
Prezidents par ārzemju latviešiem
Bez viņu atbalsta Latvija daudz ko nebūtu sasniegusi

Laikā, kad visā pa-
saulē ir sarežģīta dro-
šības situācija un vai-
rākos reģionos bruņoti 
konflikti prasījuši tūk-
stošiem cilvēku dzīvī-
bu, Latvijai ir svarīga 
skaidra un apņēmīga rī-

cība, lai garantētu iedzīvotājiem drošu 
dzīves vidi. „Šajā jomā ļoti nozīmīgs 
ir mūsu partneru atbalsts, un spēcīgā 
Amerikā mītošā latviešu kopiena ir 
sabiedrotais, uz ko vienmēr varam pa-
ļauties,“ to, vēršoties pie latviešu di-
asporas pārstāvjiem Ņujorkā, otrdien, 
29. septembrī, sacīja Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis.

Latvijas vēstnieka Apvienoto Nā-
ciju Organizācijā (ANO) Jāņa Mažei-
ka rīkotajā pieņemšanā, tiekoties ar 
ārzemju tautiešiem, Valsts prezidents 
izcēla viņu paveikto Latvijas intere-

šu aizstāvī-
bā. „Jūs esat 
Latvijas labās 
gribas vēst-
neši pasaulē, 
kā arī mūsu 
valsts interešu 
aizstāvji. Bez 
jūsu atbalsta daudzi Latvijas starp-
tautiskie sasniegumi nebūtu bijuši 
iespējami,“ sacīja Raimonds Vējonis, 
kā piemēru minot Latvijas iestāšanos 
NATO, kur liela loma bijusi ASV dzī-
vojošās diasporas aktivitātei.

Darba vizītes laikā ASV Valsts pre-
zidents guvis apstiprinājumu savas dar-
bības prioritāšu globālajai aktualitātei, 
tā kā ANO Ģenerālajā asamblejā valstu 
līderu sarunās šogad dominē starptau-
tiskās drošības un migrācijas jautāju-

PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa uzruna
PBLA gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā Rīgā

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze,
ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze,
augsti godājamais aizsardzības ministra kungs,
ļoti cienījamā izglītības ministres kundze,
ekselences, dāmas un kungi!

Sirsnīgs paldies jums visiem, kas esat šeit 
kopā nākuši, lai kuplinātu mūsu ārzemju lat-
viešu centrālās jumta organizācijas – Pasau-

les brīvo latviešu apvienības – gadskārtējās valdes sēdes 
atklāšanas norisi!

Kopš iepriekšējās valdes sēdes aiz-
vadītā gada rudenī PBLA uzmanības 
lokā ir bijusi Latvijas drošības situā-
cija, latviskās izglītības un kultūras 
pieejamība ārpus Latvijas, kā arī eko-
nomiskās sadarbības veicināšana starp 
Latvijas un diasporas uzņēmējiem. Šo 
jautājumu risināšanā esam cieši sadar-

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

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

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

Nr. 381 2015. gada 7. oktobrī TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas ................. 2, 4, 5, 9, 10, 14
Latvijas ziņas ...........................1, 5, 11, 12, 14
Latvieši pasaulē ...........................1, 6, 7, 8, 9
Redakcijā .............................................................3
Valsts prezidents ...................... 1, 5, 6, 7, 14
PBLA ...............................................................1, 13
Valters Nollendorfs ................................3, 14
Sandra Birze ...............................................4, 14
Uldis Ozoliņs 3x3 ............................................5
Viktors Bendrups ...........................................9
Daina Grosa .................................................... 10
Anita Apele .....................................................11
Latvijas Okupācijas muzejs ....... 3, 12, 14
Sēru vēsts .........................................................14
Datumi ...............................................................15
Sarīkojumi un ziņojumi .................... 15, 16
Eiro kurss ...........................................................16

 
Turpinājums 13. lpp.

 
Turpinājums 5. lpp.

