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Atklāta vēstule Latvijas valsts augstākajām amatpersonām

Lūdzu, dodiet svaigu gaisu!
Prezidenta kandidātus pasviež sabiedrībai kā māla baložus

Nekā nevar darīt, 
atkal un atkal manas do-
mas kavējas pie vakar-
dienas, apstājas šodienā 
un raugās nākotnē – jop-
rojām cerību pilnas. Ir 
maija vidus, un pavisam 

drīz Latvijas pilsoņu ievēlētie Saei-
mas deputāti uzzinās – bet varbūt jau 
zina, – kurš kļūs par valsts prezidentu. 
Pēc tam to uzzinās arī vēlētāji.

Pēdējo mēnešu laikā dažādi per-
sonāži gluži kā māla baloži pasviesti 
sabiedrības acu priekšā. Tie bijuši reāli 
un nereāli, griboši un negriboši ieņemt 
šo ļoti nozīmīgo amatu. Liela daļa nav 
bijuši nopietni ņemami, un kopumā šādu 
procesu latviešu valodā dēvē par pīlīšu 
pūšanu. Varētu teikt vēl vienkāršāk – 
atkal reiz pieredzēta sabiedrības muļķo-
šana, citiem vārdiem sakot, shēmošana, 
pie kā atjaunotās Latvijas gados pierasts. 

Reizēm šķiet, ka atsevišķiem esošiem un 
bijušajiem politiķiem ir pilnīgi vienalga, 
vai shēma ietver aizmūrētu publisko at-
eju Jūrmalas kāpās vai Latvijas Valsts 
prezidenta kandidātu. Turklāt mūsu aiz-
domu pilnajā un pie slepeniem gājieniem 
pieradušā sabiedrībā sāk likties, ka tās ir 
vienu un to pašu tipāžu veidotas shēmas.

Nesen TV raidījums Nekā personīga 
atklāja slepeno tikšanos Ventspilī, kurā 
it kā esot nolemts, ka Raimonds Vējo-
nis tomēr derot par Lemberga pārstāvi 
augstajam amatam. To jau varēja domāt, 
jo Lemberga dusmas pret agrāko domu-
biedru Silenieku dažas dienas pirms šīs 
tikšanās atgādināja kāda polittehnologa 
pamācību: vienādi domājošiem vajag 
nodibināt divas partijas, kas savā starpā 
asiņaini cīnās. Beigās ievēlēs abas, kas 
pēc tam sametīsies uz vienu roku. Nu 

 
Turpinājums 3. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.

Preses konference Latvijas Okupācijas muzejā. No kreisās: Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Kārlis 
Eihenbaums, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Val-
ters Nollendorfs, mākslas vēsturnieks Rihards Pētersons, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis. (Skat. rakstu 11. lpp.).
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Nav viegli būt latvie-
tim: gandrīz vai katru 
sestdienu vai svētdienu 
kaut kāds sarīkojums, 
spēj tik visur izskraidīt. 
Tomēr, Adelaides Lat-
viešu biedrības (ALB) 
gadasvētkus garām 

palaist nedrīkst, un tādēļ jau laikam 
bija pilna Tālavas Lielā zālē svētdien, 
17. maijā, uz biedrības 66. jubileju.

Bufete un bārs sāka tirgoties jau 
plkst. 13.00, lai pēc tam visi varētu 
koncentrēties uz samērā garo prog-
rammu. Pārsteidzoši lētas pusdienas 
un apbrīnojami garšīgas kūkas kārdi-
nāja tautu, un arī bārā apgrozība ne-
trūka. Kā vienmēr šādās reizēs – žēl, 
ka cilvēkam ir tikai viens vēders.

Ar mazu nokavēšanos Biedrības 
priekšniece Astra Kronīte atklāja sarī-
kojumu ar skatu gan uz pagātni, gan nā-
kotni, atgādinādama, kā un kāpēc sākās 
ALB. Biedrības 12 dibinātāji visi jau 
sen dus smilšu kalniņā, bet mēs visi vēl 
varam baudīt un priecāties par viņu at-
stāto mantojumu. Daudz kas ir mainījies 
šais 66 gados; vislielākā un nozīmīgāka 
maiņa ir Padomju Savienības sabru-
kums un līdz ar to – Latvijas brīvības at-
gūšana, taču Biedrība turpina savu uz-
devumu: pulcināt latviešus un atbalstīt 
latviešu valodu un kultūru. Ļoti svarīgs 
uzdevums ir atbalstīt jaunatni, lai būtu 
ne tikai pagātne, bet arī nākotne.

Ilze  Radziņa šai sarīkojumā nē-
sāja divas cepures, jo viņa ir ne tikai 
Biedrības priekšsēdes vietniece, bet arī 
Rosmes grupas vadītāja, un kā tāda pa-
stāstīja par Rosmi, kas šogad svin apa-
ļus 50 gadu čaklu darbību. Katrs, kas 
iestājies brīvļaužu kārtā, var reizi mē-
nesī pulcēties Tālavas Mazajā zālē uz 
pusdienām un izklaidi, un piedalīties 
izbraukumos. Nav jābūt ALB biedram.

Šogad Biedrības apbalvojumus – 
Atzinības rakstu un ziedu – pasniedza 
pieciem klusiem darba rūķiem: Regī-
nai Berķei, Pēterim Strazdam, Annai 
Hepvortai (Hepworth), Jānim Bra-
kovskim un Reinim Dancim. Kas būtu, 

ja nebūtu neviens, kas saliek sarīkoju-
mam galdus? Ja nebūtu, kas fotografē? 
Ja nebūtu, kas vienmēr vajadzības brī-
dī nāk palīgā bez prasīšanas? Ja nebūtu 
kāds, uz ko var paļauties jebkurā brī-
dī? Daudzi darbiņi netiktu padarīti, un 
sabiedrība būtu krietni nabagāka.

Koncerta programma solīja priekš-
nesumu dažādību, un pirms pirmā starp-
brīža baudījām ungāru un latviešu čellu 
duetus tēva un meitas izpildījumā. Jānis 
Laurs ir pazīstams visā Austrālijā kā 
čella virtuozs, bet meita Anita šais due-
tos parādīja sevi kā cienījamu un daudz-
sološu partneri ar jau teicamu tehniku 
un muzikālu iejūtību. Trijos īsos gabali-
ņos no ungāra Belas Bartoka skaņrades 
parādījās abu mūziķu gan sentimentālā, 
gan draiskulīgā puse. Latviešu skaņdar-
bus pārstāvēja Rīga dimd, Melanholis-
kais valsis un humora pilnais Kur tad tu 
nu biji? čella dueta aranžējumā.

Otro daļu iesāka Daila Šmita ar 
trim tautas dziesmām Kristīnes Kār-
kles apdarē. Daila meistarīgi spēlē 
klavieres un ukuleli, un arī dzied. 
Diemžēl, pirmajā dziesmā mikrofons 
bija mērķēts uz klavierēm, ne uz balsi, 
kuru tikpat kā nevarēja dzirdēt. Nekas 
netika zaudēts: mikrofonu piešķieba 
tuvāk, dziesmu atkārtoja, un publika 
jūsmoja. Un ja ar muzikālu apdāvinātī-
bu vēl nepietiek, Daila ir š.g. Jaunatnes 
Dienu rīcības komitejas priekšsēde. 

Varam lepoties ar mūsu jauniešiem.
Modernā latviešu rokmūzika ne ar 

ko neatšķiras no tās, ko katru dienu var 
dzirdēt pa radio, tikai to dzied latviešu 
valodā. Izrādās, ka mums tepat Ade-
laidē ir ļoti apdāvināta jauniešu grupa, 
kas var izpildīt šāda stila mūziku, un 
viņi tiešam to dara ļoti labi, ietur ritmu 
un labi sadarbojas, tikai nekad neesmu 
varējusi saprast, kādēļ šai mūzikai jābūt 
tik NEJĒDZĪGI SKAĻAI?! Skaļums 

Latvietis, Latvietim, Latvijai...
...un šoreiz arī jaunatnei
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Adelaides Latviešu biedrības priekšniece Astra Kronīte uzrunā sarīkojuma da-
lībniekus.
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„Četri kaķēni“. No kreisās: Lilita Daenke, Matīss Reinhards, Anita Laura, Kār-
lis Daenke.
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Dāvids Valdis Dārziņš par nopel-
niem Latvijas valsts labā iecelts par 
Atzinības krusta kavalieri. Dāvids Dār-
ziņš ir bijis Latviešu apvienība Austrāli-
jā un Jaunzēlandē prezidija priekšsēdis 
trīs gadus, no 2006. līdz 2009. gadam 
(un daudzos citos LAAJ amatos). Bijis 
Pasaules brīvo latviešu apvienības val-
des loceklis desmit gadus (un arī citos 
PBLA amatos). Piedalījās PBLA Balti-
jas Tribunālā, Kopenhāgenā kā biroja 
palīgs (1985). Turpina strādāt kā Lat-
viskās izglītības veicināšanas koopera-
tīva sabiedrības valdes priekšsēdis, kas 
uztur un apsaimnieko Latviešu nomet-
ni Dzintari, Dienvidaustrālijas pavalstī. 
Bijis Melburnas Latviešu organizāciju 
apvienības (MLOA) valdes priekšsē-
dis (1997 – 2005), Austrālijas Baltiešu 
tirdzniecības kameras Melburnā, val-
des loceklis (kopš 1998.g.) un valdes 
priekšsēdis (kopš 2012.g.), Melburnas 
Latviešu ev. lut. draudzes valdes lo-
ceklis (2013. un 2014.g.), un Austrālijas 
latviešu ev. lut. draudžu apvienības ka-
sieris (kopš 2013.g.). Līdztekus organi-
zāciju vadības darbam, Dāvids Dārziņš 

ziedojis daudz jurista laika un profe-
sionālo padomu, kārtojot un atrisinot 
juridiskas un administratīvas lietas lat-
viešu sabiedrības organizācijām.  ■

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Liela daļa no jums ir 

atbalstījuši un veicinājuši 
Latvijas Okupācijas mu-
zeja izveidošanu un attīs-
tību. Diemžēl, joprojām 
turpinās cīņa par muzeja 
pastāvēšanu. Savdabīgs 

pavērsiens ir Zaigas Gailes paziņojums 
intervijā laikrakstā Brīvā Latvija*: 
„Kad kopā ar Rīgas būvvaldes vadītāju 
projektu izpētījām, bijām šokā, cik tas 
neprofesionāls“.

Nākot no Austrālijas, man laikam ir 
cita sapratne par ētikas standartiem. Ja 
Austrālijā kāds projekta skaļais preti-
nieks privātās sarunās apspriestu projek-
tu ar tās iestādes vadītāju, kurai jālemj 
par projekta apstiprināšanu vai neapstip-
rināšanu, tad tas noteikti neizplatītu šā-
das ziņas. Bet ja šādas ziņas tomēr tiktu 
atklātībā, tad jau skatītos cietuma virzie-
nā. Bet Latvijā viss notiek citādi...

Jāprasa, kāpēc pēkšņi šāda dedzī-
ga pretestība projektam, kurš jau bija 
plaši zināms, un kuram skiču projekts 
bija pieejams 2011. gadā, kad izsludi-
nāja konkursu tehniskam projektam? 
Apgalvojums, ka „Okupācijas muzeja 
piebūves projekts jau sāka aktualizē-
ties tikai aizvadītajā vasarā“ ir vai nu 
situācijas pilnīga nezināšana, vai arī 
apzināta melošana. Projekts virzījās uz 
priekšu tik aktīvi, ka Okupācijas mu-
zejs pameta Latviešu strēlnieku lauku-
ma ēku un pārcēlās uz pagaidu telpām 
Raiņa bulvārī 7 jau 2012. gada novem-
brī, kur tas maksā īri ap EUR 2000 
mēnesī. Tur bija jāiekārto jauna pagai-
du ekspozīciju, gaidot uz Strēlnieku 
laukuma ēkas pārbūvi, kurai vajadzēja 
būt pabeigtai jau 2013. gada decembrī. 
Kultūras ministrija palīdzēja ar papild-
izdevumiem pirmā gadā, bet pēc tam 
šo sedza un vēl arvien sedz ziedotāji.

Vai 20 arhitektu vēstules parakstītāji 
ir gatavi katrs ziedot muzejam EUR 100 
katru mēnesi, lai atlīdzinātu vismaz šo 
negaidīto apgrūtinājumu muzejam?

Zaiga Gaile sūdzas, ka 40 darbinie-
kiem ir paredzēti 8 kabineti (abi skaitļi 
nepareizi, starp citu), pamatojot sūdzību 
šādi: „Salīdzinājumam – Rīgas Jaunajā 
teātrī, ko pārprojektēju, ir 100 darbinie-
ku, bet viņiem nepieciešami tikai četri 
pastāvīgi kabineti.“ Vai, viņasprāt, pa-
matojoties uz šo salīdzinājumu, muze-
jam vajadzēja kādu skatuvi un ģērbtuvi?

Pilnīgu nesaprašanu par muzeja dar-
bu rāda Zaigas Gailes apgalvojums, ka 
baltā piebūvē „galvenokārt mitināsies 
administrācija“. Pat pārdefinējot vēstur-
niekus, pedagogus un gidus par „admi-
nistrāciju“ (kā jau agrākos laikos, valo-
du var sagrozīt savām vajadzībām), šī ir 
klaja nepatiesība, jo biroju telpas neaiz-
ņem lielāko daļu no „baltās piebūves“.

Uz ko norāda šī teātra un muzeja 
sajaukšana un papildus vēl nespēja la-
sīt plānus?

GN
* http://www.brivalatvija.lv/sakumlapa/lai-
okupacijas-muzejs-butu-ista-melna-perle

Apbalvojums Dāvidam Dārziņam
Pasniedz Latvijas Valsts prezidents

Valsts prezidents Andris Bērziņš un 
Austrālijas latviešu sabiedriskais dar-
binieks Dāvids Valdis Dārziņš Latvijas 
valsts augstāko apbalvojumu svinīgās 
pasniegšanas ceremonijā Melngalvju 
namā Rīgā, 2015. gada 4. maijā.
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jums saistībā ar 20 arhitektu 2015. gada 
3. martā parakstīto un kultūras minis-
trei Dacei Melbārdes kundzei adresēto 
vēstuli Par Okupācijas muzeja ēkas un 
Strēlnieku laukuma ansambļa aizsardzī-
bu un saglabāšanu un tai sekojošo dis-
kusiju sabiedrībā un Latvijas medijos.

