
portretam, kurā izcentrēts personīgās 
pasaules dziļums, stabilitāte, iekšējā 
harmonija.

Lai cik atšķirīgs ir katras māksli-
nieces rokraksts, taču viņas apliecina 
dzīvi un tās nozīmību.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.
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Ritma Lagzdiņa. „Anna ar melno 
kaķi.“ 2015.
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Lolita Zikmane. „Logs“. 2006.
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Gundegas Zikmanes akvareļi.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Beidzot ir klāt! – no-
briedusi, politiska satī-
ra Žurka! Nosaukums: 
ž-ž-žurka varētu Žurkas 
žanra cienītājus maldi-
nāt, ka šogad ž-ž-žurka 
mūs ieaijās saldā mie-

dziņā. Nekas tamlīdzīgs! Šī Žurkas 
izrāde bija spraiga, dzēlīga, trāpīga ar 
asiem zobiem. Pēc pirmā cēliena bija 
jautājums: „Kā viņi spēs šo cēlienu 
pārtrumpot?“ Ar lielām grūtībām –
čut, čut – tomēr, līdz mielēm neizde-
vās pārtrumpot.

Režisors Valdis  Lūriņš Žurkas 
izrādei bija sapulcinājis lielisku, pro-
fesionālu ansambli. Četri skeču autori: 
Niklāvs Nagla,  Egīls  Zirnis,  Valdis 
Lūriņš, Valdis Zilvers ar 30 skečiem 
un dziesmām, nenogurstoši piesātināja 
divus cēlienus. Režisora Lūriņa veik-
smīgās izdomas un ansambļa profe-
sionalitātes rezultātā Žurkas materiāls 
kopumā bija vizuāli baudāms, daudz-
pusīgs.

Drosmīga politiska satīra! Politi-
ķu kariķējumi, profesionālu aktieru 
izpildījumā, izpelnījās smieklu šaltis 
un bagātīgus aplausus. Lai arī dažreiz 
satīra šķita skarba, dažs pat domātu, 
ka netaisnīga, tomēr, ja palūkojamies 
uz šo politiķu darbiem, vārdiem, iz-
darībām, tad jāatzīst, ka dzīvē viņu 
izdarības ir un vēl vienmēr turpina 
būt nepieņemamākas nekā šīs Žurkas 
satīra. Visi Žurkas satīras „aplaimo-
tie“ vēl vienmēr sēž Saeimā, vēl ir 
tautas acu priekšā, un nekas no poli-
tiķu vārdiem, darbiem un nedarbiem 
nav publikai aizmirsies. Karikatūra 
ir tāds greizais spogulis, bet patiesais 
atspulgs var būt vēl nepieņemamāks. 
Kā mēs šos politiķus mainīsim? – 
biezas ādas, kurlas ausis (dažam pat 
papīrnauda no ausīm lien laukā – nav 
domāti neviens no pieminētajiem), 

šķeltas mēles, iegājuši vecās sliedēs, 
pašpārliecināti, vareni, neaizskarami 
nedz no tiesām, nedz tautas. Tas ir 
satīras uzdevums caur smiekliem rāt, 
strostēt negausīgos, jo nevienam se-
višķi netīk, ja ir kļuvis par izsmiekla 
objektu.

Žurkas konferansjē, Mārtiņš Eg-
liens, ar draudzīgu smaidu atsaldēja 
publiku, kas drīz vien sekoja Mārtiņa 
norādījumiem un iesaistījās izrādes 
gaitā – gan ritmiski sitot plaukstas, 
gan dziesmām dziedot līdzi piedzie-
dājumus. Par piemēru, dziesmiņa par 
deputātiem: „Sanāca saeimā 100 de-
putātu; Solvita ienāca neaicināta; ai, 
ai, čam, čam neaicinātā...“ Otrā cēlie-
nā publika Mārtiņam ēda no rokas un 
pat nelūgta iesaistījās darbībā.

Valsts prezidentu Bērziņu bez 
liekiem pārspīlējumiem atveidoja 
Uldis Dumpis, no lapiņas lasot sa-
gatavoto runas tekstu, klausoties arī 
uz sufliera norādījumiem: „tagad 
pauze! – pauze!“. Prezidentam rodas 
apjukums, skats bezcerīgi klīst ap-
kārt, un runas laikā viņš neglābjami 
atkārto: „... pauze?... pauze..“. Skečs 
bija īss, bet trāpīgs. Programmā ie-
vietots īss dzejolītis: „Visas tautas 
ievēlētu prezidentu vajag mums, Tas 
būs vīrs, kas sit pa galvu, kad nāk sa-
tricinājums. Prezidentam uzticēsim 
visu mūsu rūpes nest... Tad būs pen-
sijas kā mājas, algas – tā kā augst-
celtnes.“

Mārtiņš Egliens bija bezkaislīgs 
intervētājs, tādam veiksmīgam inter-
vētājam arī jābūt, skečā Intervija ar 
Nilu. Drosmīga satīra, ja atceramies 
sašautā portāla kompromat.lv žur-
nālista Leonīda Jākobsona likteni. 
Skečam autors nav minēts. Intervijas 
beigās Nils piecēlās kājās, kā Super-
mens lidoja skatuves aizmugurē, un 
tad mainīja kreklus ar zīmoliem: gan 

Eiropas Savienības zvaigžņoto logo; 
gan Rīgas sirsniņu ar balto garumzī-
mi; gan rēcoša lāča attēlu; gan Mildas 
trīs zvaigznes, bet augšējā zvaigzne 
šeit bija sarkana!

Saeimā ir sešas politiskās parti-
jas, un publika veiksmīgi uzminēja 
ikvienu no attēlotajām partijām. Vis-
skaļākos smieklus guva lauku atuš-
kas koka durvis ar izgriezto sirsni-
ņu, kur parādījās politiķes Sudrabas 
seja – No sirds Latvijai! – attēlotāja, 
kas skečā par kāpšanu lidmašīnā at-
kārtoja: „Tā ir kāda cita, neesmu tā 
es!“

Tā varētu vēl ilgi un gari apraks-
tīt šo dzēlīgo Žurku, bet jums pašiem 
jāsteidzas nopirkt biļetes pirms žu-žu-
žurka aizvelkas vasaras brīvdienās. 
Iesaku nepalaist garām!

Šādu politisku satīru vēlētos redzēt 
ik mēnesi, Kultūras sadaļā, kaut vai 10 
minūšu garumā, Mārtiņa Egliena in-
tervijās ar kādu no negaušām, jo darbi, 
nedarbi, aktualitātes publiskā telpā ir 
nebeidzamā krājumā.

Anita Apele
Laikrakstam „Latvietis“

Ž-ž-ž žurka klāt!
Žurka atgriezusies Nacionālā teātrī

Izrādes afiša.

Atzinība literatūrvēsturniecei
45. darbības gadā iesoļojot, Ērika Raistera piemiņas fonds apbalvo Ingūnu Dauksti-Silasproģi

Dzejnieka un žurnālista Ērika 
Raistera piemiņas fonda valde ar gan-
darījumu var pavēstīt, ka pirms 44 
gadiem dibinātais fonds arī šogad ir 
piešķīris gadskārtējo balvu – šoreiz 
latviešu kultūras kopējai un sargā-
tajai Latvijā – rosmīgajai un erudī-
tajai literatūrvēsturniecei Ingūnai 
Daukstei-Silasproģei par viņas iegul-
dīto lielo darbu trimdas rakstniecības 
un literārās dzīves norišu pētīšanā un 
šo pētījumu sakopošanā Latvijā pub-
licētos apjomīgos sējumos, kā arī par 
citiem trimdas kultūrvēsturei nozīmī-
giem devumiem.