Valpenes akmens piramīda. Skat. rakstu 11. lpp.

FO
TO

 A
ni

ta
 A

pe
le



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2015. gada 7. oktobrī

FO
TO

 Im
an

ts
 K

ro
nī

tis

Latvieši vienmēr ir 
tiekušies pēc izglītības, 
jo sapratuši, ka izglītī-
ba ir labklājības pamats, 
un tādēļ, jau 1919. gadā, 
tikai gadu pēc Latvijas 
valsts dibināšanas, Rīgā 
dibināja arī Latvijas 

Universitāti. Nu latviešiem vairs neva-
jadzēja braukt uz Tērbatu, Pēterpili vai 
Maskavu, lai iegūtu augstākās zināša-
nas kādā svešā valodā; nu bija iespēja 
to darīt savās mājās, turklāt – mūsu 
pašu mīļajā latviešu valodā. Latviešu 
tauta dzīvoja un izglītojās savā zemē 
un valodā, mācījās to mīlēt un cienīt.

Pēc deviņdesmit sešiem gadiem vēl 
arvien ir aktuāls jautājums par latvie-
šu valodu, jo senāk politisku, bet tagad 
ekonomisku iemeslu dēļ latviešu tauta 
ir izkaisīta pa visu plašo pasauli, un 
emigrantu bērniem draud asimilācija 
un tēvu valodas pazaudēšana. Pēc kara 
trimda, ko raksturoja politiskie bēgļi, 
piedzīvojusi jau trešo paaudzi, bet tai 
kopš 1991. gada pievienojušies eko-
nomiskie bēgļi, kas savā zemē nespēj 
nopelnīt cilvēkam cienīgu iztiku. Liela 
daļa šo ļaužu nemaz netaisās atgriez-
ties dzimtenē, un viņu bērniem latvie-
šu valoda ir kļuvusi par svešvalodu.

Savā akadēmiskā runā LU dibinā-
šanas piemiņas sarīkojumā, sestdien, 
27.  septembrī, Adelaidē, kuru šo-
gad organizēja Studenšu Korporāciju 
Kopa, pārskatu par latviešu izglītību 
diasporā sniedza Daina Grosa, Korp! 
Spīdola. Dainai ir plaša pieredze dar-
bojoties latviešu sabiedrībā un latvis-
kā izglītībā. Viņa ir PBLA izglītības 
padomes locekle, LAAJ skolu nozares 
vadītāja, Latvians Online dibinātā-
ja un galvenā redaktore. Viņa ar visu 
ģimeni turpat piecus gadus nodzīvoja 
Latvijā, kur iesaistījās latviskā izglītī-
bā. Viņas lielā interese – latviešu skolu 
situācija pasaulē un kā Latvijas valsts 
atbalsta latvisko izglītību diasporā.

Izrādās, ka Latvijas valsts tikai 
2012. gadā sāka paplašināti un nopiet-
ni interesēties par bērnu latvisko izglī-
tību ārpus Latvijas, un tikai tāpēc, ka 
izkaisītā tauta to pieprasīja. Ir dibinā-
jušās skolas tādās zemēs kā Norvēģi-
jā, Somijā, Spānijā, Itālijā, Austrijā, 
Islandē, Luksem-
burgā, Šveicē, Nī-
derlandē, Gruzijā, 
Francijā, Krievijā 
un, protams, Liel-
britānijā un Īrijā. 
Kur gan visur ne-
atrodas latvieši! 
Bērni ir ar ļoti da-
žādiem valodas zi-
nāšanu līmeņiem, 
un ne vienmēr 
skolotāji ir profe-
sionāli pedagogi. 