Vēršamies pie jums ar aicinājumu 
nepieļaut Gaismas pils arhitekta Gu-
nāra Birkerta projektētā Okupācijas 
muzeja Nākotnes nama būvniecības 
apstādināšanu.

Latvijas Okupācijas muzeja iz-
veidi 1993. gadā ierosināja ārzemju 
latviešu iniciatīvas grupa vēsturnieka 
Ph. D Pauļa Lazdas un ķīmijas zinātņu 
profesores, pedagoģes Ph. D Gundegas 
Micheles vadībā. Divdesmit divos ga-
dos muzejs sekmīgi un ar panākumiem 
saglabājis un apkopojis mūsu valsts tra-
ģisko XX gadsimta notikumu liecības, 
nepieļaujot šo vēstures posmu aizmir-
stībai, savukārt ārzemju latviešu sa-
biedrība šai laikā Okupācijas muzeju ir 
uzturējusi ar saviem ziedojumiem, ie-
guldot muzejā un tā darbības nodroši-
nāšanā vairāk nekā sešus miljonus eiro.

2008. gadā Rīgas pilsētas būvvaldē 
tika apstiprināts Gunāra Birkerta skiču 
projekts Latvijas Okupācijas muzeja 
ēkas rekonstrukcijai (Nākotnes nams), 
un kopš tā laika līdz šodienai ziedo-
jumos šī projekta īstenošanai ārzemēs 
ziedoti vairāk nekā pusotrs miljons eiro. 
Patlaban Okupācijas muzeja rekonstruk-
cijas tehniskais projekts jau ir iesniegts 
izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē.

Šobrīd, kad pēdējā šī projekta attīs-
tības stadijā notiek neargumentēti, brī-
žiem pat nepatiesi un maldinoši mēģi-
nājumi to apturēt, vēlamies uzsvērt, ka 
projekta apturēšana nozīmētu ne tikai 
daudzu ieguldītu darba gadu un vairāk 
nekā 6300 ziedotāju ieguldītu līdzekļu 
zaudējumu (daudzi ir mērķziedojumi 
tikai šim konkrētajam Nākotnes nama 
projektam), bet arī uz vairākiem ga-
diem tiktu aizkavēta vai pat apdraudēta 
muzeja spēja pasaulei pilnvērtīgi stāstīt 
Latvijas stāstu, lai pretotos tiem, kas ar 
agresīvu propagandu to cenšas noliegt.

Šāda rīcība ir nepieļaujama; tāpēc 
PBLA atkārtoti pauž atbalstu Latvijas 
Okupācijas muzeja iecerei būvēt Gunā-
ra Birkerta projektēto Nākotnes namu. 
Latvieši ārzemēs ir bijuši lielākie Oku-
pācijas muzeja atbalstītāji, tāpēc vēlas 
uzsvērt, ka ir nepieļaujama šī muzeja 
„aizbīdīšana perifērijā“ vai plānotā 
apjoma samazināšana, citiem vārdiem, 
muzejam uz visiem laikiem jāpaliek šai 
centrālajā novietojumā Vecrīgas pašā 
sirdī – Strēlnieku laukumā, un tam jā-
var šajā vietā pilnvērtīgi funkcionēt.

Ar patiesu cieņu –
Jānis  Kukainis – PBLA priekš-

sēdis, Pēteris  Blumbergs – Amerikas 
Latviešu apvienības priekšsēdis, Andris 
Ķesteris – Latviešu Nacionālās apvienī-
bas Kanādā priekšsēdis, Kristīne Sau-
līte – Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē priekšsēde, Aldis Austers – 
Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis, 
Daina  Gūtmane – Dienvidamerikas 
un Karību reģiona latviešu apvienības 
priekšsēde, Lauma Vlasova – Krievijas 
Latviešu kongresa priekšsēde.

PBLA un Okupācijas muzejs
Turpinājums no 1. lpp.
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Reiz bija laiks, kad sasniedzot 65 
gadu vecumu, ļaudis izbeidza darba 
gaitas un kļuva par tā saucamajiem 
pensionāriem. Šodien, kad 60 ir jau-
nais 50 un daudzi latvieši vēl 70 un 
80 gadu vecumā, ja ne strādā algotu 
darbu, tad vismaz enerģiski darbojas 
sabiedriskajā laukā, 65 ir tīrais nieks. 
Un kāpēc lai tā nebūtu arī latviešu 
organizācijām? Sidnejas Tautas deju 
kopa Jautrais pāris šogad atskatīsies 
uz 65 darbības gadiem un nemaz ne-
domā doties pensijā, bet turpina rosīgi 
darboties un dejot.

Jautrais pāris izveidojās 
1950. gadā no tautas deju kopas Ka-
moliņš. Sešdesmit piecos gados ir iz-
dejotas daudzas dejas, uzšūti un no-
valkāti daudzi tautas tērpi, apmeklētas 
daudzas Kultūras dienas un izveidotas 
neskaitāmas draudzības. Lai gan pa 
aizgājušajiem gadiem lietas Jautrā 
pāra dzīvē ir mainījušās, dažas ir atkal 
kā tās reiz bija un citas – ir vienmēr 
vienkārši tā bijušas.

Kopš 1950. gada, Jautrajā pāri, 
tāpat kā visur pasaulē, ir bijušas vi-
sādas izmaiņas. Galvenā, un neizbē-
gamā, protams, ir paaudžu maiņa gan 
dejotājiem, gan vadītājiem. Tagad dejo 
jaunieši, kuru vecvecāki un to vienau-
dži bija starp pirmajiem Jautrā pāra 
dejotājiem. Tomēr ir jauki, ka skatītāju 
rindās vēl ir daži no pirmajiem Jautrā 
pāra dejotāji, kam ja ne kājas, tad vis-
maz sirdis mums dejo līdzi.

Sadzīves tehnoloģijas maiņu ie-
spaidu arī var just. Šodien dejotāji un 
vadītāji sazinās pa mobilajiem telefo-
niem ar īsziņām un epastiem, kas Jaut-
rā pāra sākuma gados vispār vēl nebija 
izdomāti. Kādreiz dejas bija jāmācās 
no pierakstiem grāmatās, bet tagad var 
ņemt arī palīgā video ierakstus. Var 
pat izmantot internetu, un dejotāji mā-
jās var noskatītos dejas, ko kāda cita 
deju kopa kaut vai vakar dejojusi otrā 
pasaules pusē. Pasaule ir kļuvusi ma-
zāka. Ja piecdesmitajos gados Jautrā 
pāra dejotāji ar vilcienu mēroja tālo 
ceļu uz Kanberu, lai ciemotos pie Kan-

beras Sprigulīša, 
tagad tie sēžas lid-
mašīnā, lai kopā ar 
citiem dejotājiem 
no Austrālijas pie-
dalītos Dziesmu 
un deju svētkos 
Latvijā. Protams, 
iespēja brīvi ce-
ļot uz Latviju un 
iedraudzēties ar 
vienaudžiem Lat-
vijā ir atstājusi ie-
spaidu uz Jautrā 
pāra dejotājiem, 
kā arī radījusi inte-
resi par latviešiem 
un tautas dejām 
tādos jauniešos, 
kuru vecāki varbūt savā laikā visai 
aktīvi nepiedalījās latviešu sabiedrībā.

Ir arī tādas lietas Jautrā pāra dzī-
vē, kas kopas vidējos gados bija citā-
dākas, bet nu ir apmetušas loku un ir 
atkal tā – kā bija sākuma gados. Piec-
desmitajos gados, protams, visi Jautrā 
pāra dejotāji bija dzimuši Latvijā, bet 
pa gadu desmitiem tos nomainīja dejo-
tāji, kas bija dzimuši dīpīšu nometnēs 
Vācijā un vēlāk tie, kas bija dzimuši 
Austrālijā. Tagad ir prieks redzēt, ka 
starp Jautrā pāra dejotājiem atkal ir 
vairāki jaunieši, kas ir dzimuši Lat-
vijā. Bija laiks, kad Jautrā pāra mē-
ģinājumos bija liels meiteņu pārsvars, 
bet beidzamajā laikā mums atkal ir 
kuplāks puišu skaits – tāpat kā tas esot 
bijis Jautrā pāra sākuma gados! Lietas 
mainās, bet dzīves rats tomēr griežas 
ap to pašu asi.

Protams, ir arī lietas, kas nekad ne-
mainās! Jautrā pāra dejotājiem vien-
mēr ir bijis dejas prieks – prieks par 
labi nodejotu deju un arī prieks par to, 
ka var patīkami pavadīt laiku kopā ar 
saviem vienaudžiem. Sešdesmit pie-
cos gados starp dejotājiem ir izveido-
jušās daudzas draudzības un ne viena 
vien mīlestība. Dejotāju rindās bieži ir 
bijuši gan precēti, gan saderināti pāri, 
gan arī tādi, kas, polku lecot, vēl tikai 

tā dziļāk viens otram acīs ieskatās. 
Un tā lūk Jautrais pāris sidnejiešiem 
ir kļuvis par daļu no dzīves. Šodienas 
Jautrā pāra jauno dejotāju vidū ir vai-
rāki, kuru vecāki savā laikā kopā dejo-
ja. Dejas prieks laikam ieiet asinīs – to 
ne tikai manto bērni, bet tas neizzūd 
arī tad, kad dzīves steiga un ģimenes 
dzīve vairs neļauj katru piektdienu 
nākt uz Jautrā pāra mēģinājumiem. 
Nu jau vairāk nekā desmit gadus, bi-
jušie Jautrā pāra dejotāji atrod laiku 
ne tikai vest savus bērnus uz latviešu 
skolu, bet arī piedalīties Trakajā pārī, 
kas sanāk kopā, lai dejotu, kad Sidnejā 
ir kādi lielāki svētki.

Varam tikai priecāties, ka dzīves 
rats turpina griezties, un ka šogad 
Jautrais pāris varēs atzīmēt savus 65 
nodejotos gadus.

Jubileju svinēsim šī  gada  5.  sep-
tembrī, Sidnejas Latviešu namā gan 
ar uzvedumu, gan saviesīgu vakaru. 
Aicinām jūs visus uz mūsu jubileju – 
priecāties par iemīļotām dejām, redzēt 
kā dejas pa šiem gadiem ir mainījušās, 
satikt ilgi neredzētus draugus, ar ko 
jūs varbūt reiz kopā dejojāt, vai tikai 
tāpat – dalīties ar mums dejas priekā.

Būsiet mīļi gaidīti!
Iveta Rone

Laikrakstam „Latvietis“

„Jautrais pāris“ – daļa no dzīves!
Šogad svinēs 65. gadadienu

„Jautrā pāra“ pāri dejo Austrālijas Latviešu 53. Kultūras 
dienās. No kreisās: Strazdi, Liepiņi, Kaini un Galviņi.
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Aizvadīta vienpadsmitā „Muzeju nakts“
Starptautisks Eiropas mēroga pasākums

16. maijā Rīgā un visos Latvijas 
reģionos jau vienpadsmito reizi tūk-
stošiem apmeklētāju pulcināja akcija 
Muzeju nakts. Tās organizētāji ir ap-
kopojuši apmeklētības statistiku.

Šā gada Muzeju nakts pasākumu 
tematika bija veltīta Raiņa un Aspa-
zijas 150 gadu jubilejai. Ar dzejnieku 
daiļradi vai biogrāfiju saistītu prog-
rammu bija pieteikuši 136 muzeji, kā 
arī vairāk nekā 30 citas ar kultūrvēs-
turisko mantojumu saistītas institū-

cijas – to vidū Latvijas Republikas 
Saeima, Ministru kabinets, Valsts pre-
zidenta Kanceleja, Rīgas dome, biblio-
tēkas un skolas.

Kopējais Muzeju nakts reģis-
trēto apmeklējumu skaits tāpat kā 
2014. gadā pārsniedz 200 tūkstošus. 
Muzejos ir reģistrēti 220 766 apmek-
lējumi. Jāatzīmē, ka šis ir tikai muze-
ju apmeklējumu skaits, tajā neietilpst 
citu institūciju apmeklētāji, kuru, kā 
zināms nebija mazumus – garās rindās 

viņi stāvēja gan pie Ministru kabineta, 
gan Saeimas nama, gan Rīgas domes 
ēkas.

Salīdzinot ar 2014. gadu, nedaudz 
ir palielinājies apmeklējumu skaits Rī-
gas muzejos, šogad sasniedzot 110 568 
(2014. gadā 109 611). No Latvijas re-
ģioniem visvairāk apmeklējumu ir bi-
jis Vidzemē – 31 818 un Kurzemē – 29 
439 apmeklējumi. Zemgalē un Pierīgā 

 
Turpinājums 6. lpp.
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Latviešu kredītkooperatīvam Austrālijā – 55
Jaunā mājvietā
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Jau gadiem ilgi Latviešu kredīt-
kooperatīvs Austrālijā (LKA) atradās 
visiem latviešiem labi zināmā vietā – 
pašā pilsētas centrā – Lt. Collins ielā, 
Melburnā. Nu jau labu laiku, turp aiz-
ejot, neatradīsit pie ārdurvīm pazīsta-
mo zīmi, kas vēsta, ka te 7. stāvā at-
rodas Latviešu kredītkooperatīvs. Kā 
lielākā daļa melburniešu jau zin, tas ir 
mainījis mājvietu.

Kādā saulainā dienā nolēmām 
apciemot Latviešu kredītkooperatīvu 
tā jaunajās telpās Melburnā. Apskatīt 
vietu, telpas un aprunāties ar tā dar-
biniekiem; satikām divus no viņiem – 
Pēteri Delveri un Anitu Vējiņu. 

Meklējot pēc norādītās adreses, 
ēku atradām viegli – tās priekšā aug 
bērzs.

Ilze  Nāgela: Cilvēks, kas dzīvo 
ārpus Melburnas un kuram ir konts 
LKA atbrauc uz pilsētu, kur nav divus 
gadus bijis, aiziet uz vietu, kur bija 
kredītkooperatīvs, bet tā tur nav... ko 
darīt? Kā nokļūt šeit?

Pēteris  Delvers: Mēs ceram, ka 
viņi ir izlasījuši to ziņu, ka mēs esam 
pārcēlušies, un viņi neaizbrauc uz pil-
sētu, bet atbrauc uz šejieni.

IN: Runājot par satiksmi, kā šeit 
nokļūt?