Šīspuses lasītāji apbalvoto litera-

tūrzinātnieci jau iepazinuši no viņas 
daudzajām iejūtīgajām un informatī-
vi bagātajām apcerēm ievērojamāko 
trimdas literātu cienījamu dzīves gadu 
jubileju reizēs laikrakstā Laiks.

Ja līdz šim allaž esam apbalvojuši 
trimdā aktīvos kultūras darbiniekus, 
tad šogad esam izvēlējušies Latvijā 
aktīvo un zinīgo literatūrvēsturnieci, 
jo viņa ir paveikusi lielo, latviešu kul-
tūrvēsturei tik nozīmīgo darbu mūsu 
vietā (jo paši to savlaicīgi nebijām 
paveikuši). Tādēļ vislielākā atzinība 
un pateicība mūsu viešņai Ingūnai 
Daukstei-Silasproģei, kas ir apsolīju-
sies pati ierasties ASV, lai balvu sa-

ņemtu!
Lai lasītājus tuvāk iepazīstinātu 

ar laureāti, turpinājumā citādā veidā 
sniegšu daļu no viņai lūgtās infor-
mācijas vēstules, Ingūna Daukste-Si-
lasproģe par sevi raksta: 

„1992. gadā beigusi Latvijas 
Universitātes Filoloģijas fakultāti, 
iegūstot filologa un latviešu valodas 
un literatūras skolotāja kvalifikāci-
ju. Kopš 1992. gada janvāra strādāju 
Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūtā, šobrīd 
par institūta Literatūras nodaļas va-

 
Turpinājums 15. lpp.
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Eiropa enerģētikas krustcelēs
Latvija vienmēr būs atkarīga no gāzes importa

Lai gan jau agrāk bija 
gana daudz brīdinājumu, 
ka Krievija nav uzticams 
partneris ne starptautis-
kajā politikā, ne biznesā, 
daudzi tos ilgi ignorēja. 
Tomēr šodien pat Krievi-

jas agrākie draugi Eiropā atzīst, ka ne-
spēj prognozēt tās rīcību un paļauties 
uz to. Ja neskaita militāros draudus, 
lielākās bažas rada Eiropas enerģētis-
kā atkarība no Krievijas. Beidzot ES ir 
gatava šo atkarību likvidēt, tomēr tas 
nebūs ne ātri, ne viegli. Tādēļ – jo ātrāk 
sāksim, jo ātrāk nonāksim pie mērķa.

Ir soļi, kas mērķa sasniegšanai jā-
sper kopā visas ES līmenī. Tikko tika 
pieņemts lēmums par ES Enerģētikas 
savienības izveidi, kas ir būtisks pa-
mats kopējai enerģētikas politikai, 
pakāpeniskai fosilo energoresursu iz-
mantošanas samazināšanai un pārro-
bežu enerģijas plūsmu nodrošināšanai 
visā ES. Tomēr pats būtiskākais – šāda 
sadarbība ļaus vienoti runāt ar energo-
piegādātājiem par resursu cenām un 
piegādes drošību visām dalībvalstīm 
kopā, tajā skaitā arī ar Gazprom.

Laikrakstā The German Times 
Friedbert Pflüger skaidri iezīmē ce-
ļus, kā ES var panākt savu enerģētis-
ko drošību (viņa teiktajā ir vērts ie-
klausīties, jo Friedbert Pflüger šobrīd 
ir Londonas King’s College Eiropas 
enerģētikas un resursu drošības centra 
direktors, bet iepriekš ieņēmis būtis-
kus amatus Vācijas aizsardzības mi-
nistrija un bijis Bundestāga deputāts):

1) ES jāturpina iesāktais darbs pie 
gāzes uzglabāšanas iespēju paplašinā-
šanas un jaunu starpsavienojumu izvei-
des ES iekšienē, kā arī jāattīsta reversās 
gāzes plūsmu spējas. Šie pasākumi ne-
samazinās ES atkarību no gāzes impor-
ta, bet palīdzēs izdzīvot krīzes situācijā. 
ES teritorijā ir atklātas nozīmīgas slā-
nekļa gāzes rezerves, tomēr sabiedrība 
iebilst pret to apguvi – tādēļ tuvākajā 
nākotnē tas nebūs iemesls, lai izšķiroši 
samazinātu ES atkarību no importa.

2) Atšķirībā no ES, ASV pēdējos 

gados ir piedzīvojusi slānekļa gāzes 
ieguves revolūciju. Tomēr, ņemot vērā 
tikko piedzīvoto naftas un gāzes cenu 
kritumu, slānekļa gāzes konkurētspēja 
ir mazinājusies. Turklāt, pieskaitot vēl 
transportēšanas izmaksas līdz Eiropai, 
gāzes piegādes no Krievijas noteikti 
būs ekonomiski izdevīgākas. Piede-
vām Āzijā par ASV piegādāto gāzi ir 
gatavi maksāt augstāku cenu.

3) Pirmā reālā iespēja dažādot gā-
zes piegādātājus ES ir Trans Adria-
tic cauruļvads, kuru varētu pabeigt 
2019. gadā. Tas ļaus Eiropai saņemt 
gāzi no Azerbaidžānas. Tā būs reāla 
alternatīva, tomēr sākotnēji caur cau-
ruļvadu būs iespējams piegādāt vien 10 
miljardus kubikmetru gāzes gadā jeb 
mazāk nekā 2% no ES gada patēriņa.

4) Būtiskas dabasgāzes ieguves 
iespējas atklātas pie Vidusjūras aus-
trumu krastiem netālu no Izraēlas un 
Kipras. Viens no risinājumiem būtu 
būvēt gāzes vadu no Izraēlas caur Kip-
ru uz Turciju un tālāk uz ES. Lai gan 
šim gāzes vadam ir potenciāls, ģeo-
politiskie konflikti reģionā var būtiski 
apgrūtināt tā realizāciju.

5) Lieli gāzes resursi ir atklāti arī 
Irākas Kurdistānas reģionā, un Kur-
distānas reģionālā valdība, sākot no 
2017. gada, plāno lielu daudzumu sa-
vas gāzes eksportēt uz Turciju un arī 
tālāk, tomēr norādot – vispirms ar gāzi 
tiks nodrošinātas vietējās vajadzības. 
Tomēr arī šajā reģionā pastāv nozīmī-
gi drošības riski, kas var kavēt gāzes 
eksportu.

Eiropai ļoti pozitīvs ir apstāklis, 
ka pēc ilgāka laika pie gāzes tirgus 
horizonta ir parādījusies Irāna. Irāna 
un sešas pasaules lielvalstis tikko pa-
nākušas kompromisu par galvenajiem 
punktiem, uz kuriem balstīsies vieno-
šanās par Teherānas kodolprogrammu; 
galīgo vienošanos plāno parakstīt līdz 
jūnija beigām. Ja Irāna pildīs savas 
apņemšanās, pakāpeniski tiks atceltas 
pret to noteiktās ekonomiskās sankci-
jas, kas ietver arī gāzes un naftas eks-
porta ierobežojumus. Irānai ir poten-

ciāls mainīt pasaules gāzes tirgu, un 
Irānas gāze viegli atrastu ceļu arī uz 
Eiropu. Jāņem vērā, ka Irānai pieder 
pasaules lielākās dabasgāzes rezerves.