Latvijas Universitātei 96 gadi
S!K!K! piemin LU dibināšanu
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Daina Grosa, Korp! Spīdola.
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Līdumai  un Inārai  Kalniņai (korp! 
Gaujmaliete) par gardo maltīti un labi 
noorganizēto pēcpusdienu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Tādēļ ir ļoti svarīgi atbalstīt skolotāju 
konferences, lai paši skolotāji varētu 
izglītoties. Latvijas Valsts beidzot sāk 
atzīt, ka pastāv problēma, un, ja negrib 
pazaudēt veselu paaudzi, tad jaunajām 
skolām un skolotājiem vajadzīga palī-
dzība.

Jaunā emigrācija ar katru gadu 
pieaug; ārpus Latvijas dzīvo 370 000 
latviešu. Kopš neatkarības atgūšanas, 
Latviju atstājuši aptuveni 220 000 un 
no tiem galvenokārt darba spējīgi pil-
soņi, no kuriem 30% netaisās atgriez-
ties Latvijā un kuri ne vienmēr dibina 
ģimenes dzīvi ar otru latvieti. Jauktās 
laulībās ar bērniem runāt latviski ir 
ļoti grūti, un 72% bērnu latviešu skolu 
neapmeklē.

Lielu svētību nes LVA – Latviešu 
Valodas Aģentūras – rīkotās vasaras 
nometnes Latvijā, kuras bez maksas 
var apmeklēt bērni no visas pasaules. 
Bērni iepazīstas un saprot, ka viņi nav 
vieni. LVA dod skolām grāmatas un 
skolotājiem dažādus resursus. Latvie-
šu valodu var mācīties arī internetā: 
www.maciunmacies.valoda.lv 

Ir iespējams arī pieteikties tālmā-
cības programmā kādā Latvijas sko-
lā, taču tā ir pilna laika skolas prog-
ramma, kas daudziem bērniem ir par 
smagu. Interesanti ir arī tas, ka sep-
tiņpadsmit ārvalsts augstskolas māca 
latviešu valodu no paša sākuma. Šādas 
augstskolas atrodamas vairākās Eiro-
pas valstīs, Amerikā un pat Ķīnā(!), 
kur valodu mācās sveštautieši.

Skola ir tikai viens veids, kā mā-
cīties valodu; liela nozīme piešķirama 
ģimenei. Ja mājā latviski nerunā, tad 
bērns savu senču valodu nenovērtē. 
Vai latvieši vispār savu valodu novēr-
tē? Par to varētu vēl gari un plaši de-
batēt, bet šoreiz pietrūka laika. Paldies 
Dainai par interesanto, iedvesmojošo 
runu, kas šeit aprakstīta tikai ļoti ap-
tuveni.

Pēc Gaudeamus nodziedāšanas, 
pārvietojamies no Sv. Pētera baznī-
cas zāles uz pusdienām ALB zālē, kur 
varējām vēl pakavēties pārrunās un 
dziesmās.

Paldies korp! Dzintra, S!K!K! 
prezidējošās korporācijas, seniorei 
Zintai  Līdumai, viceseniorei Britai 
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Latvijas Okupācijas 
muzeja rekonstrukci-
jas tehniskais projekts 
iestrēdzis Rīgas pilsētas 
būvvaldē, kam Rīgas 
pilsētas attīstības de-
partaments pagarinājis 
termiņu atzinuma snieg-

šanai līdz 2016. gada 11. maijam. Pret 
šādu vilcināšanos protestējusi gan 
Muzeja vadība, gan Rīgā sanākusī 
Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības 
(PBLA) valde.

Šais dienās noslēgusies arī divus 
mēnešus ilgstošā parakstu vākšanas 
kampaņa Latvijas Okupācijas muzeja 
rekonstrukcijas – Nākotnes Nama – 
atbalstam. Pirmie rezultāti liecina, ka 
saņemti 1583 paraksti uz parakstu la-
pām un 551 elektroniski paraksti. Tā 
kā parakstu lapas vēl arvien turpina 
ienākt, paredzēts galīgos rezultātus 
apkopot līdz mēneša vidum.

Uz īsu sarunu esam aicinājuši Lat-
vijas Okupācijas muzeja biedrības val-
des priekšsēdi Valteru Nollendorfu.