PD: Mums Mičama (Mitcham) 
stacija ir tuvu, no 5-10 minūšu gājiens 
līdz mums. Ja brauc ar mašīnu, to var 
novietot biroja ēkas priekšā, kā arī sā-
nielā. Ir divas vilcienu līnijas – Belgrei-
va (Belgrave) un Lilideila (Lilydale), 

un abu līniju vilcieni der nokļūšanai 
līdz Mičamai. Ja brauc ar mašīnu, tad 
to var novietot mūsu patreizējā biroja 
ēkas priekšā, kā arī sānielā. Sliktāka-
jā gadījumā Mičamā ir liels mašīnu 
stāvvietu komplekss, kur var novietot, 
apmēram, 400 mašīnu. Varbūt dažiem 
klientiem šis ir nedaudz neērti, bet te 
jāpiezīmē, ka dažiem klientiem bija 
neērta nokļūšana arī uz mūsu veco bi-

roju pilsētā.
Bet šinīs dienās gan lielāko tiesu 

viss notiek elektroniski – vairāk un 
 

Turpinājums 13. lpp.

Latviešu kredītkooperatīva Austrālijā jaunās mājas.
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Pēteris Delvers.

No kreisās: Roksija Reitere, Anita Vē-
jiņa.
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Pludmales volejbols Latvijā ir 
populārs vasaras sporta veids, kam 
ir bijis sekmīgi rezultāti, tai skaitā 
2012. gada olimpiskās bronzas me-
daļas – latviešu pāris Toms Smediņš 
un Mārtiņš Plaviņš. Nupat 2014. g. 
pludmales volejbola sezonās beigās 
latviešu vīriešu pāris Smediņš un 
Samoilovs ieņēma pirmo vietu FIVB 
pasaules reitinga sarakstā. Tanī pašā 
sarakstā Plaviņš un Solovejs ieņēma 
31. vietu un pāris Sorokins un Bui-
vis – 65. vietu. Pludmales volejbola 
popularitāte Latvijā ir neapšaubāma, 
un mums visiem ir zināms, ka spor-
tista panākumi pasaules skatuvē aiz-
kustina un iedvesmo tautu ar prieku 
un lepnuma sajūtu.

Pludmales volejbola turnīrs 
Saulkrastu Kokteilis tiek jau rīkots 22 
gadus. Tā dibinātājs un organizators 
Andris Vanags ir šī gada turnīrā pie-
šķīris vienam Austrālijas pārim WILD 
CARD piedalīties 2015. kausa izcīņā, 
kas notiks Saulkrastos, 2015. g. 16. un 
17. jūlijā sporta un atpūtas kompleksā 
Jūras Parks.

Sarunās ar turnīra organizato-
riem bijām iecerējuši, ka Austrālijas 
pāris, kaut nav obligāti, būtu vēlams 
ar latviešu izcelsmi, un organizatori 
piekrita šai domai. Ņemot vērā, ka 
turnīrā piedalīsies sportisti pasaules 
līmenī, ir bijis nopietni jāizvēlas aug-
sta līmeņa sportistus, kas varēs turē-
ties līdzi.

Šo iespēju piedalīties Saulkras-
tu Kokteilis turnīrā esam piedāvājuši 
Melburnas latvietim Tālim Švarcam 
un pazīstamam austrāļu pludmales 
volejbolistam Alisteram Linam  (Al-
lister  Lyne). Šo piedāvājumu viņi ir 
pieņēmuši. Sākot ar 1. martu, Tālis ar 
savu treneri ir iesācis nopietnu 4 mē-
neša treniņa un spēles režīmu, gatavo-
joties uz turnīru. Alisters nodarbojās 
pilnu laiku ar pludmales volejbolu un 
ir atzīts Top 10 labākos Austrālijas 
spēlētajos jau 10 gadus.

Tālis Švarcs (26 g.v.) ir aktīvs un 

sajūsmināts sportists, kas ir spēlē-
jis volejbolu gandrīz visu mūžu un ir 
kvalificēts volejbola treneris. Pirms 
diviem gadiem Tālis pārgāja uz plud-
males volejbolu. Tālis ir pierādījis, ka 
viņš var pieķerties pie sporta veida un 
sasniegt tanī augstu līmeni. Vidussko-
las gados Tālis piedalījās Austrālijas 
jauniešu un U23 izlasē un pārstāvēja 
Austrāliju Jauniešu olimpiādē sporta 
veidā slalom kayaking. Tālis nodar-
bojas ar slēpošanu un vairākus gadus 
strādāja ārzemēs un tagad vietējos 
sniega kalnos kā slēpošanas skolotājs. 
Tālis dejo ar tautas deju grupā Rite-
nītis un ir beidzis Melburnas Latvie-
šu pamatskolu Daugava, Melburnas 
Latviešu vidusskolu un apmeklējis 
Annas Ziedares Vasaras viduskolu 
kā students un palīgskolotājs, un ir 
Korp! Selonija loceklis.

Mums ir dziļa pārliecība, ka plud-
males volejbola pāris Tālis  Švarcs 
&  Alisters  Lins pārstāvēs Austrā-
liju un Austrālijas latviešus 2015. g. 
Saulkrastu kokteilis turnīrā ar godu un 
piedāvās spēles līmeni, kas nesīs slavu 
un atzinību mūsu sportistiem.

Mēs aicinām Austrālijas organi-

zācijām un tautiešiem atbalstīt šo ie-
spēju ar naudas ziedojumiem. Esam 
aprēķinājuši, ka kopumā treniņš un 
piedalīšanās turnīrā izmaksās apmē-
ram AU$5000. Austrālijas Latviešu 
Sporta Pārvaldes vadītājs Dimis Pe-
šudovs šo projektu ir atzinis un ir uz-
ņēmies saņemt visus ziedojumus caur 
ALSP kasi. Čekus rakstīt uz „ALSP“ 
vārdu, nosūtot: Dimis Pešudovs, 7 Cu-
dgee Close, Green Point, NSW 2251 
vai iemaksāt tieši ALSP LACC kontā 
nr. 02096.01.01.

Aicinām katram Austrālijas latvie-
tim, kas būs Latvijā šī gada jūlija vidū 
apmeklēt Saulkrastu kokteilis turnī-
ru, atbalstīt Austrālijas pāri un baudīt 
skaisto Jūras parka atpūtas kompleksu 
un pasaules līmeņa pludmales volejbo-
la spēles.

Tuvāku informāciju variet saņemt, 
zvanot Viktoram – 0413018588 vai 
Inārai – 0409027994 vai uz e–pasta 
adresi inara1306@gmail.com

Ināra & Viktors Sīkais
Ierosinātāji & organizatori

Austrālijas dalība 
„Saulkrasta Kokteilis“

Laikrakstam „Latvietis“

„Saulkrastu Kokteilis 2015“
Pludmales volejbols Latvijā

Sudraba medaļas ieguvēji vīriešu „A grade“ grupā sacensībās Melburnā. Tālis 
Švarcs otrais no kreisās.
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muzejos reģistrēti aptuveni 18 000 ap-
meklējumi, savukārt Latgales muzejos 
iegriezušies vairāk kā 12 tūkstoši ap-
meklētāji.

Rīgas apmeklētākie muzeji: Latvi-
jas Kara muzejs (15 800), Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzejs (10 264), 
Farmācijas muzejs (7937). Apmek-
lētākais muzejs Vidzemē: Valmieras 
muzejs (9783). Apmeklētākais muzejs 
Zemgalē: Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures 
un mākslas muzejs (7371). Apmeklētā-

kais muzejs Kurzemē: Liepājas muzejs 
(8500). Apmeklētākais muzejs Latga-
lē: Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzejs (4880).

Kultūras ministrija pateicas vi-
siem Latvijas muzeju darbiniekiem 
un akcijas koordinētājiem – ICOM 
Latvijas Nacionālajai komitejai – par 
ieguldīto darbu, radot neaizmirstamus 
svētkus tūkstošiem muzeju apmeklē-
tājiem.

Muzeju nakts ir starptautisks Ei-
ropas mēroga pasākums, kas vienā 
un tajā pašā laikā notiek gandrīz visu 
Eiropas valstu muzejos. Muzeju nakts 

iniciatore ir Francijas Kultūras un ko-
munikāciju ministrija. Informācija 
par akciju vietnē www.nuitdesmusees. 
culture.fr

Akciju Muzeju nakts Latvijā or-
ganizē Kultūras ministrija sadarbībā 
ar Starptautiskās Muzeju padomes 
(ICOM) Latvijas Nacionālo komiteju.

Jānis Garjāns
Kultūras ministrijas 

Muzeju nodaļas vadītājs

Red.: Latvijas Okupācijas muzejā 
Latviešu strēlnieku laukumā „Muzeju 
naktī“ bija 8843 apmeklētāji.

Vienpadsmitā „Muzeju nakts“
Turpinājums no 4. lpp.
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Šoks par šoku
Notikumi Rīgas pilsētas būvvaldē

Šā gada 11.  maijā 
Rīgas pilsētas būvval-
dē tika iesniegts Nā-
kotnes Nama tehnis-
kais projekts. Varbūt 
sagadīšanās, bet laik-
raksta Brīvās Latvijas 

16.–22. maija numurā lasu arhitektes 
Zaigas Gailes izteikumus par Latvijas 
Okupācijas muzeja rekonstrukcijas 
projektu Nākotnes Nams un sastopos 
ar šo teikumu: „Kad kopā ar Rīgas 
būvvaldes vadītāju projektu izpētī-
jām, bijām šokā, cik tas neprofesio-
nāls.“

Tagad nu mana kārta būt šokā. Ar-
hitekte, kura, 19 citu arhitektu atbalstī-
ta, atklāti un skaļi paudusi viedokli, ka 
Nākotnes Nama projekts jāaptur, runā 
ar Rīgas būvvaldes vadītāju, kura ies-

tādei šais dienās jāapstiprina Nākotnes 
Nama tehniskais projekts. Un abi ir 
šokā, cik tas ir neprofesionāls. Tātad – 
neatbilstošs profesionāliem standar-
tiem?

Varu saprast, ka arhitekte izman-
to visus iespējamos līdzekļus, lai pro-
jektu apturētu. Un te laikam daudz 
kas atļauts. Bet Rīgas pilsētas būv-
valdes vadītājs, kuram šis projekts 
jāapstiprina, jau it kā izteicis savu 
viedokli – projekts neprofesionāls. 
Nezinu, kādi ir Latvijas arhitektu 
ētikas un goda kodeksi. Zinu, ka tādi 
ir daudzās profesijās, arī manā. Taču 
pat vienkāršam ierindas cilvēkam var 
ienākt prātā, ka šāda viedokļu apmai-
ņa vai pat saskaņošana, lai panāktu 
ietekmi un iespaidotu iznākumu vis-
maz nav ētiska, lai neteiktu vairāk. 

Tas ir līdzīgi kā advokātam iztiesāja-
mās lietas labā vai tai par sliktu aiziet 
draudzīgi aprunāties ar prokuroru vai 
tiesnesi, kā to 2007. gadā, tiesa – fik-
tīvi, aprakstīja Jānis Brūklenis grā-
matā Tiesāšanās kā ķēķis. Taču te 
līdzīga aprunāšanās notikusi, acīmla-
sot, – ne fiktīvi.

Sagaidām, ka Latvijas Okupāci-
jas muzeja Nākotnes Nama tehniskais 
projekts tiks izskatīts ļoti rūpīgi, lai 
tas atbilstu visiem normatīviem un 
drošības standartiem. Ceram – tas tiks 
izskatīts arī objektīvi un ne Rīgas pil-
sētas būvvaldes vadītāja šoka iespaidā. 
Būtu tiešam šoks, ja tā nebūtu.

Valters Nollendorfs
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības 

valdes priekšsēdis
18.05.2015

Inese  Krieviņa: 
Valter, Nākotnes Nama 
tehniskais projekts vei-
cis garu ceļu, lai iegūtu 
saskaņojumu dažādās 
institūcijās, atlikusi pē-
dējā – Rīgas pilsētas 
būvvalde. Lai arī būvat-

ļauja jāgaida vēl mēnesi, kāds ir no-
skaņojums?

Valters  Nollendorfs: Tā ir ļoti 
laba ziņa, ko esam gaidījuši nu jau 
vairāk nekā divus gadus. Protams, 
vajadzīgs Būvvaldes lielais sarkanais 
zīmogs. Un, protams, Būvvaldes iz-
sniegto būvatļauju var apstrīdēt mē-
neša laikā. Tātad dažādu iemeslu dēļ 
ceļš uz Nākotnes Namu vēl arvien nav 
noiets, bet ļoti svarīgs solis ir sperts. 
Noskaņojums: piesardzīgs optimisms.

IK: Kad varētu sākties būvdarbi?
VN: To paredzēt grūtāk. Pēc bū-

vatļaujas saņemšanas Valsts nekusta-
mie īpašumi rīkos iepirkuma konkur-
su būvdarbiem, kur atkal iespējami 
apstrīdējumi un ar tiem saistītie aizka-
vējumi, ko esam tik bieži piedzīvojuši. 
Taču, ja viss iet gludi, būvdarbi varētu 
sākties vēl šogad.

IK: Vai iezīmētais laika plāns NN 
pabeigšanai 2016. gada rudenī ir vēl 
reāls?

VN: Vadoties pēc pieredzes, 
sāk izskatīties arvien nereālāks, bet 
2017. gada pavasaris arī būtu vēl pie-
ņemams, lai iekārtotu muzeju un sa-
gatavotos 2018. gadam, kad Latvija 

svinēs savu simt-
gadi, bet muzejs – 
ceturtdaļsimtgadi.

IK: Kā Nākot-
nes Nama tālāko 
attīstību varētu 
ietekmēt nesenajā 
20 Latvijas arhi-
tektu vēstulē mi-
nētais aicinājums 
Nākotnes Namu 
necelt?