Vēlos atzīmēt, ka Krievijas uz-
ņēmuma Gazprom pozīcijas Eiropā 
mazina ne tikai arvien aktīvākie Ei-
ropas centieni rast alternatīvus gāzes 
piegādātājus, bet arī paša uzņēmuma 
politiskā darbība. Gazprom attīstības 
projekti nereti bijuši politiski moti-
vēti, bet ekonomiski neizdevīgi. Līdz 
ar to Gazprom piedzīvo arvien jaunus 
šķēršļus šo projektu realizācijā un sa-
skaras ar finansiālām problēmām.

Turklāt pēdējā laikā arvien skaļā-
kas kļūst runas, ka Eiropas Komisija 
gatavo sūdzību un jau drīzumā vērsī-
sies pret Gazprom par ļaunprātīgu mo-
nopolstāvokļa izmantošanu. Ilgtermiņā 
tas radīs vēl papildus grūtības Krievijas 
monopolistam, bet Eiropas patērētājiem 
varētu nodrošināt zemākas cenas un iz-
devīgākus piegādes līgumus. Savukārt, 
Gazprom centieni vērsties pret valstīm, 
kas atver savu tirgu alternatīviem gā-
zes piegādātājiem, izčākst. Gazprom 
tikko atsaucis prasību Starptautiskās 
tirdzniecības palātas šķīrējtiesā pret 
Lietuvu attiecībā uz ES Enerģētikas 
direktīvas Trešās paketes īstenošanu, 
ko Lietuva pabeidza pagājušajā rudenī. 
Šķīrējtiesa lietu izbeigusi.

Ne mazāk nozīmīgi ir soļi, kas 
mums pašiem jāsper Latvijā, lai stip-
rinātu savu enerģētisko drošību. Viens 
no tiem, iespējams, platākais un grūtā-
kais, ir gāzes tirgus liberalizācija jeb 
atvēršana citiem piegādātājiem. Liels 
darbs šajā jomā ir paveikts, tomēr vēl 
daudz lēmumu jāpieņem, lai tiešām 
2017. gadā mēs būtu brīvi no monopola.

Latvija vienmēr būs atkarīga no 
gāzes importa. Tādēļ ir svarīgi dažādot 
gāzes piegādātājus, lai mazinātu riskus. 
Tomēr vēl svarīgāk ir samazināt ener-
goresursu patēriņu tur, kur to varam iz-
darīt. Energoefektivitātes pasākumiem, 
īpaši ēku renovācijai, ir jābūt vienam no 
mūsu energopolitikas stūrakmeņiem.

Atis Lejiņš

Marisa Jansona labdarība
Savu apbalvojumu ziedo pirmajai skolai

Šogad pasaulē slavenais diriģents 
Mariss Jansons ieguva Latvijas augstā-
ko apbalvojumu mūzikā Lielās mūzikas 
balva kategorijā Par mūža ieguldījumu 
naudas balvu 1500 eiro apmērā. To viņš 
novēlēja savai pirmajai mūzikas skolai – 
šobrīd Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas 
skola – mūzikas instrumenta iegādei, 
informēja Rīgas domes Izglītības, kul-
tūras un sporta departamenta Sabied-
risko attiecību vadītāja Indra Vilde.

„Liels gods un neizsakāms prieks 

ir saņemt tādu dāvanu, turklāt no pa-
saulē zināma, spoža mākslinieka. Ļoti 
ceru, ka skolā iegādātais mūzikas ins-
truments bērnus motivēs spēlēt, mī-
lēt mūziku un tiekties pēc augstākām 
virsotnēm, ļaujot lepoties ar veikumu 
daudziem mūzikas mīļotājiem gan 
Latvijā, gan ārpus tās robežām, tāpat 
kā to ļauj pasaulslavenais diriģents 
Mariss Jansons, saņemot dāvinājumu“, 
saka skolas direktors Valdis Lastovski.

Kā zināms, Mariss Jansons ir dzi-

mis Rīgā, kur arī sāka apgūt mūzikas 
pamatus. 13 gadu vecumā kopā ar ve-
cākiem pārcēlās uz dzīvi toreizējā Ļe-
ņingardā. Jau no 30 gadu vecuma viņš 
strādājis ļoti daudzās pasaules valstīs, 
vadot slavenākos Eiropas un Ame-
rikas orķestrus. Šobrīd viņš ir divu 
Eiropas orķestru galvenais diriģents: 
pēdējo sezonu viņš vada Amsterda-
mas Karalisko Concertgebouw orķes-
tri, bet darbu turpinās Bavārijas Radio 
simfoniskajā orķestrī.  ■
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Sieviešu un vīriešu 
līdztiesība ir viena no 
Eiropas Savienības pa-
matvērtībām, jo 1957. 
gadā parakstītais Romas 
līgums nosaka, ka par 
vienādu darbu pienākas 

vienlīdzīgs atalgojums.
Diemžēl reālā dzīve un dažādi 

pētījumi liecina, ka šī principa sa-
sniegšanai vēl tāls ceļš ejams, kaut 
gan pēdējo desmitgažu laikā ir dzi-
mumu līdztiesības principa ievēroša-
nā vērojams ievērojams progress, kas 
galvenokārt noticis izveidojot un/ vai 
uzlabojot tiesisko regulējumu, pare-
dzot vienlīdzīgu attieksmi; attīstot in-
tegrētu pieeju dzimumu līdztiesībā (ar 
dzimumu līdztiesību saistīto aspektu 
iekļaušanai visās citās politikas jo-
mās), kā arī konkrētiem pasākumiem 
sieviešu atbalstīšanai.

Eiropas Komisijas pieņemtā Sie-
viešu un vīriešu līdztiesības stratēģija 
(Strategy for Equality Between Wo-
men and Men 2010-2015) atspoguļo 
darba programmu attiecībā uz dzi-
mumu līdztiesību no 2010. gada līdz 
2015. gadam, nosakot sekojošas tema-
tiskās prioritātes:
• sieviešu un vīriešu vienlīdzīga eko-

nomiskā neatkarība; 
• vienlīdzīgs atalgojums par vienādu 

darbu; 
• līdztiesība lēmumu pieņemšanā; 
• cieņa, integritāte un ar dzimumu 

saistītas vardarbības izbeigšana; 
• dzimumu līdztiesības veicināšana 

aiz ES robežām; 
• horizontālie jautājumi (dzimumu 

lomas, tiesību akti un pārvaldības 
instrumenti).

Stratēģijā uzsvērts dzimumu līdz-
tiesības ieguldījums ekonomiskajā 
izaugsmē un ilgtspējīgā attīstībā un 
atbalstīta dzimumu līdztiesības di-
mensijas iekļaušana stratēģijā Eiro-
pa 2020. Tās pamatā ir Sieviešu hartas 
prioritātes un Ceļveža sieviešu un vī-
riešu līdztiesībā pieredze.