Ko nozīmē šis sabiedrības at-
balsts?

Latvijas Okupācijas muzejs ir sa-
biedrības muzejs un muzejs sabiedrī-
bai. Tas nebūtu izveidots un nu jau 22 
gadus sekmīgi darbojies bez sabiedrī-
bas atbalsta. Šī savā ziņā ierobežotā 
parakstu vākšanas kampaņa ir tikai 
atkārtots apliecinājums tam atbalstam, 
ko gadu laikā esam saņēmuši konkrē-
tā veidā – ziedojumos. Patlaban mūsu 
datu bāzē reģistrēti 6354 ziedotāji, pri-
vātpersonas un juridiskas personas, 
kas kopā ziedojušas EUR 6 465 055. Te 
nav pieskatītas tās summas, ko ziedo-
jumu kastēs atstājuši Muzeja apmek-
lētāji. To skaits savulaik pārsniedza 
100 000 gadā, tagad tikai apmēram 
ceturtā daļa; Nākotnes Namā rēķinā-
mies ar pat līdz 200 000. Runājot tieši 
par Nākotnes Namu, mērķa ziedoju-
mos saņemti EUR 1 397 382. Tos zie-
dojuši 171 organizācija un 900 privāti 
ziedotāji – personas, pāri vai ģimenes. 
Šie līdzekļi domāti jaunās ekspozīcijas 
veidošanai un Muzeja iekārtošanai. 
Starp citu, Pasaules Brīvo Latviešu 
Apvienība (PBLA) ir pati lielākā Mu-
zeja atbalstītāja, un tās satraukums par 
šķēršļiem Muzeja celtniecībai ir vai-
rāk nekā saprotams.

Runājot par šķēršļiem, ko nozīmē 
Rīgas pilsētas būvvaldei dotais paga-
rinājums lemt par būvatļaujas piešķir-
šanu?

Ja Būvvaldei tik tiešām nepiecieša-
mi vēl astoņi mēneši pēc jau četriem 
mēnešiem, lai lemtu par būvatļaujas iz-
sniegšanu, skaidrs ir vismaz viens – ēku 
nav iespējams uzbūvēt līdz 2017. gada 

jūlijam, kā noteikts valdības rīkojumā. 
Skaidrs arī, ka tādā gadījumā uz Latvi-
jas simtgadi nebūs iekārtota jaunā eks-
pozīcija, un Muzejs vēl arvien turpi-
nās savu tad jau sešu gadu ierobežoto 
darbību pagaidu telpās. Tikpat skaidrs 
ir, ka turpinās pieaugt tiešie un netie-
šie zaudējumi, kas jau tagad Muzejam 
sasnieguši ap EUR 500 000 un valstij 
vairāk nekā EUR 400 000. Uzskatām, 
ka šais apstākļos kavēšanos var labā-
kajā gadījumā uzskatīt par bezatbil-
dīgu. Šādi termiņi neliecina par labas 
pārvaldības praksi Rīgas domē. Par to 
noteikti runāsim pirmdien, 5. oktobrī, 
ar Rīgas mēru Ušakovu.

Kā izskanējis presē, Ušakova 
kungs jau norādījis, ka viņš neesot 
„PSRS laiku izpildkomitejas priekšsē-
dētājs“ un neiejaukšoties Rīgas pilsē-
tas arhitekta un Rīgas pilsētas būvval-
des profesionālās darbības jomā.