VN: Tas ļoti 
atkarīgs no pašiem vēstules paraks-
tītājiem. Ja labi grib un pastāv tikai 
uz savu, iespēju projektu aizkavēt ir 
daudz – gan tehniskas, gan it seviš-
ķi – politiskas dabas. Žēl, ka grūti šajā 
vēstulē saskatīt tikai atklātus arhitek-
tu viedokļus un apsvērumus. Kāpēc 
tieši tagad un tieši tā? Ir skaidrs, ka 
arhitektu iebildumi nav balstīti rūpī-
gā Latvijas Okupācijas muzeja darba 
specifikas un arhitektu plānu analīzē, 
bet izteikti ļoti vispārīgi, nereti pat 
nepatiesi, maldinoši un apvainojoši. 
Tāpēc mums grūti ticēt, ka aiz kam-
paņas saglabāt padomju modernisma 
pieminekli neslēpjas citi, atklāti ne-
izteikti motīvi. Apgalvojumi, ka tas 
jau nav pret Okupācijas muzeju skan 
sekli un nepārliecinoši, ja padomā, ka 
Nākotnes Nama apturēšana nozīmētu 
nopietnu apdraudējumu Muzeja nākot-
nei. Mēs varam tikai atsaukties uz vi-
siem attiecīgo instanču pieņemtajiem 
lēmumiem un mūsu tiesisko paļāvību, 

ka tie tiks pildīti.
IK: Vai ir zināma valdības nostāja 

šajā lietā?
VN: Esam droši par valdības pozi-

tīvo nostāju. Diskusijā ar arhitektiem 
Kultūras ministre Dace Melbārde ir 
paudusi skaidru atbalstu Nākotnes 
Nama projekta tālākai virzībai. Saga-
dījās, ka dienu pēc tehniskā projekta 
iesniegšanas Būvvaldē, tikāmies ar 
Saeimas Latvijas Okupācijas muzeja 
atbalsta grupu, kura solīja visu iespēja-
mo atbalstu projekta tālākajai virzībai. 
Galu galā 2006. gadā ar ⅔ vairākumu 
apstiprinātajā Latvijas Okupācijas 
muzeja likumā Muzeja ēkas un tai 
piederošās zemes lietošanas tiesības 
ir ierakstītas Zemes grāmatā par labu 
Okupācijas muzeja biedrībai „muzeja 
darbības nodrošināšanai un muzeja 
krājuma izvietošanai.“ Ar to sākas 
mūsu tiesiskās paļāvības pavediens.

Inese Krieviņa
OM sabiedrisko attiecību vadītāja

Valters Nollendorfs: ceļš uz „Nākotnes Namu“
vēl arvien nav noiets, bet ļoti svarīgs solis ir sperts
Pirmdien, 11. maijā, Rīgas pilsētas būvvaldē tika iesniegts Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas tehniskais pro-
jekts. Šajā sakarībā aicināju un sarunu Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdi Valteru Nollendorfu.

Latvijas Okupācijas muzejs ar projektēto „Nākotnes namu“.
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Kāpēc Tu spēle mū-
ziku? Kamdēļ mūzika 
Tev ir būtiska?

Laima: Mūzika ir 
mans izteikšanās veids 
un mana ikdiena. Tā 
uzrunā sirdi un dvēseli 
un palīdz aiznest vēstī-

jumu plašāk. Man galvā vienmēr skan 
kāda dziesma vai melodija, tā ka daž-
reiz neatšķiru, vai top kāds jauns skaņ-
darbs, vai vienkārši atražoju ko netīši 
garāmejot dzirdēju. Šobrīd strādāju pie 
sava pirmā solo albuma Latviešu inte-
lektuālās populārās mūzikas. Man ļoti 
nozīmīgs ir arī dziesmas teksts, ja ideja 
un doma ir spilgta, uzrunājoša, tad ne-
šaubīgi dziesmai lemts skanēt ilgi. Savai 
mūzikai iedvesmojos no Ojāra Vācieša, 
Imanta Ziedoņa, Čaka un citu dzejnieku 
darbiem, kā arī no tautasdziesmām un 
dabas un tajā atrodamā miera. Man bi-
juši vairāki lieliski skolotāji mūzikā un 
dzīves gaitās, taču visa pamatu pamats 
ir māmiņas Anitas bērnībā dziedātās 
šūpuļdziesmas. Man stāsta, ka es esot 
vispirms dziedājusi un tad sākusi runāt.

Tautasdziesmās ielikts tik daudz vie-
duma un gudrības, tās ir ne tikai muzikā-
li interesantas, bet atspoguļo arī latvisko 
izjūtu; neviens ģimenes brauciens bērnī-
bā nepagāja bez latviešu tautasdziesmas.

Dziesmas ir arī tās, kas vienojušas 
manus vecākus iepazīstoties. Viņi zi-
nāja, ka vēlas saviem bērniem brīvu 
Latviju un iespēju dziedāt latviešu tau-
tasdziesmas un ziņģes no pirmā līdz 
pēdējam pantiņam. Domāju, viņi pa-
tiesi ir darījuši varenu darbu, izaudzi-
not septiņus bērnus, kuri spēj pastāvēt 
par sevi dzīvē un dziesmā. Muzicējot 
kopā ar ģimeni, jūtos laimīga!

Un man ir patiess prieks par spē-
jām dalīties ar šo muzicēšanas prieku!

Katrīna: Interesants jautājums. 
Man patīk iepriecināt citus un sevi, un 
viens no veidiem kā to izdarīt ir vien-
kāršs, tas ir, muzicējot. Man patīk, ka, 
atrodoties uz skatuves, es varu justies 
brīvi un dalīties ar savu talantu. Caur 
mūziku esmu arī iepazinusi pasauli, 
daudz ceļojusi. Un viens no, manuprāt, 
labākajiem ieguvumiem – satikusi 
daudz domubiedrus, ar kuriem vēl jop-
rojām uzturam saikni. Mūzika ir daļa 
manas dzīves, un es nevaru iedomāties, 
nezināt simtiem dziesmu un melodiju. 
Man patīk, kā mani pirksti, dancojot pa 
instrumentu, rada skaņas, kas ievijas 
brīnišķīgās melodijās. Man patīk radīt, 
un mūzika pati no manis raujas āra.

Alise: Mūzika man ir būtiska dau-
dzu iemeslu dēļ. Manas pirmās atmiņas 
ir saistītas ar ģimeni un mūziku. Atce-
ros savu ģimeni (tēti, mammu, brāļus un 
māsas), ietērpušos tautas tērpos, dzie-
dam. Uz skatuves ar ģimeni biju jau no 
agras bērnības. Mamma ar tēti mūs labi 
izskoloja un deva visu, ko varēja, plus – 

vēl vairāk. Mūzika 
ir iespēja dot tā-
lāk gan draugiem, 
mīļajiem, gan arī 
pavisam svešiem 
cilvēkiem. Mūzika 
ir emocijas un rei-
zēm, kad ko grūti 
izteikt vārdos, tad 
tā nāk palīgā.

Kurā vietā jū-
ties vislaimīgāk?

Laima:  Vislai-
mīgāk jūtos, kad es 
esmu un varu būt es pati. Man ir svarīgi 
attīstīties un apgūt savas dzīves mācības, 
un cenšos tās izprast. Man patīk ceļot, un 
esmu pabijusi dažādās pasaules malās, 
taču mana sirds pieder Latvijai. Laimīga 
es jūtos, atgriežoties pie laukiem un lau-
ku labumiem. Cenšos arī pilsētā izbaudīt 
ziedu un dabas dāvāto skaistumu.

Katrīna:  Es jūtos laimīga, kad 
esmu kopā ar cilvēkiem, kas ir priecīgi 
un saprot mani. Ļoti patīk būt vecāku 
mājās Baldonē; tur vienmēr sajūtos 
priecīgi un atgūstu spēkus un gūstu 
iedvesmu darboties tālāk. Vēl ir viena 

„Māsas Dimantas“
Intervija – Laima, Katrīna un Alise

„Māsas Dimantas“. No kreisās: Laima, Alise un Katrīna.
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vieta, kurā/uz kuras jūtos vislaimīgāk. 
Tā ir skatuve. Man ļoti patīk būt uz 
skatuves un uzstāties, dalīties ar to, ko 
es zinu, un iepriecināt cilvēkus. Kad 
esmu uz skatuves, man pazūd cita pa-
saule, es daru to, kas man padodas, to, 
ko es mīlu, un es baudu ik mirkli.

Alise:  Es jūtos laimīga tur, kur 
jūtos mīlēta. Tas ir visur. Vai dabas, 
draugu, ģimenes vai līgavaiņa apskau-
ta, es jūtos lieliski, jo es dzīvoju tā, lai 
katru dienu būtu laimīga.

Kā izveidojās „Māsas Dimantas“?
Māsas: Māsas Dimantas izauga ģi-

menē, un mūsu ģimene sastāvēja no ve-
cākiem, četriem brāļiem un mums – trim 
māsām. (Pašlaik Dimantu saimei piepul-
cējušās arī vedeklas un mazbērniņi.)

Kad pirmie divi puikas bija mazi, 
reiz mamma Anita Bērnu pasaulē* ie-
raudzīja kokli, kas turpmāk tika pielie-
tota miega dziesmiņu izskandināšanai. 
Kad ģimenei piepulcējās trešais puika un 
pirmā meitiņa –Laima, tad Baldonē, no 
kuras nākam, reizi mēnesī viesojās Valda 
no Skandiniekiem, lai dziedātu gadskār-
tu dziesmas. Un tās bija savādākas, atšķi-
rīgas, īpašas dziesmas un rotaļas. Vēlāk 
vietējā skoliņā uzradās Dace no Cēsīm, 
kas vienu reizi nedēļā mācīja trīs, četras 
tautasdziesmas, un mēs kopā sākām pie-
dalīties bērnu un jauniešu folkloras svēt-
kos Pulkā eimu, pulkā teku (PEPT). Kad 
Dace studijas pabeidza un aizgāja prom, 
vajadzēja kādu, kas vada, un mamma ar 
draudzeni pārņēma stafeti, tā radās ģi-
menes folkloras kopa Austra. Pamazām 
ģimenei piepulcējās vēl divas meitiņas 
un pastarītis puisītis. Reizi gadā braucām 
uz Piedaugavas novada atlasi; vispār jau 
dziedāšana notika priekš sevis, bet arī 
tā skatuve bija labs treniņš sev. Arī tētis 
Ingus vienmēr iesaistījās un mudināja 
bērnus piedalīties un parādīt sevi ikga-
dējos stāstnieku (bija ļoti interesantas pa-
sakas!) un dziedātāju konkursos. PEPT 
dziedātāju konkursi tad arī bija viena no 
pirmajām publiskajām Māsu Dimantu 
uzstāšanās platformām (ja neskaita kat-

rus ģimenes svētkus vai ciemos brau-
cienus, kur uzstāšanās tika garantēta kā 
iepriecinājums aicinātājiem).

Vēlāk piedalījāmies tradicionāla-
jās muzicēšanas nometnēs Trejdeviņi 
spēlmanīši.

Vecāki jau satiekoties zināja, ka 
vēlas, lai dziesmas tiek dziedātas No 
sirds, nevis no grāmatām. Un tā mēs 
mācījāmies kopā. No piedāvātiem re-
pertuāriem vai meklējot savos un sen-
ču novados. Visas trīs māsas esam arī 
mācījušās mīlēt tautas mūziku no di-
žās teicējas Margaritas Šakinas.

Izaugām no Austras un Spēlmanī-
šiem, muzicējām Rīgas Koklē, bet kad 
Rīgā atvērās Folkklubs Ala, sākām mu-
zicēt arī tur. Tas sakrita ar laiku, kurā 
piedalījāmies televīzijas šovā Dziedo-
šās ģimenes (2010. gadā), Alas Krišjā-
nis mūs dzirdējis, un viņam iepatikā-
mies; tā ka Folkklubā esam cieņā arī 
šodien, protam iegriezt labu ballīti.

Mēs gadu gaitā esam dalījušās dažā-
dos piedzīvojumos un pārdzīvojumos, un 
tas noteikti tikai stiprina mūsu dziedāju-
ma saliedētību un spēku no dienas dienā!

Kādus instrumentus Tu spēlē? Kā 
Tu nonāci pie šo instrumentu izvēles?

Laima: Vijoli, kokli, blokflautu, 
vargānu, klavieres. Bērnībā vecākais 
brālis spēlēja vijoli, tamdēļ loģiski, ka tā 
arī man kļuva interesanta. Obligātās kla-
vieres nāca līdzi mūzikas skolai. Pārējos 
instrumentus apguvu caur folkloras 
kustību, vēl nedaudz arī akordeonu pro-
tu spēlēt, un, patiesību sakot, esmu laba 
perkusīvo sitaminstrumentu spēlētāja, 
taču mans mīļākais instruments ir Balss.

Katrīna: čells, – kad devos uz mū-
zikas skolu, sāku mācīties vijoli (laikam 
kādas divas nedēļas mācījos), bet vienā 
skolas koncertā ieraudzīju un dzirdēju 
čellu, un viss. Mamma saka, ka biju 
nolēmusi, ka tas būs mans instruments. 
Laba izvēle. Klavieres bija jāapgūst 
paralēli čella spēlei, bet nu man pašai 
šķiet, ka šis instruments vēl ir pret mani 
spītīgs un neklausa tik labi, kā es gribē-
tu. Pati dažādās tradicionālās mūzikas 
nometnēs iemācījos spēlēt vijoli, akor-
deonu, stabuli, perkusijas, mandolīnu. 

Tagad pati pamazām apgūstu ģitāras 
spēli. Man šķiet ļoti grūts instruments, 
bet cīnāmies. Un, protams, kopš bērnī-
bas jau dziedu un attīstu savu balsi.

Alise: Es spēlēju vijoli, klavieres, 
kokli un stabuli. Vijoli izvēlējos, jo 
Justs un Laima spēlēja. Klavieres nāca 
kā obligātais instruments mūzikas 
skolā. Kokli iemācījos nometnēs un 
tad trenējos pati. Stabuli arī iemācījos 
nometnēs, un tad pašas treniņš.

Kas ir Tavi nākotnes mūzikas plā-
ni? Kas ir Tavi nākotnes plāni?

Laima: Turpināšu muzicēt kopā ar 
māsām un arī solo kā Laima Dimanta 
ar pavadošo grupu. Es jau varu nākotni 
plānot, taču kas zina, kas sagaida? Tad 
jau redzēs, dzīve ir interesanta. Un ceru, 
ka tai priekš manis padomā kas lielisks!

Katrīna: Savus plānus līdz ga-
lam vēl nezinu, bet domās sapņoju 
par iespēju savas muzikālās prasmes 
pasniegt citiem un noteikti palikt uz 
skatuves; tas man padodas un ir ļoti 
tuvu sirdij. Tuvākie plāni ir priecēt cil-
vēkus Austrālijā un tad doties uz Ame-
riku uz Garezera Vasaras vidusskolu, 
kur strādāšu ar bērniem. Vispār kād-
reiz savā nākotnē plānoju būt lieliska 
mamma un fantastiska vecmāmiņa.

Alise: Mani nākotnes mūzikas 
plāni ir vairāk sev pašai nekā publikai. 
Nākamgad precēšu savu sapņu vīrieti, 
un būšu vislabākā sieva savam vīram.