Neskatoties, ka dzimumu līdz-
tiesības princips ir noteikts Latvijas 
Republikas Satversmē un iestrādāts 
vairākos tiesību aktos un politikas 
dokumentos, dzimumu līdztiesība de 
facto vēl nav sasniegta – ne Latvijā, ne 
citās ES dalībvalstīs. 

Statistikas dati un dažādi veiktie 
pētījumi liecina, ka abu dzimumu ne-
vienlīdzīgas iespējas joprojām ir Ei-
ropas realitāte, kaut gan kopš Romas 
līguma parakstīšanas gandrīz sešdes-
mit gadus atpakaļ, dzimumu līdztiesī-
bas principa ievērošanā ir vērojamas 
arī pozitīvas tendences. Pie pozitīvām 
tendencēm var minēt, ka sieviešu skai-
ta palielināšanos darba tirgū un viņu 

panākumus labākas izglītības un ap-
mācības iegūšanā.

Eiropas Komisijas 2010. gada ziņo-
jumā More women in senior positions. 
Key to economic stability and growth 
tiek secināts, ka dzimumu līdzsvars 
kādā nozarē, kolektīvā vai iestādē ir 
būtisks priekšnoteikums ekonomis-
kajai izaugsmei un uzņēmējdarbībai, 
rada augstu pievienoto vērtību, ceļo-
ties uzņēmuma produktivitātei, kā arī 
labvēlīgi ietekmē mikroklimatu kolek-
tīvā, atšķirībā no viena dzimuma pār-
stāvju darba kolektīviem.

Latvijā, saskaņā ar Centrālas Sta-
tistikas pārvaldes datiem, ir salīdzi-
noši augsts sieviešu nodarbinātības 
līmenis – 2008. gadā (pirms ekono-
miskās krīzes izraisītā bezdarba) tas 
bija 65,4%, tādējādi pārsniedzot ES 
vidējo rādītāju – 59,1 %, savukārt vī-
riešu nodarbinātības līmenis (72,1%) 
Latvijā bija tuvu ES vidējam rādītājam 
(72,8%). Ekonomiskās krīzes un bez-
darba pieauguma ietekmē 2009. gadā 
Latvijas darbspējīgo sieviešu un vī-
riešu nodarbinātības līmenis (15-64) 
kritās un izlīdzinājās starp abiem 
dzimumiem, proti, 2009. gadā tas bija 
60,9% sievietēm un 61,0% vīriešiem, 
bet 2010. gadā – 59,4% sievietēm un 
59,2% vīriešiem.

Ekonomisko neatkarību nosaka 
arī tāds faktors kā darba samaksas 
lielums. Latvijā 2010. gadā sieviešu 
vidējā darba samaksa bija 81,7% no 
vīriešu vidējās darba samaksas jeb 
par 18,3 % mazāka nekā vīriešiem, 
kas nenoliedzami ietekmē sieviešu 
labklājību, kā arī pensiju lielumu nā-
kotnē.1 Kopš 1990. gadu vidus bija vē-
rojama tendence atšķirībai mazināties 
(1997. gadā sieviešu vidējā mēneša 
bruto darba samaksa bija 80% no vī-
riešu), atšķirībai svārstoties 15-20% 
robežās un labāko rādītāju sasniedzot 
2008. gadā – 14,5%. Taču pēdējos di-
vos gados atšķirība atkal ir palielinā-
jusies, sieviešu vidējā darba samaksa 
2009. gadā bija par 15,9% zemāka 
nekā vīriešu, 2010. gadā par 18,3% 2.

Saskaņā ar Centrālās Statistikas 
pārvaldes datiem, vislielākā dar-
ba samaksas atšķirība starp sievie-
tēm un vīriešiem Latvijā 2010. gadā 
bija novērojama finanšu starpniecībā 
(banku sektors), kur sievietes vidēji 
saņēma 61,1% no vīriešu algas. Tā-
pat lielas darba samaksas atšķirības 
ir vērojamas vairumtirdzniecībā un 
mazumtirdzniecībā, informācijas un 
komunikācijas pakalpojumos. Ir tikai 
dažas nozares, kur atšķirība vidējā 
darba samaksā vīriešiem un sievietēm 
ir salīdzinoši maza – valsts pārvalde 
un aizsardzība (97,5%), administra-
tīvo un apkalpojošo dienestu darbība 

(94,4%), izglītība (93,2%) un būvnie-
cība (95,9%).

Ne vienmēr atšķirīga vidējā darba 
samaksa vīriešiem un sievietēm nozī-
mē atšķirības darba samaksā par vie-
nādas vērtības darbu. Tas skaidrojams 
arī ar darba tirgus segregāciju pēc 
dzimuma – vīrieši koncentrējas vidēji 
augstāk apmaksātajos, sievietes – ze-
māk apmaksātajos darba tirgus sekto-
ros (horizontālā segregācija) un segre-
gāciju pēc amatiem – sievietes retāk 
ieņem vadošos amatus uzņēmumos 
vai institūcijās (vertikālā segregācija), 
un darba tirgū joprojām ir vairāk pār-
stāvētas zemāk apmaksātajās nozarēs, 
bet nepietiekami pārstāvētas amatos, 
kuros tiek pieņemti lēmumi un star-
pība starp vīriešu un sieviešu darba 
samaksu Eiropas Savienībā ir vidēji 
17,5%.

2014. gadā Latvijā veiktā pētījuma 
Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte 
pēdējo 6 gadu periodā Latvijas lie-
lajos uzņēmumos iegūtie dati liecina, 
ka Latvijas lielajos uzņēmumos val-
dēs vidēji bija 20% sieviešu un 80% 
vīriešu, savukārt padomēs vidēji bija 
15% sieviešu un 85% vīriešu. Salīdzi-
not šī pētījuma un EK (EK Ziņojums, 
2014) statistiku, var secināt, ka sievie-
šu īpatsvars Latvijas lielo uzņēmumu 
valdēs ir mazāks, savukārt mazo/vi-
dējo uzņēmumu kategorijā ir ievēro-
jami augstāks. Valdes priekšsēdētāju 
sieviešu īpatsvars ir strauji pieaudzis 
pēckrīzes periodā no 8% 2010. gadā 
līdz 16% 2013. gadā, tomēr tas jopro-
jām ir salīdzinoši zems. Tipiskais Lat-
vijas lielo uzņēmumu valdes profils ir 
1 sieviete (20%) un 4 vīrieši (80%), no 
tiem valdes priekšsēdētājs ir vīrietis. 
Neliels īpatsvars – vidēji visā periodā 
11% – ir tādu uzņēmumu, kuru valdēs 
pastāv dzimumu līdzsvars (proporcija 
40%/60%), bet šim īpatsvaram ir ten-
dence pieaugt (no 8% 2008. gadā līdz 
12% 2013. gadā).