Tas ir pilnīgi skaidrs un saprotams, 
un tas jau nav arī vajadzīgs. Taču pil-
sētas vadītājam ir jāraugās uz labas 
pārvaldības principu ievērošanu savu 
iestāžu darbā. Vai ir laba prakse, ka 
Rīgas pilsētas arhitekts savu atzinumu 
sniedz divas dienas pirms trīs mēne-
šu termiņa beigām, ka tāpēc Būvvalde 
nevar pieņemt lēmumu un Attīstības 
departaments dod Būvvaldei astoņus 
mēnešus (!) lēmuma pieņemšanai. Ja 
Rīgas mēram tik tiešām rūp Muzeja 
attīstība un Latviešu strēlnieku lau-
kuma ātra sakārtošana, jāprasa, vai 
atbildīgās Rīgas pilsētas institūcijas 
rīkojas atbilstoši šīm visnotaļ apsvei-
camajām vēlmēm un kā viņš var vei-
cināt lietu izskatīšanu saprātīgā laikā. 
Jāpiebilst, ka gan Rīgas vēsturiskā 
centra aizsardzības un attīstības pa-
dome, gan arī Valsts vēstures piemi-
nekļu aizsardzības inspekcija savus 
pozitīvos atzinumus iesniedza laikus. 
Katrā ziņā, mums rūp šī acīmredzamā 
birokrātiskā projekta bremzēšana, bet 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kāda zeme ir Latvi-

ja? Tīra, netīra? Mierī-
ga? Mums katram ir savs 
priekšstats par mūsu 
zemi, bet ir interesanti 
ieklausīties ārzemnieku 
domas un arī to attiek-

smi pret mūsu valsti un mūsu kultūru.
Dalīšos ar dažiem ieskatiem no dip-

lomātiskām pieņemšanām, kad savas 
nacionālās dienas svinībās vēstnieks 
aicina citus diplomātus, kā arī Latvijas 
vietējās sabiedrības pārstāvjus.

Pirmkārt, angļu valoda ir faktiskā 
lingua franca, un tā ir pārņēmusi to 
lomu, kuru senāk pildīja franču valo-
da. Pieņemšanas rīkotājs uzrunā klāt-
esošos, pastāstot īsāk vai garāk par pē-
dējā gada notikumiem. Bieži vēstnieks 
sākumā runā latviešu valodā, un viņa 
teiktais tiek tulkots angļu valodā. Ir 
ļoti patīkami piedzīvot šādu cieņu pret 
mūsu valodu, un vēl vairāk, ka viss 
runātais mēdz būt saprotams, kaut arī 
parasti ar smagu akcentu.

Ja vēstnieks pāriet uz angļu valodu, 
tad viņa teikties tiek tulkots latviski. 
Protams, ir arī izņēmumi, kā, piemē-
ram, Vācijas vēstnieks, kurš pēc sā-
kotnējās uzrunas latviešu valodā (bez 
tulkojuma citā valodā) pārgāja uz vācu 
valodu, kuru tulkoja latviski, bet ne 
angliski. Viņš privātās sarunās teica, 
ka bija ar prieku konstatējis, ka 60% no 
visiem latviešiem, ar kuriem viņam ir 
bijis kontakts, prot runāt vāciski.

Daži vēstnieki mācās latviešu valo-
du tā, lai spētu ne tikai lasīt no lapas, bet 
arī saprast teikto. Interesanti, ka vienai 
vēstniecei starp pirmajiem desmit vār-
diem latviešu valodā ir bijis vārds „grū-
ti“. Vai tas norāda uz sadzīves grūtībām? 
Laikam gan ne, jo šī pati vēstniece prie-
cājās par Latvijas svaigo gaisu, un kat-
ru nedēļas nogali izbrauca ārpus Rīgas 
baudīt Latvijas dabu. Viņa arī uzsvēra 
to, ka Latvijā ir daudz mazāk ikdienas 
uztraukumu nekā viņas pašas zemē.

Vēstnieki Latvijā ir ar agrāku pie-
redzi dažādās valstīs, arī Austrālijā. 
Ar vienu vēstnieci varēju pārrunāt 
problēmas iegādāties Vegemite* ārpus 
Austrālijas, un uzzināju, ka Eiropā ir 
citas valstis bez Apvienotās karalistes, 
kur specializētos veikalos to pārdod.