„Māsas Dimantas“ Austrālijas 
koncertturneja sāksies Melburnā ar 
diviem koncertiem 6. jūnijā (15.00 un 
19.00 – vakara koncertam sekos dzies-
mu un deju vakars). Meitenes uzstāsies 
Sidnejā 7. jūnijā 16.00, Adelaidē 13. jū-
nijā 16.00 un viņas piedalīsies Jāņu 
svinībās Brisbanē 20. jūnijā 14.00. Visi 
koncerti notiks latviešu namos.

Māsas Dimantas intervēja 
Jāna Andersone

LAAJ Jaunatnes nodaļa
Laikrakstam „Latvietis“

*Red. Veikals „Bērnu pasaule“, kur 
agrāk varēja iegādāties visas bērniem 
nepieciešamās lietas: drēbes, apavus, 
rotaļlietas utt.

„Māsas Dimantas“
Turpinājums no 8. lpp.

Pēdējā laikā ir at-
klājusies ar Okupācijas 
muzeja piebūves projek-
tēšanā neiesaistītu 20 ar-
hitektu rakstiski izteikta 
interese noraidošā formā, 

TV diskusijas un dažādos masu mēdijos 
publicēti raksti ar komentāriem un no-
rādēm kur un kādam jābūt Okupācijas 
muzejam, tad ņemot vērā bieži izteikto 
paviršo un pat neloģisko argumentāciju 
pret muzeja pārbūvi, 21. maija preses 
konferencē tika sniegta informācija ļoti 
precīzi hronoloģiskā secībā ar paskaidro-
jumiem kāpēc tieši tā vajag vai nedrīkst.

Preses konferenci rīkoja Okupācijas 
muzejs uz noteiktu laiku īrētās telpās 
Raiņa bulvārī. Tika runāts par privāta 
muzeja finanšu likumiem, akreditāci-
ju, atbildību un godaprātu pret ziedo-
tājiem. Tika runāts arī par ētiku; par 
to, kā privātpersona var atļauties iet uz 
būvvaldi (11. maijā Būvvaldē iesniegts 
Okupācijas muzeja piebūves projekts 
apstiprināšanai) paziņot, ka projekts 
nekam neder (to publiski paziņoja pati 
privātpersona Zaiga Gaile). Manuprāt, 
Būvvalde līdz ar to ir nokļuvusi ļoti 
nepatīkamā situācijā, pat, ja būtu ne-
pieciešamība projekta apstiprināšanu 

atlikt, tad tagad pēc šādas arhitektes 
Gailes vizītes to pat nevar darīt, jo tas 
izskatīsies gauži neglīti un aizdomīgi.

Šis pēdējais (varbūt šodien jau ir vēl 
kāds) pretdarbības uzplaiksnījums manī 
izraisa riebumu – kā var tā necienīt cil-
vēku, savu kolēģi, lai viņu nostādītu tādā 
situācijā. Iespējams tādiem līdzekļiem 
liek cīnīties kāda vai kādu ieinteresētība 
vai norādījumi... Tad vēl, par 20 arhitek-
tu parakstīto vēstuli – neticu, ka visi tā 
domā, laikam jau tā ir partijas disciplīna.

Es ticu, ka projekts tiks apstiprināts.
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

Zīmogs uz būvprojekta
Smuki nav, bet darīt var?
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Tā nu sanāca, ka Ol-
gas  Pētersones tulko-
tās Raiņa dzejas izlases 
bilingvālās grāmatas 
Райнис. Время других 
Citu laiks. Rainis atvēr-

šana notika 16. maijā, starptautiskās 
muzeju nakts vakarā Krišjāņa Barona 
ielas sētas nama moderni un mājīgi ie-
kārtotajā grāmatu, rakstāmpiederumu 
veikalā ar vairākiem galdiņiem kafijas 
cienītājiem. Vienā telpas daļā ar ma-

Šogad Rīgas maratons no Nordea uz 
nākamajiem pieciem gadiem ir pārtapis par 
Lattelecom maratonu, un šogad tika ieviests 
jauns skaists svētku brīdis dalībniekiem un 
skatītājiem – Nāciju parāde. 16. maija pēc-
pusdienā pie Brīvības pieminekļa plīvoja 59 

valstu karogi, pie katra karoga stāvēja maratona brīvprātī-
gais ar valsts nosaukuma plāksni. Skatītāji kopā ar dalīb-
niekiem fotografējās pie savu valstu karogiem. Dalībnieku 
bija maz, visi taupīja kājas nākamai dienai. Kad sākās pa-
rādes gājiens, vairāku valstu karognesēji gāja vieni paši, 
jo nebija dalībnieku, kas nestu valsts nosaukuma plāksnīti. 
Tāda situācija bija arī Austrālijai, tad es, kā laikraksta Lat-
vietis patriots pieteicos par plāksnes nesēju. Tā, maratona 
dalībvalstu karogiem plīvojot pret zilajām debesīm, gājiens 
pa Kaļķu ielu nonāca 11. novembra krastmalā. Maratona 
organizatori teica uzrunu, un Rīgas 25. maratons tika svi-
nīgi atklāts. Tālāk sekoja dažas izklaides dalībniekiem.

17. maijs sākās pelēks un mitrs, līdz vēlāk jau sāka līt 
kā pa Jāņiem. Nokārtoju preses akreditāciju, lai tiktu foto-
grafēt pie starta un finiša. Mani interesēja Austrālijas pus-
maratona skrējējs: Dan Jenkins; Au; 21km; 1987; starta 
numurs 2723, finiša taisnē līdzjutēji ar karogiem viņu ska-
ļi atbalstīja. Izdevās arī nofotografēt finišējot top piecnieku 
sieviešu maratonam. Protams afrikānietes – vienas cīpslas 
un apbrīnojams temps līdz pašam finišam. Vēlāk apbalvo-
šanas ceremonijā uzvarētājiem bija grūti uzkāpt pa kāpnī-
tēm, pārpūle lika sevi manīt.

Pavisam Rīgas maratonā piedalījās 25 931 dalībnieks no 
69 valstīm. Visu skriešanas disciplīnu trases apjoztas ar len-
tām, daudzās ielās slēgta satiksme. Pēc maratona distances 
skrējienu uzsāka viskuplāk pārstāvētās 10 un 5 km distan-
ces. Pie Brīvības pieminekļa plīvoja visi karogi, un skrējējus 
atbalstīja dejotāji tautas tērpos. Savukārt ielu krustojumā pie 
Ministru kabineta uzcelta skatuve, uz kuras dziedāja kori, 

un to visu vēro Rainis un Aspazija; šis gads ir dižo dzejnieku 
150. jubilejas gads. Bet 16. maijā notika bērnu maratons, visi 
saņēma medaļas. Tikai ļoti žēl, ka bija tik nejauks laiks – 
vēss un lietains, toties pievakarē saulē varēja pasildīties.

Visiem prieks par labi padarītu darbu, atliek gatavoties 
nākošā gada Rīgas maratonam.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Rīgas maratons – jau 25. reizi!
Nāciju parāde – būs jauna tradīcija?!

Nāciju parāde. Aina Gailīte nes Austrālijas plāksni.
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Austrālietis Nr. 2723 pusmaratona fi-
nišā.
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Vīriešu maratona uzvarētāji. Pirmā 
un otrā vietā – Etiopija. Trešā vietā 
Kenija.
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Sieviešu maratona uzvarētājas. Pirmā 
un otrā vietā – Etiopija. Trešā vietā 
Kenija.
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Rainis arī krieviski ir Rainis
Literātiem ir tāda jauka pulcēšanās vieta

 
Turpinājums 11. lpp.
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zītiņu dīvāniņu notiek literātu tikšanās 
vakari. Šo jauko vietu sauc Niceplace 
Mansards.

Tikšanās ar Raini sākās ar filmas 
noskatīšanos par Raiņa trimdas ga-
diem Šveicē. Olga Pētersone klāteso-
šos iepazīstināja ar jaunās grāmatas 
tapšanas vēsturi. Par cik visi intere-
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senti bija vai nu kolēģi, vai draugi, tad 
arī viņi ņēma aktīvu līdzdalību vakara 
norisē. Atdzejotos Raiņa dzejoļus la-
sīja duetā, vispirms kāds (ne vienmēr 
latvietis) dzejoli nolasīja latviski, un 
tad Olga Pētersone to nolasīja krievis-
ki – vienkārši sakot, – Rainis ir Rainis 
arī krieviski. Skanēja joki, pateicības 
un atzinības vārdi. Tagad atliek gai-

dīt Aspazijas dzejas tulkojumus. Par 
Aspazijas dzeju Olga Pētersone teica 
siltus un cildinošus vārdus ar sieviešu 
solidaritāti.

Ļoti jauks vakars, un ļoti patīkami 
bija dzirdēt skaistu krievu valodu.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Trešie Latviešu kultūras svētki Īri-
jā, kas noslēdzās aizvadītajā nedēļas 
nogalē, bija apjomīgākais kultūras pa-
sākums, ko Zaļajā Salā jebkad organi-
zējuši latvieši. Piecu dienu laikā svētku 
ietvaros notika 16 dažādi pasākumi, 
kuros piedalījās gan pieaugušie, gan 
bērni un kas piesaistīja ne vien Īrijā un 
Eiropā dzīvojošo tautiešu, bet arī vie-
tējo iedzīvotāju un tūristu uzmanību.

No salīdzinoši nelielas Latviešu 
kultūras dienas, kas pirmo reizi no-
tika Dublinā pirms četriem gadiem, 
pasākums ir izaudzis par īstiem svēt-
kiem ar vairāk kā 450 dalībniekiem 
no vairākām valstīm – Īrijas, Latvijas, 
Vācijas, Igaunijas, Somijas un Lielbri-
tānijas. Tiek lēsts, ka kopējais skatītāju 
skaits šogad bijis vairāki tūkstoši.

Simboliski, ka Trešie Latviešu kul-
tūras svētki tika atklāti Dublinas domes 
vēsturiskajā zālē Wood Quay Venue, 
kuras interjerā ir iekļauts senā pilsē-
tas mūra fragments, kas tiek datēts ar 
apmēram 1100. gadu. Savukārt noslē-
guma koncerts notika Dublinas vecpil-
sētā Temple Bar, un tiek uzskatīts, ka 
šī pilsētas daļa ar seniem krogiem, vei-
kaliņiem, mākslas galerijām, ielu mu-
zikantiem, nacionālo mūziku un dejām 
reprezentē īru vēsturisko kultūru.

Pirmo reizi Latviešu Kultūras svētku 
ietvaros notika viesu kolektīvu koncerts, 
ko sniedza jauktais koris Madona un tau-
tas deju kopa Baloži no Latvijas, latvie-
šu animācijas filmu seansi – N. Skapāna 
filmas bērniem un S. Baumanes filma 
Akmeņi manās kabatās pieaugušajiem, 
Latvijas Nacionālā teātra izrāde Mol-
lija saka: jā, lokālie pasākumi Karlovā 
un Dublinā, Eiropas Latviešu kultūras 
svētku kora kopmēģinājums, Jaunatnes 
forums, kurā piedalījās vairāki jaunieši, 
kas iepriekš latviešu pasākumos nebija 
iesaistījušies, svētku dievkalpojums, kā 
arī Latvijas Radio kora koncerts. Pirmo 
reizi krodziņā The Czech Inn tika noor-
ganizēts Latviešu saieta nams, kur visā 

svētku laikā notika 
tematiski vakari sa-
dziedāšanās, danču 
vakars kopā ar trio 
Šmite. Kārkle. Cin-
kus no Latvijas un 
karaoke Kaspara 
Ābrama vadībā.

Svētku Liel-
koncerta dalībnie-
ku vidū bija ne vien 
viesi no Latvijas un 
citām valstīm, bet 
arī vietējie dziedošie un dejojošie pie-
augušie un arī bērni gan no pašdarbības 
kolektīviem, gan latviešu nedēļas noga-
les skoliņām. Kopumā svētkos piedalījās 
23 bērnu un pieaugušo kopas, kā arī iz-
glītības iestādes.

Jaunums svētku koncertā bija Lat-
viešu apvienotā kora Īrijā (LAKĪ) un 
Latviešu apvienotā bērnu kora Īrijā 
(LABKĪ) dalība.

Lielkoncerta laikā skatītājiem bija 
pieejams arī Īrijas latviešu amatnieku 
tirdziņš, grāmatu galds un tradicionā-
lo latviešu ēdienu stends.

Visiem svētku dalībniekiem un ap-
meklētājiem bija līdz šim vēl nebijusi 
iespēja iegūt savus vai grupu portretus 
svētku atmosfērā. Šis bija aizsākums 
Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) iecerei 
par foto sērijas Īrijas latviešu portreti 
izveidošanu.

Trešo Latviešu Kultūras svētku rī-
cības komiteja uzsver, ka pasākuma or-
ganizēšanā tika ieguldīts liels darbs, bet 
tas nebūtu iespējams bez dalībniekiem, 
sponsoriem un atbalstītājiem. Milzīgu 
pateicību organizatori izsaka visiem 
dalībniekiem un viņu ģimenēm, spon-
soriem un atbalstītājiem, īpaši Latviešu 
biedrībai Īrijā, Latvijas vēstniecībai Īri-
jā, Eiropas prezidentūras padomei, Tem-
ple Bar Company, 
Dublinas domei un 
The Czech Inn.

Visu dalībnieku 
un svētku apmek-
lētāju vārdā rīcības 
komitejas priekš-
sēdētāja Inguna 
Grietiņa saka mil-
zīgu paldies par 
nesavtīgu darbu 

svētku organizēšanā visai savai koman-
dai un viņu ģimenēm – Baibai Kalniņai 
(scenāriju sagatavošana un izrāžu orga-
nizēšana), Santai Siliņai (dizains, rek-
lāmas, svētku logo u.c.), Jurim Ekstam 
(pasākumu organizēšana pilsētu parkos, 
sadarbība ar Īrijas valsts institūcijām), 
Pēterim Kļaviņam (sadarbība ar Īrijas 
valsts institūcijām), Elīnai  Dimantei 
(PR, mājas lapas izveidošana un uzturē-
šana, svētku foto, filmu seansu organizē-
šana), Didzim Vilcānam (Jauniešu foru-
ma organizēšana), Uģim Daņiļēvičam 
(PR, deju kopu, brīvprātīgo un svētku 
gājiena koordinēšana), Marutai Kairei 
(amatnieku koordinēšana), Indrai  Jā-
kobsonei (dalībnieku ēdināšana, latvie-
šu ēdienu stenda organizēšana), Dacei 
Skudrai (viesu uzņemšana), Elitai Bal-
taiskalns (Latvijas ražotāju produkcijas 
koordinēšana), Rasai Stonkus (koru un 
mūzikas kopu koordinēšana) un Evitai 
Zilgmei (skoliņu koordinēšana).