Pētījuma dati uzrāda atšķirības 
vīriešu un sieviešu uzņēmumu vadī-
bas stilā, uzņēmējdarbības prioritātēs. 
Tiek novērota tendence, ka vīriešu 
vadītos uzņēmumus vairāk rakstu-
ro orientācija uz peļņas sasniegšanu, 
savukārt sieviešu vadītos –stabilitāte 
un nodrošinājums. Pētījumā arī tika 
secināts, ka sieviešu vadītie uzņē-
mumi krīzes laikā strādāja bez zau-
dējumiem, vidēji rēķinot par visiem 
uzņēmumiem. Tas skaidrojams ar 
to, ka sievietes vairāk izvēlas īstenot 
piesardzīgāku darbības stratēģiju, rū-
pīgāk izvērtējot riskus, uz ko norāda 
augstāks absolūtās likviditātes rādītājs 
sieviešu vadītiem uzņēmumiem.

Sieviešu un vīriešu līdztiesība
Cik ilgi dzimums un tas, ka ESI SIEVIETE, noteiks karjeras izaugsmes jeb tā dēvētos karjeras 
„stikla griestus“? 
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Šā gada 22.  martā Aizputes au-
tonomā evaņģēliski luteriskā draudze 
pieņēmusi vēsturisku lēmumu: tā savā 
pilnsapulcē balsojot izteica vēlēšanos 
pievienoties Latvijas Evaņģēliski lute-
riskajai baznīcai ārpus Latvijas (LEL-
BĀL). No 94 draudzes locekļiem piln-
sapulcē piedalījās 52 draudzes locekļi. 
27 draudzes locekļi bija pilnvarojuši 
kādu no 52 draudzes locekļiem pārstā-
vēt sevi ar rakstisku pilnvaru.

Balsojuma rezultāti par iestāšanos 
LELBĀL:

Par – 77, Pret – 0, Atturas – 2.
Ko nozīmēs šis balsojums?
Pirmkārt, to, ka mūsu draudze, kas 

Aizputē darbojas nepārtraukti kopš 

16. gadsimta, ir pirmā no vairāk nekā 
300 Latvijas luterāņu draudzēm, kura 
skaidri pasaka, ka vēlas palikt pie sino-
dālas (demokrātiskas) baznīcas iekārtas.

Otrkārt, to, ka mūsu draudzes pa-
mats ir tas pats, kas citiem luterāņiem 
visā pasaulē. Mēs 
sevi saredzam kā 
tiltu ar baltvācie-
šiem, kuru saknes 
mūsu apkaimē 
ir jūtamas. Mēs 
esam atvērti un 
saprotoši pret tiem 
mūsu tautiešiem, 
kuri ir spiesti šo-
brīd dzīvot Angli-

jā, Vācijā, Dānijā un citur ekonomis-
kās situācijas dēļ.

Treškārt, to, ka kristības, iesvētības, 
kas notiek mūsu draudzē, iegūst atzīšanu 

ASV un dažādās ES valstīs veik-
tie pētījumi pierāda, ka uzņēmumi ar 
augstāku sieviešu īpatsvaru vadībā 
sasniedz augstākus rentabilitātes rādī-
tājus. Tomēr nedrīkst izdarīt secināju-
mu, ka uzņēmumu vadībā jāvirza tikai 
sievietes. Mērķis ir panākt līdzsvaru 
starp abiem dzimumiem, kas ir viens 
no priekšnoteikumiem sekmīgai biz-
nesa un valsts sociālekonomiskai attīs-
tībai kopumā.

Dzimumu proporcija vidējā līme-
ņa vadībā ir samērā līdzīga. Uzņēmu-
mu struktūrvienību vadītāju līmenī ir 
46% sieviešu un 54% vīriešu. Tādējādi 
aptaujas dati norāda uz to, ka Latvijas 
uzņēmējdarbības vidē varētu pastāvēt 
stikla griesti jeb ierobežojumi sievie-
tes karjeras izaugsmei, kurus veido 
tādi faktori kā uzņēmuma struktūra, 
kultūras un sociālie aspekti, konkrē-
ti, pārstāvniecībai uzņēmumu valdēs. 
Tieši šis fakts, ka vidējā līmeņa vadībā 
nav novērojama dzimumu disproporci-

ja, liek izdarīt iepriekšminēto secinā-
jumu. Latvijā sievietes ir vadītājas, bet 
ne augstākā līmeņa vadītājas.

Ārvalstu uzņēmumu analīze ļauj 
izvirzīt pieņēmumu, ka dzimumu 
daudzveidību uzņēmumu vadībā var 
panākt ar dažādām metodēm, bet bū-
tiskākais – tai jākļūst par uzņēmuma 
politikas kodolu un jāgūst augstākās 
vadības atbalsts. Tomēr nevar noliegt, 
ka valstu likumdošanas un politikas 
iniciatīvām sieviešu virzīšanai augstā-
kā līmeņa vadībā ir bijusi ievērojama 
ietekme domāšanas un pieejas maiņai 
konkrētajos uzņēmumos.

Latvijas uzdevums ir turpināt dis-
kusiju un aktīvāk pārņemt labās prak-
ses piemērus no citām valstīm, apzino-
ties, ka dzimumu līdzsvars augstākajā 
vadībā ir ieguvums jebkuram bizne-
sam, jo tā tiek izmantots viss cilvēkre-
sursu un intelektuālais potenciāls.

Noteikti jāņem vērā ārvalstu piere-
dzes analīze un secinājumi, ka inicia-
tīvas un instrumenti dzimumu līdztie-
sības panākšanai, kas ir efektīvi vienā 
valstī un sabiedrībā, var būt neveiks-

mīgi citā. Svarīgs ir kultūras konteksts 
un sabiedrības atvērtība. Sniedzot jeb-
kādas rekomendācijas un izstrādājot 
īstenojamās programmas, ir noteikti 
jāņem vērā sabiedrības kultūras kon-
teksts. Dzimumu līdztiesības mērķa 
sasniegšanai ir vairāk nekā viens ie-
spējamais risinājums.

Sintija Bernava
Nevalstiskās organizācijas – 

biedrības „DONUM ANIMUS“ 
valdes priekšsēdētāja 

Laikrakstam „Latvietis“

Sintijai Bernavai ir bakalau-
ra grāds politikas zinātnē, maģistra 
grāds valsts pārvaldē, ilggadēja darba 
pieredze, strādājot Latvijas Republi-
kas Parlamentā un Ministru kabinetā.

1 Centrālās Statistikas Pārvaldes dati 
un izdevumi „Sievietes un vīrieši Lat-
vijā 2008“ un „Sievietes un vīrieši 
Latvijā 2010“.
2 „Sievietes un vīrieši Latvijā 2008“ 
un „Sievietes un vīrieši Latvijā 2010“. 
Centrālā Statistikas Pārvalde.

Sieviešu un vīriešu līdztiesība
Turpinājums no 12. lpp.

Apdraudējums ES vienotajam tirgum
Vācijas prasības tranzīta kravām 

„Līdz šim ir daudz darīts, lai stipri-
nātu Eiropas Savienības vienoto tirgu 
un nojauktu šķēršļus, kas kavē tā attīs-
tību. Neskatoties uz to, joprojām atse-
višķas valstis tīši vai netīši liek jaunus 
šķēršļus un ceļ jaunas robežas. Vācijas 
ieviestās prasības piemērot minimālo 
algu arī tranzīta kravu pakalpojumu 
sniedzējiem ne tikai ierobežo konku-
renci, bet arī apdraud Eiropas vienoto 
tirgu,“ norāda Eiropas Parlamenta de-
putāts  Krišjānis  Kariņš  (Vienotība/
ETP).