Neaizmirsīsim, ka vēstnieks ne ti-
kai pārstāv savu zemi, bet arī ziņo sa-
vai valdībai vai ārlietu ministrijai par 
stāvokli Latvijā, tāpēc ir svarīgi atstāt 
labu iespaidu par Latviju un latviešiem.

Kā trimdas latvieši uzsvēra daudzus 
gadus – mēs katrs esam sūtnis Latvijai, 
un tā kā mēs esam tik maz, tad mūsu 
pienākums ir radīt cittautiešos pozitīvu 
attieksmi pret Latviju un latviešiem.

Kas to lai zin, kādas var būt kādas 
mazas laipnības izrādītās sekas?

GN
* Austrālijā ļoti populārs uz maizes 
smērējams ēdiens.

Publisks atbalsts Okupācijas 
muzeja rekonstrukcijai
Saruna ar Valteru Nollendorfu

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības 
valdes priekšsēdētājs Valters Nollen-
dorfs.
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Šorīt arī mūsu dārzā 
plaukst spilgti oranžas 
klīviju trompetes, un es 
sildos pavasara saulītē. 
Atmiņā redzu un vēl 
tikpat spilgti atskan va-
kardienas izcilais oper-
mūzikas koncerts, kurā 

uzstājās Latvijas soprāns Gunta Cēse 
ar koncertmeistaru  Rodrijs  Klarks 
(Rhodri  Clarke). Skaistā, saulainā 
svētdienas, 27.  septembra, pēcpus-
dienā ļaudis sapulcējās Melburnas 
Latviešu nama Lielajā zālē, kura šim 
īpašajam mirklim bija pārvērtusies 
par Operas namu. Skatuve bija koši 
izrotāta ziedojošām klīvijām, salik-
tām staltā vāzē. Uznāca soliste Gunta 
Cēse – garā, tumši zaļā tērpā, un kon-
certmeistars Rodrijs Klarks, melnā 
uzvalkā, piesēdās pie flīģeļa.

Pirmajā skaņdarbā Guntas Cēses 
saulainais gaišums uzreiz izcēlās Eli-
zabetes ārijas izpildījumā no R. Vāg-
nera operas Tanheizers. Izskanēja 
prasmīgi veidotas krāsu maiņas mi mi-
nora pasāžā, kas atklāja Guntas vairā-
kus emociju raksturus. Viegli un brīvi 
veiktie augstie toņi ikkatram klausītā-
jam izvilināja līksmu, saulainu smaidu.

Dž. Pučīni Mimi stāsts no operas 
Bohēma bija izpildīts ar cēlu stāju, un 
sapņainais orķestra pavadījums kon-
certmeistara izpildījumā sniedza savu 
silto gaisotni solistes pasakainam stās-
tam. Plašums kulminācijā ar lepniem 
augstiem toņiem bija satricinoši skaisti 
izpildīts.

Tatjanas vēstules skats no P. Čai-
kovska operas Jevgeņijs Oņegins bija 
izcili atskaņots ar pilnu spektru emoci-
ju kāpinājumiem un muzikāliem kon-
trastiem. Vētrains orķestru pavadījums 
pianista Rodrija Klarka spējīgās un 
izteiksmīgajās rokās ievadīja Tatjanas 
vēstules skatu. Vispirms par Rodrija 
Klarka izcilo pavadījumu un varonī-
gām starpspēlēm: pianists izpildīja pa-
vadījumu gan mākslinieciski izsaucot 
stīgu, oboju, flautu, mežragu, arfu – 
visā pilnībā orķestra tembrus, iejūtīgi 
veidojot Čaikovska liriskās melodijas. 

Gunta Cēse debitējusi Tatjanas lomā 
Latvijas Nacionālajā Operā 2013. gadā. 
Viņas izpildījums šajā koncertā izteica 
dziļas ilgas un mīlestību, šīs operas 
skatā, rakstot vēstuli Oņeginam līdz 
pašai rīta ausmai. Izskanēja pasakains 
un sirsnīgs siltums, brīžiem trauk-
smains un kaislīgs, ik katrai frāzei bija 
sava noskaņa, sava dzeja un krāsa.