Tā kā Latviešu kultūras svētki Īrijā 
jau kļuvuši par tradīciju, rīcības komite-
ja darbu turpinās, un nākošie svētki tiek 
plānoti pēc diviem gadiem – 2017. gadā.

LKSĪ rīcības komiteja

Foto: Elīna Dimante, Aivars Eglītis, 
Rasa Stonkus , Viktors Ruksmanis.

Trešie Latviešu kultūras svētki Īrijā noslēgušies
Latviešu kultūras svētki Īrijā jau kļuvuši par tradīciju

Gājiens.
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Rainis arī krieviski ir Rainis
Turpinājums no 10. lpp.
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Šī gada 22.  jūlijā 
apritēs 64 gadi kopš tika 
dibināta Latviešu apvie-
nība Austrālijā.

Pirmajā kopsanāk-
smē, kas notika Mel-

burnā, pulcējās 19 pārstāvji no 17 
organizācijām. Kopsanāksmē apstip-
rināja LAA statūtus, kā arī ievēlēja 
pirmo prezidiju – A. Gāršu, J. Riteni, 
G. Steinbergu, A. Buģi un J. Dzeni.

Kā pašu galveno uzdevumu LAA 
izvirzīja: Sabiedriskās domas un no-
skaņojuma uzturēšanu trimdas saimē.

Lai ciešāk atbalstītu nospraustos 
mērķus, pie LAA prezidija tika nodi-
bināts arī Kultūras Izglītības un Infor-
mācijas fonds (šodien Kultūras Fonds).

1951. un 1952. gados tika izstrādā-
ta svētdienas skolu programma, tika 
organizētas grāmatu nedēļas, izstrādā-
ti KF un IF statūti. Par tradīciju tika 
izveidota arī Kultūras dienu rīkošana 
lielākajās Melburnas pilsētās.

Laiki mainās, bet ar prieku varam 
teikt, ka pamatuzdevums, ko izvirzīja 
pirmais prezidijs, ir ne vien saglabāts, 
bet arī papildināts, ciešā sadarbībā ar 
ārpus Latvijas dzīvojošajiem tautie-
šiem, konkrētāk tieši ar Pasaules brī-
vo latviešu apvienību (PBLA), kā arī 
tiešu sadarbību ar Latviju un Latvijas 
valdību.

Šodien, lai labāk atspoguļotu jau-
nos darbības virzienus, LAAJ savus 
uzdevumus ir papildinājis ar vēl čet-
riem punktiem, proti:

Pildīt LAAJ lomu, kā latviešu jum-
ta organizācijai Austrālijā; sadarbo-
ties ar Latviju un PBLA; uzturēt un 
atbalstīt latviešu nacionālo un etnisko 
apziņu un kustību Austrālijā; veicināt 
Latvijas tēla uzturēšanu Austrālijā; in-
formēt vietējo latviešu un austrāliešu 
sabiedrības par latviešiem un Latviju, 
kā arī informēt Latviju par Austrālijā 
dzīvojošiem tautiešiem un viņu sabied-
risko sadzīvi.

Šoreiz centīšos tuvāk iepazīstināt 
ar LAAJ darbību šogad – par atbalstī-
tajiem projektiem, padarītajiem dar-
biem, kā arī iecerēm nākotnē.

Projekts Grāmatu  sūtīšana  uz 
Latviju. Projektu organizatori – Arnis 
Siksna, Rasma Lācis, Ilze Nāgela un 
Henrijs Pacers. Šogad grāmatas tika 
šķirotas un sadalītas trijās Austrālijas 
pilsētās. Lielākā daļa no Adelaides 
tika nosūtītas Latvijas Jaunsargiem. 
Brisbanieši kopumā sagatavoja 19 kas-
tes 3 adresātiem, tāi skaitā uz Ādažu 
Brīvai Valdorfa skolai. Savukārt no 
Melburnas sūtījuma lielākā daļa tiek 
nogādāta lauku skolām, bibliotēkām 
un muzejiem.

Mūzika. Sestdien, 11. aprīlī, Mel-
burnas Latviešu namā uzstājās Adelai-
des Marijatviles (Marryatville) skolas 
koris visiem pazīstamā Alda Sila va-

dībā. Koris iepriecināja koncerta ap-
meklētājus ar dažādu tautu, ieskaitot 
latviešu komponistu darbiem.

Anitas Andersones, Jānas Ander-
sones un Lailas Gross vadībā Māsu 
Dimantu vieskoncerti Austrālijā, sākot 
ar koncertu Melburnā jau nākošā mē-
neša sākumā un nobeidzot braucienu 
Brisbanē Jāņu svinībās 20. jūnijā.

Projekts Sveika, Latvija! dibināts 
1997. gadā Amerikā, kam jau vairākus 
gadus ir pievienojušies arī jaunieši no 
Austrālijas. Projekta galvenais mērķis 
ir sniegt iespēju ārpus Latvijas dzīvo-
jošajiem jauniešiem redzēt Latviju, tās 
kultūru un uzlabot savas valodas zinā-
šanas. Brauciens ilgst divas nedēļas, tā 
laikā apskata Latvijas ievērojamākās 
vietas un pavada laiku kopā ar vietē-
jiem latviešu bērniem.

Šī gada Sveika, Latvija! Austrāli-
jas bērnu koordinatore Linda Drēziņa 
ziņo, ka no Austrālijas uz Latviju do-
sies septiņi bērni. Pieci jūnija mēnesī 
un divi augustā. Par viņu iespaidiem 
un pieredzēto Latvijā informēsim vē-
lāk šinī gadā.

Skolotāju  konference. Projekta 
vadītāja – Daina Gross. Šogad iece-
rēts rīkot konferenci 10. un 11. jūlijā 
Dzintaros. Paredzētā vieslektore – 
Andra Zommere, ALA Izglītības no-
zares priekšsēde no ASV. Austrālijas 
skolotāju konferences galvenais mēr-
ķis ir sapulcēt skolotājus, kas darbojas 
Austrālijā dzīvojošo latviešu bērnu 
latviskās audzināšanas labā, un dot vi-
ņiem iespēju gūt zināšanas un dalīties 
pieredzē par mācību metodiku un pro-
cesu, kas saistās ar diasporas latviešu 
izglītību.

Izglītība.  Tautas  nākotne.  Viļa 
Vītola fonds.

Ar izglītību sasniegt tādu līmeni, 
ka varētu nākotnē palīdzēt citiem.

LAAJ atbalstīts projekts. Fonda 
mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt 
spējīgiem, centīgiem, bet maznodro-
šinātiem jauniešiem studēt Latvijas 
augstskolās. Lai iegūtu stipendiju, 
kandidātam jāatbilst fonda izstrā-
dātajiem kritērijiem: Labi mācību 

rezultāti; maznodrošināts; bārenis, 
audzina viens no vecākiem vai dzīvo 
daudzbērnu ģimenē; panākumi mācī-
bu olimpiādēs. 

Ar mūsu sabiedrības atbalstu Mai-
ja Sabule jau otro gadu studē Rīgas 
Tehniskajā universitātē, Finanšu in-
ženierijas fakultātē. Maijas ģimene 
dzīvo Jelgavas novada, Jaunsvirlaukas 
pagastā. Ģimene dzīvo ģimenei pie-
derošā īpašumā, kas ir lauku viensēta 
ar četrām istabām. Ģimenes sadzīves 
apstākļi ir gaužām pieticīgi, bet Maija 
nekad par dzīvi nesūkstās. Tieši pre-
tēji, kad pagājušā gada nogalē fonda 
birojā tikos ar Maiju, jaunietē staroja 
lepnums, uzņēmība un darba prieks. 
Kad jautāju par studiju slodzi, tad 
Maija teica: „Nu reizēm ir ļoti grūti, 
bet, tas nekas, es piespiežos un tad 
esmu gandarīta, ka viss sanāk.“ Tuvā-
ka informācija Vītolu Fonda mājaslapā 
www.vitolufonds.lv

Teātris. Jaunā Rīgas teātra aktieru 
viesošanās ar divām izrādēm. Pieau-
gušajiem skatītājiem – Ziedoņa mī-
las lirika un prozas fragmenti aktiera 
Kaspara Znotiņa izpildījumā. Savu-
kārt bērniem luga – Skolotājs un Jā-
pis aktieru Gunas Zariņas un Kaspara 
Znotiņa izpildījumā. Priekšnesumi 
notiks četros Austrālijas latviešu cen-
tros – Adelaidē, Melburnā, Sidnejā un 
Brisbanē.

LAAJ Teātru nozares vadītājs Jā-
nis Čečiņš arī interesējas par iespējām 
nākotnē izveidot aktieru meistarkla-
ses, atjaunot Teātra festivālu tradīciju 
un rīkot vietējas viesizrādes, ar kurām 
varētu apbraukāt vairākus latviešu 
centrus.

Tēlotājmāksla. LAAJ Tēlotāj-
mākslas nozaru vadītāja Ilze Nāgela 
ir iecerējusi šogad rīkot divas izstādes. 
Patreizējo Viktorijas latviešu māksli-
nieku izstādi 20./21. jūnijā, Melburnā 
un izstādi Valsts svētku svinību ietva-
ros novembrī.

Daiļamatniecība. Par Daiļam-
atnieku darbu stāsta LAAJ lietišķās 

LAAJ
Pagātne. Tagadne. Nākotne
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Otrais LAA prezidijs (1952. g.). No kreisās: sekretārs A. Zariņš, vicepriekšsēdis 
B. Strazdiņš, priekšsēdis A. Krīpens, sekretārs Dr. V. Cīrulis, kasieris A. Rolavs.
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vairāk ir cilvēku, kas var izkārtot darī-
jumus internetā.

IN: Cik apmēram dienā vidēji 
jums ir apmeklētāju tagad biroja jau-
najās telpās?

PD: Ļoti maz; varbūt skaistā, sau-
lainā dienā vairāk atnāk, bet kad lie-
tus līst, tad jau neviens negrib iet ārā. 
Ja dienā atnāk 2-3 cilvēki, tad tas ir 
daudz; ir pat dienas, kad neviens ne-
atnāk.

IN: Bet kādēļ tomēr kredītkoope-
ratīvs nolēma mainīt savu mājvietu no 
paša pilsētas centra un pārvākties uz 
šejieni?

PD: Mēs par to domājām, ka 
mums ekonomiski izdevīgāk ir pār-
celties uz šejieni. Tā summa, ko mēs 
pilsētā maksājām par visiem komunā-
lajiem pakalpojumiem, ir līdzīgi tai, 
ko mēs maksājam šeit, bet mēs esam 
pārdevuši mūsu ofisu – 7. stāvu – pil-
sētā; to naudu varam noguldīt un dabūt 
procentus no noguldījuma. Tas mums 
palīdz palielināt mūsu peļņu un dod ie-
spējas, ka vairāk varam pakalpot mūsu 
kooperatīva biedriem.

IN: Kurš gads šis ir jau LKA?
PD: Iesākām darbību 1960. gadā; 

tātad – šis ir jau 55. gads.
IN: Cik biedru patreiz ir LKA?
PD: Uz 2014. gada 30. jūniju bija 

953 biedru, bet šis skaits krītas; daži 
aiziet mūžībā un eventuāli mums ir 
cilvēki, kuriem ir pajas, bet viņi ne-
lieto; izdomā, ka viņiem nav vērts, un 
tikai tās pajas stāv. Tie, kas regulāri 
lieto, tie mums varbūt nav tik daudz. 
Lielāko tiesu ir kāds konts, daži, kam 
ir termiņa noguldījums, kur viņi no-
liek naudu un tikai vienreiz pa gadu 
pakustina.

IN: Vai daudz ir termiņa noguldī-
jumi LKA?

Anita Vējiņa: Jā, diezgan daudz, 
un noguldījumi ir dažādi – gan lielā-
kas, gan mazākas summas.

IN:  Kas ir tās parastās lietas – 
noguldījums, termiņa noguldījums, 
aizdevums... varbūt kaut kas jauns no 

pakalpojumiem ir parādījies?
PD: Jauns nav, bet sakarā ar to, ka 

mēs esam pārcēlušies, mēs saprotam, 
ka dažiem cilvēkiem varbūt ir grūtības 
tikt. Piemēram, viena kliente piezva-
nīja un prasīja, kā viņa varētu nogul-
dīt naudu, ja mēs tagad esam Mičamā, 
un viņai bija ērti, kad bijām pilsētā, 
jo viņa tuvu pie pilsētas dzīvo. Mēs 
ieteicām, ka viņa var izmantot sev tu-
vāko esošo Westpac banku un caur to 
iemaksāt naudu mūsu kontā. Daži cil-
vēki ir šo izmantojuši.

IN: LKA ir konts Westpac bankā?
PD: Mums ir viens izkārtojums 

caur Westpac banku, ka viņi pieņem 
noguldījumus priekš mums, un tad 
viņi tālāk ziņo mums, kas ir iemaksā-
jis.

IN: Vai šādā veidā iemaksājot, pa 
vidu pazaudē kādu summu no naudas?

PD: Nē. Vienu laiku mums bija, 
ka sākām prasīt nodevas – $1 par kat-
ru iemaksu, bet sakarā ar to, ka mēs 
pārvācāmies, mēs domājām, ka tas 
nebūtu pareizi, ja mēs turpinām to. 
Bet tā kā tā cilvēki var atsūtīt pa pastu 
maksājumus un mēs varam tos ieka-
sēt.

IN: Cita rakstura jautājums – kā 
Jums patīk šeit?

PD: Ir patīkami. Varētu jau teikt: 
darbs ir darbs, bet te patiešām ir pa-
tīkami: lieli logi, gaišas telpas. No 
personīgā viedokļa man ir izdevīgi 
ar mašīnu šeit ierasties, tikai kāds 20 
minūšu brauciens; arī kolēģei Anitai 
ir tuvu; mums te ir ērti, kur novietot 
mašīnas un nav jāuztraucas par vilcie-
niem, bet tas ir tikai no personīgā vie-
dokļa. Kolēģei Guntai mazliet garāks 
brauciens.

IN:  Un kā Tev te patīk, vaicāju 
Anitai Vējiņai?