Eiropas Parlamenta plenārsesijā 
Briselē notika debates par ceļu trans-
porta nodarbinātības apstākļiem. 
Deputātus uztrauc situācija, kas iz-

veidojusies Eiropas Savienībā līdz ar 
Vācijas pieņemto likumu no šā gada 
1. janvāra noteikt minimālo algu, kas 
attiecas arī uz tranzīta kravu pārvadā-
jumiem.

Eiropas Parlamenta deputāts Kriš-
jānis Kariņš uzsver, ka Vācijas pie-
ņemtā likuma norma neatbilst Eiropas 
Savienības pamatbrīvībām. „Patiesi 
brīva preču un pakalpojumu kustība 
ir nepieciešamais priekšnosacījums, 
lai uzņēmēji varētu pārdot savas pre-
ces un pakalpojumus visā Eiropā. Tas 
ir nozīmīgs pamats jaunu darba vietu 
veidošanai, attīstībai un labklājībai,“ 
uzsver deputāts.

Vācija likuma piemērošanu at-

tiecībā uz tranzīta kravām no š.g. 
30. janvāra ir apturējusi, bet ne at-
cēlusi. Deputāti aicināja Eiropas 
Komisiju pēc iespējas ātrāk viest 
skaidrību, vai Vācijas valdības pie-
ņemtā likuma norma ir piemērojama 
tranzīta kravu pārvadātājiem. Eiro-
pas Komisija ir uzsākusi šīs normas 
izvērtēšanu par atbilstību ES likum-
došanai.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūp-
niecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejā un Ekonomikas un monetāro 
lietu komitejā.

Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta 
Krišjāņa Kariņa padomniece

Pārmaiņas Aizputes draudzēm
Pievienojas Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai ārpus Latvijas (LELBĀL)

Draudze balso.
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Ieteikt skolotājam kādu grāmatu 
viņa specialitātē ne vienmēr ir viegli. 
Pirmkārt tāpēc, ka tādu grāmatu lat-
viešu grāmatniecībā, neskatoties uz 
visumā rosīgo izdevniecību darbu, ir 
ļoti maz, un tās pašas iznāk ar lieliem 
pārtraukumiem.

Rīgas –2014 kā Eiropas kultūras 
galvaspilsētas pasākumu sakarā radās 
interese par dzintaru, kas varētu nest 
kādu jaunu pavērsienu jau zināmajā, 
ko savulaik nojautām no dzejnieka 
I. Ziedoņa teiktā, Arnolda Spekkes 
grāmatas Senie dzintara ceļi un Aus-
trum-Baltijas ģeogrāfiska atklāšana 
(iznākusi jau 1956. gadā). Jaunas ce-
rības uz tālāku un dziļāku skatījumu 
solīja Māras Kalniņas Senie dzintara 
ceļi: no Rīgas līdz Bizantijai (izdota 
pērn Pētergailī). Pat Latvijas televīzi-
ja bija tikusi pie naudas un vēlmes iz-
braukt senos dzintara ceļus. Taču viņi 
tur vairāk izklaidējās nekā intelektuāli 
meklēja un ko svarīgu atklāja. Nesnie-
dza tas gaidīto.

Vienlaikus trīs Rīgas muzeju 
izstādes turpināja intrigu un tā no-
sauktās dzintara āderes atklāšanu. 
Kultūras gada reklāmrakstos pavīdēja 
solījums muzejā Rīgas biržā būs izstā-
de Tutanhamona dzintars. „Tad tomēr 
tik tālu,“ iedomāju. Par sukcinīta ie-
spējamo esamību Senajā Ēģiptē iztei-
cās arī Māra Kalniņa savā grāmatā. 
Diemžēl solītā izstāde arī lika vilties. 
Vai Tutanhamona bruņās ir Baltijas 
izcelsmes dzintars, ēģiptieši nav lī-
dzējuši noskaidrot, jo baidījušies, ka 
gadu desmitiem Kairas muzeja vitrī-
nā gulējušās faraona bruņas, kustinot 
varētu sairt... Toties citā mākslas ar-
tefaktā-diadēmā ir noskaidrots, ka tur 
tiešām ir izmantots Baltijas izcelsmes 
dzintars. Tā ir seno grieķu darinātā tā 
sauktā Alianello diadēma no Dienvidi-
tālijas kolonijām, kas uz Rīgu atceļo-
jusi no Bazilikātas. To var arī aplūkot 
internetā ievietotajās fotogrāfijās, tikai 
nezin kāpēc nav faraona bruņu fotog-
rāfijas, vēl jo vairāk, ja muzejā ir iz-
stādīta vien faraonu bruņu fotogrāfija?

Biržas izstādē paralēlā tēma ir ba-
gātīgi ilustrētā Mirušo grāmata. Inter-
netā, meklējot vairāk informācijas par 

visiem šiem jautā-
jumiem, atrodams 
arī Jāņa Klētnieka 
grāmatas Svētie 
noslēpumi, RTU 
profesora darbs. 
Viņš piedalījies 
muzeja Birža rīko-
tajās ekspedīcijās 
uz Ēģipti Karnakas 
tempļa un Džosera 
piramīdas izpētes 
darbos. Loģiski, 
ka viņš pētījis seno 
austrumu tautu un 
ēģiptiešu uzskatu, 
uztveres pasauli. 
Viņa grāmatā atrodam latviešu valo-
dā pilnīgākos tekstus par seno Divu-
pi. Interesanti, ka Klētnieks saskatījis 
grieķu iespējamos aizguvumus no di-
vupiešiem mirušo valstības priekšsta-
tos, sporta spēļu organizēšanā. Tiešām 
zināma analoģija tur ir. Kultūras vēs-
turē vidusskolā, mēs savulaik kā ga-
rāmejot, runājām par ēģiptiešu ietekmi 
grieķu mākslā. Iespējams, ka tas iet 
tālāk – pat līdz Divupei, bet mums jau 
nav tādu starpkultūru pētījumu, kas 
ļoti derētu arī vidusskolu skolotājiem, 
citādi mēs varam dziļi nogrimt kādās 
atsevišķās kultūrās, kas nav mūsu 
mērķis, jo no esošajām grāmatām nav 
izejas uz šo starpkultūru līmeni. At-
rodam vien kādas nelielas piebildes – 
„domājams“ utml.

Tai pat laikā mums vajag korektas 
zināšanas, jo ilgi nav ciešama neskai-
tāmās reizes pārkopētā informācija no 
interneta vai nezin kur vēl. Diemžēl ar 
to grēko arī mācību grāmatas.

Mums tomēr vajadzētu skatīties uz 
ārzemju klasiķu speciālistu darbiem, 
kas visu mūžu veltījuši kāda tema-
ta pētīšanai, kas starptautiski atzīti 
un svešvalodās piedzīvojuši vairākus 
izdevumus. Tāpēc ne vienmēr skolo-
tājam viegli ieteikt kādu darbu, kas 
viņam ļoti noderētu. Labākā gadījumā 
tie var būt vairāki informācijas avoti, 
kas tikai daļēji aplūko gribēto tematu. 
Kultūras tautām tomēr ir jāuzkrāj kāda 
informācija no pasaules progresīvās 
domas, ko varētu nosaukt par kultūras 

Garais ceļš uz vajadzīgo grāmatu
Ko zinām par dzintaru?