Anita Vējiņa: Man ļoti patīk; te ir 
ļoti ērta un skaista vieta. Arī klientiem 
te ir ērti nokļūt; ar kājām var atnākt, jo 
esam tuvu pie stacijas. Vairāki klienti 
ir ļoti priecīgi, ka esam te pārvākušies, 
jo viņiem nav jācīnās ar mašīnu pilsē-
tā. Arī nokļūšana mūsu stāvā ir ar ērtu 
liftu. Telpas te ir ļoti gaišas un ērtas; ir 
patīkami ienākt.

Jā, un vēl gribēju piebilst par pub-
lisko transportu uz šejieni; ne tikai ar 
vilciens, te nāk arī autobuss no pilsē-
tas.

IN: Ko Jūs vēlētos pastāstīt lasī-
tājiem – atgādināt esošajiem un iepa-
zīstināt potenciālos kredītkooperatīva 
biedrus?

PD: Vēlētos atgādināt, ka mūsu 
kredītkooperatīva biedri var saņemt 
debetkartes un var ar tām izņemt nau-
du no ATM, kā arī ārzemēs tās smuki 
var lietot. Pats arī tagad esmu lietojis 
vairākkārt, un tas labi strādā. Vēl jā-
piebilst, ja naudu izņem no citas ban-
kas, tad tās bankas ietur savu nodevu, 
bet ja ņem no Westpac bankas, tad nāk 
mūsu – kredītkooperatīva nodeva. Par 
brīvu mēs dodam 4 ATM – izņemt 
naudu no sienas un 8 – norēķināties, 
iepērkoties veikalos. Tātad – kopā 12 
reizes mēnesī par brīvu – bez nekādas 
maksas var šo debetkarti izmantot. Šis 
pats attiecas arī uz debetkartes lieto-
šanu ārzemēs, nav nekas ekstrā jāpie-
maksā. Vienīgais cits varbūt, ka var 
izkārtot debetus un kredītus, kā savus 
maksājumus, savas algas, dividendes 
un visādus citus maksājumus, kas 
klientam nāk, var iemaksāt kooperatī-
vā, un var savus rēķinus samaksāt tā, 
ka tas automātiski iziet no kooperatīva 
konta. Mums ir daudz klientu, kas to 
izmanto.

IN: Kādas atsauksmes Tu saņem 
no kooperatīva biedriem?

AV: Interesanti, ka tiek novērtēta 
iespēja mums piezvanīt, ar mums ērti 
sarunāties un dabūt viņus interesējošo 
informāciju bez garas izskaidrošanas. 
(Tas nebūt nav tik vienkārši izdarāms 
ar lielajām bankām, tur tu nedabūsi 
tādu apkalpošanu.) Pirmkārt, cilvēki 
lielākoties it labi pazīstami, otrkārt, 
mēs lietojam paroles, un mums atsūtot 
e-pastu ar paroli, kas mums ir reģistrē-
ta, un tad nav nepieciešams paraksts, 
lai saņemtu informāciju. Ar e-pastu 
varam aizsūtīt konta stāvokļa noraks-
tus, ko ļoti daudzi no mūsu latviešu 
klientiem to izmanto. Kaut arī tīmek-

Kredītkooperatīvam – 55
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mākslas nozares vadītāja Ilze Švarca. 
Šī gada sākumā Vasaras Vidusskolas 
ietvaros notika keramikas, vitrāžas, 
aušanas un kokdedzināšanas nodar-
bības. Nodarbības latviešu jauniešiem 
pasniedza septiņi skolotāji Māra Bau-
mane, Anita Hermane, Daila Piksone, 
Ilze un Viktors Švarci, Elīna Rikarde 
un Rasma Celinska. Šogad, sestdien, 
23. maijā, Melburnas Latviešu namā 
tiks rīkota gadskārtējā daiļamatnie-
ku darbnīca. Šī darbnīca tiek rīkota 
jau trešo gadu pēc kārtas. Daiļamat-
nieki ir arī uzsākuši gatavoties nāko-
šajām Kultūras dienām, kas notiks 
2016. gada nogalē Melburnā. Tiks 

rīkota izstāde Melburnas Daugavas 
Vanagu telpās. Izstāde sadalāma divās 
kategorijās: augstas kvalitātes suve-
nīros un daiļamatnieku darbos, ku-
rus būs iespējams iegādāties izstādes 
laikā. Ilze Švarca aicina visus, kam 
mājās ir nevajadzīgi daiļamatnieku 
darbarīki, kā piemēram, stelles, vērp-
jamie ratiņi, spoles utt., nemest tos 
laukā, bet noziedot Daiļamatnieku ko-
pai. To darīt var, sazinoties un rakstot 
uz e-pastu svarcsilze@gmail.com

Mājaslapa. Lai uzlabotu sazinā-
šanās veidu, ātru informācijas piegādi 
un vispārēju informāciju par to, kas 
notiek Austrālijas latviešu sabiedrībā, 
tiek veidota jauna LAAJ mājaslapa. Šī 
projekta galvenais mērķis ir pastāstīt 
gan par Latviju, gan arī Austrālijas 

latviešu dzīvi, sarīkojumiem un aktu-
alitātēm, LAAJ vēsturi un projektiem 
vieglā un pieejamā veidā. Informācijas 
nozares vadītāja Lisa Birzulis cer, ka 
šis projekts varētu tikt īstenots jau šī 
gada nogalē.

Atbalsts. Neviens no augstāk mi-
nētajiem projektiem nevarētu notikt 
bez sabiedrības atbalsta. Tā arī šogad, 
septembra mēneša beigās sāksies Zie-
dojumu akcija. Ziedosim dāsni gan 
patreizējās, gan arī nākošo paaudžu 
darbam un latvietības saglabāšanai.

LAAJ pateicas Kultūras Ministri-
jai par atbalstu koncertiem un viesiz-
rādēm Austrālijā.

Kristīne Saulīte
LAAJ priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

LAAJ
Turpinājums no 12. lpp.
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Mūžībā aizgājusi

MIRDZA STILVE
dzim. 1920. gada 16. jūnījā
mir. 2015. gada 16. aprilī

Skumjās un mīlestībā piemin meita Līga, 
mazbērni Marks, Pēteris, Daina un Lāra 
ar ģimenēm, māsa Ausma un radi Latvijā.

Ņem mūsu mīlestību,
Sev zvaigžņu ielā līdz.

✝

Pateicība
 Savā un ģimenes vārdā izsaku sirsnīgu pateicību 
mācītājam Dainim Markovskim par manas mātes

MIRDZAS STILVES

izvadīšanu aizsaules ceļā no Melburnas Latviešu Ciema.
Liels paldies organizācījām, radiem un draugiem par klātbūtni, 

sirsnīgiem atvadu vārdiem un līdzjūtības apliecinājumiem.
Līga Tucker

Vējonis tik tiešām kļuvis par ZZS kan-
didātu un ir gatavs ieņemt augsto amatu.

No malas raugoties, izskatās, ka Vē-
jonis kā aizsardzības ministrs tik tiešām 
ir savu uzdevumu augstumos – un kā 
tāds guvis arī sabiedrības uzticību. Tad 
kāpēc viņu vajadzētu sūtīt pildīt uzde-
vumu, kas, iespējams, nebūs pa spē-
kam – tāpat kā viņam savulaik, vēl vides 
ministra amatā esot, nepadevās cīņa pret 
latvāņiem. Tas, ka mūsu aizsardzības 
ministrs guvis lielu starptautisku piere-
dzi un noteikti arī autoritāti sadarbībā ar 
NATO, protams, automātiski nenozīmē, 
ka viņš tiks galā ar prezidenta amatu, 
īpaši šajā nemierīgajā laikā. Novērtējot 
starptautisko situāciju, ir jāsecina, ka 
Latvija nevar atļauties prezidentu, ku-
ram šis amats vēl jāmācās. Un ja nu ne-
izdodas, tāpat kā ar latvāņiem? Turklāt 
kādu zīmi ZZS sūta Krievijai, gribēda-

ma par prezidentu tieši aizsardzības mi-
nistru? Vai kaimiņvalsts to neiztulkos kā 
NATO uzbrukuma pirmo soli? Varbūt 
arī Vējonis uzskatāms par māla balodi?

Kopš 1988. gada bijušas vairākas 
reizes, kad lielai daļai Latvijas sabied-
rības šķitis, ka mūsu dzīvošanas telpā 
ieplūdis svaigs gaiss, skābeklis. Pirmā 
reize bija Radošo savienību plēnums, 
pēc tam Tautas frontes nodibināša-
na, neatkarīgās Latvijas atjaunošana, 
Vairas Vīķes-Freibergas laiks, Zatlera 
lēmums atlaist Saeimu. Katrā no šīm 
reizēm atjaunojās cerība, ka esam ceļā 
uz atklātu, tiesisku, godīgu un demo-
krātisku sabiedrību, tomēr arvien, at-
skaitot pašu sākumu, pretspēki spējuši 
atgriezt dzīvi vēlamā gultnē sev un 
saviem līdzskrējējiem. Manuprāt, arī 
tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvi-
ju pamet tik daudzi jauni cilvēki, kuri 
mūsu valstij ir vitāli nepieciešami – 
gan savas morāles, gan izglītības dēļ.

Nākamajā mēnesī Saeimai, kura, 

kā vēsta aptaujas, nopelnījusi vien sa-
biedrības nievas, ir iespēja atgūt auto-
ritāti, pieliekot punktu līdzšinējai sle-
penajai andelei un ierastajai praksei, 
izvēloties valstij prezidentu. Saeima 
ir tiešām neapskaužami smagas izvē-
les priekšā – atvērt naftas trubu vai 
svaiga gaisa balonu, pie reizes atdodot 
sabiedrībai cerību nākotnei.

Viens no kandidātiem, Egils Le-
vits, ir personība, par kuru cilvēki saka: 
kaut viņš būtu mūsu prezidents! Tiesa, 
tūlīt pat nopūšoties un piemetinot: bet 
viņu jau neievēlēs. Par Levita izglītību, 
aso prātu, domām, rīcību, prasmēm ne-
viens nešaubās, domājams, arī ne viņa 
pretinieki. Tad kāpēc izvēlēties kādu 
vājāku, kaut attīstīties spējīgu politiķi, 
biznesmeni vai kādu citu, ja var izvē-
lēties izcilu nobriedušu personību, kas 
pacels Latviju jaunā pakāpē?

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „Latvijas Avīzē“

Lūdzu, dodiet svaigu gaisu!
Turpinājums no 1. lpp.

padara vārdus pilnīgi nesaprotamus, un 
tādām ausīm kā man, kurās jau tā visu 
laiku rūc un džinkst un šņāc, un svilpj, 
šādi decibeli rauj vai galvu nost. Vie-
nīgais glābiņš – ar pirkstiem aizspiest 
ausis, lai varētu regulēt skaļumu. Ja var 
uz mirkli aizmirst ekstrēmo pastiprinā-
jumu, tad jāapbrīno Matīsu Reinhar-
du, (balss, ģitāra), Anitu Lauru (jā, tā 
pati, kas nupat spēlēja čellu; balss, bas-
ģitāra), Kārli Daenke (ļoti apdāvināts 
bundzinieks) un Lilitu  Daenke (otrā 
jaunība! – klavieres un akordeons), kas 
savam ansamblim likuši vārdu Četri 
Kaķēni. Mūzika no Latvijas rokgru-
pām Prāta vētra, Dzelzs vilks un Jauns 
mēness. Otrais starpbrīdis bija izdevība 
sakratītajās ausīs un smadzenēs atkal 
visu sakārtot pareizās vietās.

Trešajā daļā pēc loterijas izlozēšanas 
(kur vienai dāmai tika divi lielie dāvanu 
grozi, viens pēc otra!) Rasmas Celins-
kas vadītā tautas deju grupa Auseklītis 
iepriecināja ar trim tautas dejām. Puišu 
melnie svārki un melnie zābaki daudz-
maz saplūda ar skatuves melno aizmugu-

Latvietis, Latvietim, Latvijai...
Turpinājums no 2. lpp.

res aizkaru, tā kā baltās sejas un spožās 
sleņģenes vareni izcēlās. Sarkanais aiz-
kars būtu devis lielāku kontrastu. Taču 
par pašu dejošanu atkal jāizsaka tikai 
komplimenti: ritma izjūta, raitais, nekļū-
dīgais solis un no smaidošām sejām sta-
rojošais jaunības deja sprieks atgādināja 
visiem publikas vecīšiem, cik skaista ir 
jaunība un cik žēl, ka tā nenāks vairs. 
Tautas deju grupas lielākā dalībnieku 
daļa sastāv arī Jaunatnes Dienu rīcības 

komitejā; Adelaide var tiešām lepoties 
ar savu jauniešu daudzpusību un rosību.

Jāizsaka komplimenti arī Biedrī-
bas valdei ar Astru Kronīti priekšgalā 
par interesantu un pirmklasīgi noorga-
nizētu programmu. Jācer, ka ienākums 
no biļetēm, pusdienām, bāra, kafijas 
galda un loterijas attaisnos lielo darbu, 
kas ielikts jubilejas rīkošanā.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. maijs
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
1905. latviešu dzejnieks Valdis Lukss.
1907. vēsturnieks Ādolfs Šilde.
1959. sabiedriska darbiniece, 3x3 pa-
domes priekšsēde Austrālijā Irēne Zie-
dare.
1960. Latvijas šahists, lielmeistars Zi-
gurds Lanka.

22. maijs
Emīlija, kalendārā neierakstīto vārdu 
diena
1919. Rīgu ieņēma vācu landesvēra 
vienības, lieliniekus un Stučkas valdī-
bu padzenot no Rīgas. Landesvēristu 
uzsāktais baltais terors prasīja ap 3000 
cilvēku dzīvību. Lielākoties upuri bija 
latvieši, kurus uzskatīja par lielinieku 

piekritējiem vai atbalstītājiem.

23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
1880. rakstnieks Augusts Bračs.
1919. Baloža brigāde iesoļo Rīgā.
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lī nevar apskatīties, bet mēs varam ar 
e-pastu tūdaļ nosūtīt jautāto informā-
ciju, un klienti var sekot sava konta 
darbībai.

IN: Kā ir ar aizdevumiem, ar ie-
spēju aizņemties naudu?

PD: Mums ir dažādi aizdevumi. Ja 
pērc māju vai ja ņem kādu ilgtermiņa 
aizdevumu (pērk mašīnu utt.), tad mēs 
aizdodam uz ilgāku laiku. Pirmajā 
gadā ir noteikts 3,59%, kas ir nodro-
šināts ar obligāciju, un pēc tā pirmā 
gada aizdevums pāriet uz mainīgo lik-
mi, kas patreiz ir 5,40%

IN: Piemēram šāds gadījums – 
jauns students mācās un vēlētos 
aizņemties $20 000, lai iegādātos 
mācībām nepieciešamo, mācību sa-
maksai... utt.; vai jūs aizdot viņam šo 
naudu?

PD: Mums ir tāds speciāls studen-
tu aizdevums, kas viņiem pirmos pāris 
gadus nav jāatmaksā, bet pēc tam. Tā 
doma ir, ka kamēr viņi studē, viņiem 
nav līdzekļu, bet pēc 2-3 gadiem sāk 
strādāt un var atmaksāt.

IN: Vai šo aizdevumu studenti iz-
manto?

PD: Maz kāds to izmanto, ir pa-
rasti personīgie aizdevumi. Bet atgrie-
žoties pa Tava jautājuma; ja vēlētos 
aizņemties $20 000, tad mēs skatītos 
pēc kāda nodrošinājuma, kādu obligā-
ciju, kādu īpašumu utt. Bet atkarīgs arī 
no tā, cik mēs labi zinām to cilvēku, 
kādas saistības un darīšanas ir bijušas 
līdz šim.

IN: Bet, ja nav tik liela summa; ja 
vienkārši kāds kooperatīva biedrs ie-
nāk un saka – vai es varētu tagad uz-
reiz aizņemties $ 5000?

PD: Mēs skatāmies tā cilvēka ie-
spējas atmaksāt, kāds viņam ir darbs 
utt. Katrs gadījums iespējams būs 
savādāks, bet tāda iespēja pastāv. Ir 
daudz un dažādas iespējas, piemēram, 
bridging finance, kad piemēram pērk 
jaunu māju, bet vecā vēl nav pārdota, 
tad varam aizdot uz īsāku brīdi – 2-3 
mēnešiem. Bet mēs varam arī savā-
dāk, ja paraksta obligāciju, saņemam 
titulu un tad mēs to turam; un ja tas 
cilvēks pēkšņi neatmaksā aizņēmumu, 
tad mēs to reģistrētu. Tas ir bāziski, 
bet katrs aizdevums ir savādāks; mēs 
katrreiz esam ar mieru runāt ar cilvē-

kiem un apskatīties situāciju. Visiem 
nevaram palīdzēt, jo dažreiz situācija 
to neatļauj. Svarīgi ir, vai cilvēki var 
atļauties to atmaksu un kā ir ar to no-
drošinājumu. Tā kā mēs naudu saņe-
mam no latviešu sabiedrības, mums 
jāskatās, ka tā nauda ir aizdota tādā 
veidā, ka nepazūd.

IN: Vai daudz ir termiņa noguldī-
jumi LKA?

AV: Jā, diezgan daudz, un nogul-
dījumi ir dažādi – gan lielākas, gan 
mazākas summas.

IN: Vai jums ir bijuši kādi zaudē-
jumi pa visiem šiem 54 gadiem? Kāds 
neatdots aizdevums?

PD: Ir gan; mums ir veseli $10 tūk-
stoši norakstīti. Interesanti, ka mums 
kādreiz zvana kredītu piedzinēji un 
kad dzird, ka mums 50+ gados ir bi-
juši šādi zaudējumi, viņi saka – jums 
nav vajadzīga mūsu palīdzība. Mums 
ir drošība, bet likmes ir zemākas, tur-
pretim bankām kredītkartes un per-
sonīgie aizdevumi – viņiem ir daudz 
lielāki procenti, bet brīžiem viņi arī to 
naudu zaudē. Turpinot cilvēkam aiz-
dot, palielinot kredītkartes limitu, un 
pēkšņi tas cilvēks vairs nevar samak-
sāt. Tā ir, ja banka sūta cilvēkiem vēs-
tuli, ar piedāvājumu palielināt bilanci, 
cilvēks ir uz brīdi priecīgs.

IN: Kā LKA patreiz salīdzinās ar 
Austrālijas bankām?

PD: Mainīgā likme mums ir ap-
mēram turpat; patreiz mums ir ze-
māk nekā dažām bankām. Piemēram: 
5,38% piedāvā ANZ, 5,43% piedāvā 
NAB banka, 5,45% Commonwealth 
Bank of Australia un 5,48% West-
pac banka. Mēs esam līdzīgi, bet kas 
mums ir savādāk – mums nav nodevas 
par to, ka ir aizdevums; citas bankas 
par aizdevumu prasa $8-10 mēnesī, tas 
ir, ko mēs neprasām. Un šī ir summa, 
kas nemainās, vienalga, vai likmes iet 
un augšu, vai krīt.

Vēl varētu pieminēt Saulrieta aiz-
devums (Sunset loan), ko angliski sauc 
arī par Reverse Mortgage. Mēs vai nu 
izmaksājam vienu lielāku summu, vai 
arī regulāri tiek saņemtas nelielākas 
summas ērtākai dzīvošanai.

IN: Vai šo pakalpojumu izmanto 
cilvēki?

PD: Jā, mums tādi klienti. Mums 
ir tāda iespēja viņiem izkārtot, ka vai 
nu izmaksā vienu lielāku summu, vai 
arī regulāri saņem summas ērtākai 

dzīvošanai.
IN: Kāda varētu būt palīdzība no 

LKA, ja kooperatīva biedrs nolēmis 
iegādāties māju Melburnas Latviešu 
ciemā?

PD: Tas ir atkarīgs no katra indivi-
duālā stāvokļa.

IN: Ko darīt, ja pārdodot esošo 
māju, tomēr pietrūkst, lai iegādātos 
māju Ciemā?

PD: Tad ir problēmas, bet kā jau 
minēju, katrs gadījums ir individuāls. 
Mēs esam aizdevuši uz to māju iegā-
di, bet mums jāskatās uz māju vērtību. 
Piemēra pēc, māja tiek nopirkta par 
$ 300 000, bet katru gadu tiek atskai-
tīta uzturēšanas summa; tad mums 
jāskatās uz to vērtību, kas ir bez šīs 
summas gadā, pāri par 25% nāk nost 
no tās vērtības. Ja māja nopirkta par 
$300 000, tad patiesībā tās vērtība ir 
$250 000 pēc desmit gadiem. Vēl ir 
iespēja izkārtot ar Ciemu, ka vienu 
īpašumu īrē, t.i., Ciems nopērk vienu 
īpašumu un izīrē. Viņiem pašlaik pie-
der daži īpašumi, ko viņi izīrē. Tā, ka 
tā arī ir iespēja, ja kāds ir situācijā, kad 
nav pietiekami līdzekļu īpašumu iegā-
dāties. Bet šis būtu atkal tāds speciāls 
gadījums, to nevar piemērot visiem. 
Katram ir savādāks stāvoklis, jāskatās 
uz apstākļiem, bet jau vienmēr, ņemot 
tos vērā, var mēģināt rast pozitīvu risi-
nājumu. Ja arī nav viegla atbilde, lietas 
var pārrunāt. Protams, kā jau minēju, 
LKA ir ar mieru palīdzēt ar tā sau-
camo bridging finance īstermiņa aiz-
devumu laikā, kad kamēr esošā māja 
vēl nav pārdota, bet jāiegādājas māju 
Ciemā.

IN: Vai ir kāda informācija, ar ko 
vēlētos vēl dalīties?

AV: Jā, piemēram, pensionāra Sa-
vings Account ir čeku grāmatiņa, un 
viņiem par čekiem nav jāmaksā. Mēs 
atzīstam, ka pensionāriem ir šī vaja-
dzība, un daudzi ir pieraduši pie če-
kiem.

IN: Paldies par sarunu, Anit un 
Pēter!

Atgādināšu, ka kredītkooperatī-
va jaunā adrese ir: Suite 3, 329 Mit-
cham Rd, Mitcham, VIC 3132; tāl-
runis 98733044; e-pasta adrese 
lacc@ latviancredit.com.au.

Un ja pirmo reizi dodaties turp, at-
cerieties – ēkas priekšā aug bērzs.

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Kredītkooperatīvam – 55
Turpinājums no 13. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. maijā.
€1 = 1,41630 AUD
€1 = 0,71380 GBP

€1 = 1,51690 NZD
€1 = 1,11640 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 31. maijā, plkst. 9.30 Novuss 
Tālavā. Vēl joprojām gaidām jaunus, 
un ne tik jaunus spēlētājus mūsu vidū.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 7. jūn., plkst. 11.00 2. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 31. maijā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
Svētdien,  7.  jūn., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam – pārrunāsim Jāņa 
evaņģēlija 7. nodaļu pie M. Mežmales, 
104 Donnington Street, Carindale.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 30. maijā, plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saietā Imma-
nuel baznīcas zālē, Lyons, skatīsimies 
DVD par neseno Sidnejas Kultūras 
dienu laikā notikušo īsfilmu konkursu 
Pīrāgi. Noslēgumā Ojāra Grestes īsfil-
ma par Pētera Grestes cepto Latvijas 
maizi Ēģiptes cietumā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 7. jūn., plkst. 13.00 Aizves-
to piemiņas dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos māc. Ivars Osis 
no Sidnejas. Pēc dievkalpojuma drau-
dzīgs saiets baznīcas zālē.

Melburnā
Otrdien, 26. maijā, plkst. 10.00 – 12 
priekšpusdienā Svēta Krusta baznīcas 
zālē bērnudārzs Daina pirmsskolas 
vecuma bērniem. Tuvāka informā-
ciju, zvanot 0421709339 vai aman-
da1971rug@yahoo.com Amandai 
Hirst-Whyte, bērnudārza Daina vadī-
tājai.
Piektdien,  29.  maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  30.  maijā, plkst. 15.30 
Nama Labad sarīkojums Latviešu 
namā. Priekšnesumi. ALT teātra uzve-
dums; sadziedāšanas kora Daina va-
dībā. Nama Dāmu kopas dibināšanas 

jubilejas izstāde. Ieejas cenā iekļautas 
vakariņas, kafija un kūka; dzērieni 
pērkami uz vietas. Pilna cena $20, se-
nioriem un pilna laika studentiem $15; 
MLB Daugavas skolas un MLV skol-
niekiem $5. Galdu var pieteikt pie Bi-
tes Švolmanes 0409 808 229 vai bite.
andris1@ bigpond.com
Otrdien, 2. jūn., plkst. 10.00 – 12.00  
Svēta Krusta baznīcas zālē bērnudārzs 
Daina pirmsskolas vecuma bērniem.
Sestdien,  6.  jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien,  6.  jūn., plkst. 15.00 Māsu 
Dimantu koncerts Latviešu namā.
Sestdien,  6.  jūn., plkst. 19.00 Kon-
certs un dziesmu vakars ar Dimantu 
māsām Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 31. maijā, plkst. 10.00 Trīs-
vienības dienas dievkalpojums. Pie-
dalīsies viesis – mācītājs no Sidnejas 
Kolvins Makfersons (svētruna angļu 
valodā). Pēc dievkalpojuma baznīcas 
zālē ap plkst. 11.30 mācītājs Kolvins 
Makfersons angļu valodā referēs par 
tematu: Dieva Svētā Trīsvienība. Visi 
laipni aicināti.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

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

Sidnejā
Ceturtdien, 28. maijā, plkst. 18.00 – 
22.00 Roslyn Oxley9 galerijā, 8 Sou-
dan Lane, Paddington, Sidnejā Imanta 
Tillera gleznu izstādes Metafisica Aus-
trale atklāšana. Informācijai Roslyn 
Oxley9 galerijā tālr.+ 02 9331 1919; 
epasts: oxley9@roslynoxley9.com.au; 
tīmeklī roslynoxley9.com.au.
Sestdien, 30. maijā, plkst. 15.00 Sidne-
jas Latviešu teātris – Aivas Birbeles ko-
mēdija Zaļā zona Latviešu namā. Reži-
ja un skatuves iekārta – Jānis Grauds.
Svētdien, 31. maijā, plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu teātris – Aivas Birbeles 
komēdija Zaļā zona Latviešu namā. 
Režija un skatuves iekārta – Jānis 
Grauds.

Ceturtdien, 4. jūn., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
Svētdien,  7.  jūn., plkst. 16.00 Māsas 
Dimantas (no Latvijas) koncerts Lat-
viešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 31. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 7. jūn., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 31. maijā, plkst. 9.30 Trīs-
vienības dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4.  jūn., 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 Me-
eting Room A.

Latvijā
Sestdien,  6.  jūn., Rīgas festivālā ie-
tvaros  koncertuzvedums Dzintaru 
koncertzālē Tur, kur gars ar garu jūtās 
satiekas. Piedalīsies Latvijas Nacio-
nālais simfoniskais orķestris, jauniešu 
koris Kamēr..., solisti – Gunta Gelgote 
(soprāns) un Daumants Kalniņš (ba-
ritons), aktieri – Ilze Ķuzule-Skras-
tiņa un Artūrs Skrastiņš. Diriģents 
Ainārs Rubiķis, režisore Rēzija Kal-
niņa, scenogrāfs Didzis Jaunzems. 
Programmā Jura Karlsona simfonis-
kās fantāzijas Jāzepa vīzijas pasaules 
pirmatskaņojumu.
Līdz 31. aug. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
jubilejas fotoizstāde Gunas sešdesmit 
foto spēles ar aktieriem LKA Eduarda 
Smiļģa Teātra muzejā, Rīgā, E. Smiļģa 
ielā 37/39.  ■

24. maijs
Ilvija, Marlēna, Ziedone
1910. komponists Marģeris Zariņš.
1920. bibliogrāfe Marta Apīne.
1935. dibināta LU Studentu Vienību 
Savienība.

25. maijs
Anšlavs, Junora

1880. vācbaltiešu Latvijas arhitekts 
Eižens Laube.
1905. aktrise, režisore, dziedātāja Vera 
Cīrule-Silāre.
1935. žurnālists, rakstnieks Juris Brež-
ģis.

26. maijs
Eduards, Edvards, Varis
1942. Lielbritānija paraksta ar PSRS 
20 gadu savstarpējās palīdzības līgu-
mu.

1970. politiķis Dzintars Zaķis.

27. maijs
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
1830. Rīgas ostā ienāca pirmais tvai-
konis – zviedru kuģis Oscar.
1875. skolotājs Arvīds Blaumanis..
1905. krievu-japāņu karš: sākās Cu-
simas jūras kauja (beidzās 28. maijā), 
kurā iznīcināta Krievijas Baltijas flo-
tes lielākā daļa. Bojā gāja 4380 Baltijas 
jūrnieki.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