Muzeja izstādē redzamā faraona krūšu bruņu bilde. La-
bajā pusē kareklīšos redzamie trīs brūnganie graudiņi ir 
iespējamie baltu dzintara (sukcinīta) gabaliņi.

ATBALSTIET LAIKRAKSTA DARBU,

lai varam turpināt regulāri jūs
informēt, izklaidēt un izglītot!

Izmantojiet tīmekļa vietni: http://laikraksts.com/Atbalstit.php

klasiku. Ne tikai literāros darbus.
Šobrīd būtu derējusi angļu ēģipto-

loga E. A. U. Badža Ēģiptiešu „Miru-
šo grāmata“ Ani papiruss (1895. Britu 
muzejs). Rīgā ir izstādīta Ani manu-
skripta kopija. Mirušo grāmata tiek 
uzskatīta par visas Ēģiptes civilizā-
cijas esenci. Badžs dod mirušo tiesas 
atsevišķo ainu skaidrojumu. Kādā grā-
matu blogā izlasīju, ka šo grāmatu jau 
meklē latviski... Tātad, ne tikai es.

Kas attiecas uz Rīga 2014 pasāku-
miem, tad tie piedeva vērienīgāku do-
māšanu, parāva mūs ārā no šaurajām 
mūsu zemes un laika robežām. Mēs 
droši tagad savā domāšanā varam do-
ties pa senajiem dzintara ceļiem līdz 
Ēģiptei un citur. Būtībā mums ir divas 
robežas – šie senie dzintara ceļi (skat. 
M. Kalniņas grāmatu vai apmeklējiet 
Vēstures muzeja dzintara izstādi) un 
Rietumu civilizācijas robeža gar Lat-
vijas austrumu robežu (skat. Semjuela 
Hantigtona Civilizāciju sadursme; Ju-
mava 2012). Cita starpā vēl jāpiemin, 
ka jau pieminētajā Spekkes grāmatā 
par dzintara ceļiem ir publicēta zinā-
ma Divupes valdnieka skulptūriņa, 
kas izgatavota no Baltijas dzintara. 
Cerams tas ir aizmetnis nākamajiem 
pētījumiem un izstādēm Latvijā...

Tai pat laikā klasē citas problēmas. 
Mēs cenšamies saglabāt latviešu tautas 
dzintara apziņu, tikmēr jaunā paaudze 
jau ir izkritusi no tās... Skolēni jautā: 
„Kas ir dzintars?!” Trūkstot naudai, 
kā arī paša apņēmībai maz ir to, kas 
apmeklējuši Rīgas muzejos rīkotās 
izstādes. Man jādomā, kura no manas 
skolas skolotājām vislabāk spētu de-
monstrēt savas latviešu sievietes dzin-
tara rotas? Kā redzat, skolotāja darbs ir 
bezgalīgs tāpat kā viņa meklējumi pēc 
visnoderīgākās grāmatas, kas spētu 
dot jaunas zināšanas un pieeju mācī-
bu standartā paredzētajām tēmām, kas 
skopi skaidrotas mācību grāmatās ātri 
skolēnam kļūst garlaicīgas.

Paulis Čimurs
skolas bibliotekārs, 

kulturoloģijas skolotājs
Laikrakstam „Latvietis“
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
23. aprīlis
Jurģis, Juris, Georgs
Jurģu diena
Grāmatu un autortiesību aizsardzības 
diena
1905. dzejnieks, žurnālists Ēriks Rais-
ters.
1938. Sidnejas Latviešu teātra aktrise 
Ruta Ošiņa.

24. aprīlis
Visvaldis, Ritvaldis, Nameda
1830. ērģeļnieks, diriģents, mūzikas 
pedagogs, pirmo Latviešu Dziesmu 
svētku (1873.) virsdiriģents Jānis Bē-
tiņš.
1975. tiek nopirkti Straumēni (Cat-
thorpe Manor) Anglijā par 123 700 
mārciņām.

25. aprīlis
Līksma, Bārbala
Anzac diena (Austrālijā)
1915. Pirmais pasaules karš, Galipoli 
kauja: sākās Dardaneļu operācija, kurā 
Austrālijas, britu, franču un Jaunzē-
landes spēki mēģināja forsēt Darda-
neļus.

1930. tulkotāja Eleonora Tjarve.
1945. Otrais pasaules karš: ASV un pa-
domju karavīri satikās pie Elbas upes.
1950. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, aktieris Jānis Čečiņš.
1955. aktieris Jānis Jarāns.

26. aprīlis
Alīna, Sandris, Rūsiņš
Pasaules intelektuālā īpašuma diena
1890. bibliotekārs, bibliogrāfs, žurnā-
lists Voldemārs Caune.
1895. mākslinieks, gleznotājs, skatu-
ves dekorators Romāns Suta.
1950. skolotāja Edīte Atvara

27. aprīlis
Raimonda, Raina, Tāle, Klementīne
1915. aktieris Artūrs Dimiters.
1935. latviešu sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Uldis Šterns.
1965. aktieris, režisors Alvis Herma-
nis.
1980. Latvijas basketboliste Gunta 
Baško.

28. aprīlis
Gundega, Terēze

1735. vācu tautības latviešu literāts un 
komponists Gotfrīds Georgs Mīlihs.
1770. angļu jūrasbraucējs Džeimss 
Kuks sasniedz auglīgo Austrālijas aus-
trumu krastu, to pasludina par Lielbri-
tānijas Karalistes īpašumu un nosauca 
par Jaundienvidvelsu.
1815. žurnālists, tulkotājs, pirmais lat-
viešu tautības redaktors Ansis Leitāns.
1939. arhitekte, Rīgas Latviešu biedrī-
bas Latviešu valodas attīstības kopas 
vadītāja Maija Sinka-Gobiņa.
1980. Aglonas (Aglūnas) baznīca ofi-
ciāli apzīmēta par baziliku.

29. aprīlis
Vilnis, Raimonds, Laine
1875. Latvijas Kredītbankas direktors 
Andrejs Bērziņš.
1905. dzejniece Karola Dāle.
1915. režisors, scenogrāfs Arnolds Bu-
rovs.
1922. mākslinieks, gleznotājs Gunārs 
Jurjāns.
1945. Rīgā atvērts Latvijas PSR Valsts 
vēstures muzejs.
1950. literatūras zinātniece, teātra kri-
tiķe Silvija Radzobe.  ■

došo pētnieci. 1997. gadā ieguvuši 
filoloģijas doktores grādu literatūr-
zinātnē par doktora darbu Latviešu 
literārā dzīve bēgļu nometņu gados 
Vācijā (1944 – 1950). Pētnieciskās 
intereses jau kopš pirmajiem darba 
gadiem institūtā kā laborantei saistī-
tas ar latviešu trimdas rakstniecības 
un literāro procesu un dzīves izpēti. 
Šeit būtiska nozīme ir akadēmiķim 
Viktoram Hausmanim, kā arī labai 
draudzenei, literatūrzinātniecei La-
litai Muižniecei, kuri ievirzījuši šajā 
pētniecības ceļā un allaž palīdzējuši 
ar labu padomu. Esmu daudzu zi-
nātnisku publikāciju autore dažā-
dos krājumos Liepājas Universitātē, 
Daugavpils Universitātē, humanitāro 
zinātņu žurnālos Letonica un Huma-
nitārais Vēstnesis, un citur. Regulāri 
piedalos ar zinātniskiem priekšlasī-
jumiem un referātiem konferencēs 
gan Latvijā, gan iespēju robežās arī 
ārpus Latvijas. Esmu Latviešu lite-
ratūras vēstures 3. sējuma autore 
(2001). Piedalījusies kā autore arī 
četrsējumu akadēmiskajā izdevumā 
Latvija un latvieši ar rakstu par lat-

viešu trimdas kultūru. Piedalījusies 
PBLA un Latvijas arhīvu organizē-
tajās konferencēs Trimda. Kultūra. 
Nacionālā identitāte (2004) un Lat-
vija ārpus Latvijas (2014). Esmu trīs 
monogrāfiju autore: Latviešu literārā 
dzīve un literatūra bēgļu gados Vā-
cijā, 2002.g.; par šo monogrāfiju sa-
ņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Viļa Plūdoņa balvu literatūrzinātnē, 
2003), Latviešu literārā dzīve un li-
teratūra ASV un Kanādā 1950 – 1965 
(2007) un Tāla zeme, tuvi ļaudis. 
Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais 
process, personības (2014). Abas pē-
dējās izdotas ar latviešu trimdas or-
ganizāciju atbalstu: PBLA Kultūras 
fonda, Edgara Sūnas fonda, apvienī-
bas Tilts, kā arī Haralda Biezā fonda 
un Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē Kultūras fondu finansiā-
lu atbalstu.“

Ingūnas Daukstes-Silasproģes 
interešu lokā ir arī Baltiešu literatū-
ra, un viņa ir līdzautore 2008. gadā 
publicētā kopmonografijā Latvieši, 
igauņi un lietuvieši: literāri un kul-
tūras kontakti. Viņa arī kalpojusi 
Valsts kultūrkapitālfonda literātū-
ras nozarē no 2004. – 2006. gadam. 
Mums, trimdiniekiem, nozīmīgs vi-

ņas ieguldītais darbs Elzas Ķezberes 
kopoto rakstu 3 sējumu sakopošanā, 
kuri iznāca Latvijā 2005., 2006., 
2011. gadā.

Balvas pasniegšana – ar laureātes 
līdzdalību – notika svētdien, 12. aprīlī 
plkst. 14.00. tautiešu iecienītajā latvie-
šu kultūras centrā Priedaine Ņudžer-
sijā.

Balvas pasniegšanas sarīkojuma 
programmā piedalīsies pati laureāte 
un Ņujorkas apkaimes dzejnieki ar 
savas dzejas lasījumiem: Voldemārs 
Avens, Baiba Bičole, Rita Gāle, Jānis 
Krēsliņš, Sarma Muižniece Liepiņa, 
Modris Mednis, bet mūžībā aizsaukto 
dzejnieku darbus lasīs Sandors Abens 
un Laila Saliņa. Dzirdēsim arī dzie-
dones mūzikālas interlūdes. Sekos 
pakavēšanās pie cienasta, kad varēsim 
sadraudzīgā gaisotnē paciemoties ar 
Latvijas viešņu, kā arī ar mūsu vēl ar-
vien aktīvo dzejnieku pulciņu, dzejas 
lasītāju Sandoru Abenu un iecienīto 
dziedoni Lailu Saliņu. Paliekam cerī-
bā, ka 12. aprīlī Priedainē arī jau cie-
mosies pavasaris!

ĒRPF valdes vārdā,
Eleonora Šturma

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvija Amerikā“

Atzinība literatūrvēsturniecei
Turpinājums no 10. lpp.

un pieeju pie dievgalda visās LELB un 
LELBĀL draudzēs. Pievienojoties LEL-
BĀL, mūsu draudzes locekļiem paveras 
iespējas ieiet arī anglikāņu baznīcās visā 

pasaulē. Ar iestāšanos LELBĀL mēs 
iegūstam draugus (brāļus un māsas) Pa-
saules Luterāņu federācijā, kura apvieno 
sevī vairāk par 54 miljoniem ticīgo.

Ceturtkārt, to, ka mūsu draudze 
laikam ir pirmā luterāņu draudze 
Latvijas teritorijā, kura pēc valsts 

neatkarības atgūšanas vēlas atjaunot 
1928. gada baznīcas satversmi, līdz 
ar to atjaunot sinodālo (demokrātisko) 
baznīcas uzbūvi, kuru pārtrauca PSRS 
veiktā okupācija 1940. gadā.

Prāvests Klāvs Bērziņš
Laikrakstam „Latvietis“

Pārmaiņas Aizputes draudzēm
Turpinājums no 13. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. aprīlī.
€1 = 1,38420 AUD
€1 = 0,71990 GBP

€1 = 1,40250 NZD
€1 = 1,08140 USD

Adelaidē
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 $ 21.00 no personas. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 17. ap-
rīlim.
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.
Sestdien,  9.  maijā, plkst. 10.00 Tā-
lavas priekšā TĀLAVAS JUMTA LĪ-
DZEKĻU VĀKŠANA – TIRDZIŅŠ. Ja 
kāds vēlas ziedot kādu laiku neval-
kātas rotas lietas, šī ir pēdēja iespēja 
to darīt. Būs iespēja nopirkt pīrāgus, 
uzēst garšīgu desu un iedzert kafiju 
Tālavas priekšdārzā. Mēs arī meklē-
jam kādu brīvprātīgo dežūrēt pie galda 
un pārdot mantas. Visas mantas var 
atnest kafejnīcā sestdienas rītos no 
plkst. 9.00. līdz 13.00. Tuvākai infor-
mācijai zvaniet, M.Puķītei, 0419 894 
007.
Svētdien,  10.  maijā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavas mazā zālē.
 
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, 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 Kanbe-
ras Latviešu biedrības saiets Immanuel 
baznīcas zālē, Lyons. Rādīs Rīgas ki-
nostudijas dokumentālo filmu Kapitā-
lisms šķērsielā. Pēc filmas pie krūzes 
kafijas un pašu gādātiem uzkožamiem 
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.
Otrdien, 5. maijā, plkst. 10.00 –12.00 
priekšpusdienā Svēta Krusta baznīcas 
zālē bērnudārzs Daina pirmsskolas 
vecuma bērniem.
Sestdien,  9.  maijā, Daugavas skolas 
ģimenes dienas sarīkojums.
 
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.
Svētdien,  10. maijā, plkst. 10.00 Ģi-
menes dienas dievkalpojums.

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.
Piektdien, 8. maijā, plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
 
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.
Svētdien,  10. maijā, plkst. 10.00 Ģi-
menes dienas Dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma mā-
cītāja referāts.
 
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
Ceturtdien, 7. maijā, plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.

Latvijā
Svētdien, 26. apr., plkst. 18.00 Franča 
Lehāra operetes Jautrā Atraitne izrāde 
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-Vējiņas 
fotoizstāde Auto foto spēles Jelgavas 
pils Aulas foajē. Veltījums LLU Teh-
niskajai fakultātei 70 gadu jubilejā.
Piektdien,  8.  maijā, plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien,  10. maijā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes Ģimenes 
dienas dievkalpojums Metodistu baz-
nīcā, Akas ielā 13, Rīgā.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