Koncerta rīkotāja Anita Ander-
sone (LAAJ Skaņu mākslas nozares 
sadarbībā ar Jaunatnes nozari vārdā) 
pastāstīja par šī koncerta mākslinie-
kiem un par šo unikālo, iedvesmoto 
koncerta veidošanu. Sekoja jautra dis-
kusija starp solisti Guntu un intervē-
tāju Jānu Andersoni. Gunta brīvi un 
gaiši stāstīja par saviem panākumiem 
mūzikas jomā ar jautrām anekdotēm. 
Pēc šīs jaukās iepazīstināšanās ar 
Guntu Cēsi, atgriezāmies pie koncerta 
programmas.

Koncertmeistara samtainais stī-
gu ievads Adriānas ārijai no F. Čilea 
operas Adriana Lekuvrēra vēstīja par 
solistes bagāto soprāna diapazonu, 
kuru Gunta Cēse dāsni izbaudīja. Se-
koja Dž. Pučīni Toskas ārija no operas 
Toska. Izskanēja plūstošs pavadījums, 
un solistes izpildījums bija sirsnīgs un 
aizkustinošs.

A. Dvoržaka Nāras dziesma mēne-
sim no operas Nāra vēlreiz atklāja gan 
solistes, gan koncertmeistara apbrīno-
jamo sadarbību. Dvoržaka pasakainā 

vīzija bija silti un 
mīļi izpildīta ar 
solistes cēlām un 
s e n t i m e n t ā l ā m 
ilgām. Koncert-
meistara izcilās 
stīgu starpspēles 
bija apskaužami 
zibenīgas un spod-
ras. Izcēlās solistes 
cieņas pilnā stāja, 
un vēlreiz tika va-
reni izcelts viņas 
plašais diapazons.

Pēc patīkama 
starpbrīža, kurā 
klausītāji bija bau-

dījuši Rīgas kafejnīcas dāmu jauko 
apkalpošanu, atspirdzinājumus un pa-
tīkamo gaisotni, sajūsmā atgriezāmies 
Lielajā zālē baudīt mākslinieku turp-
māko sniegumu.

J. Rodrigo Četri mīlas madrigāli 
atvērās kā noslēpumaina piesaukša-
na (invokācija) ar elegantu pievilcību. 
Vēlreiz mākslinieku sadarbība četros 
madrigālos parādījās ar izceltu kon-
trapunktu un dialogiem. Kontrastā 
izcēlās draiskulība, koķetīgums un 
dzīvīgums. Abi mākslinieki viegli li-
dot lidoja starp vairākiem emociju tē-
lojumiem. Solistes augstie toņi skanēja 
ar spējīgu rezonansi, kā arī bija iespai-
dīgi draiskulīgie lēcieni ceturtā mad-
rigālā De los alamos vengo, madre. 
Koncertmeistara pavadījums izcēlās 
gan ar tehnisko precizitāti, gan ar va-
ronīgu virtuozitāti, gan ar smalkjūtīgo 
izteiksmi.

Sekoja vēl jautra intervija ar Gun-
tu Jānas Andersones patīkamā vadī-
bā. Jautāta par Austrālijas dzīvnieku 
radībām, Gunta teica, ka sevišķi mīļi 
ir koalas un pingvīni. Uzzinājām, ka 
Guntai, Vācijā dzīvojot, visvairāk kā-
rojas Latvijas gardumi – biezpiens un 
rupjmaize. Klausītāji varēja gluži pie-
krist. Gunta savā izglītības ceļā ir ap-
guvusi daudz valodu: latviešu, angļu, 
vācu, krievu; viņa dzied arī latīņu, 
čehu, spāņu un franču valodās.

Nākamā sniegumā – J. Kalniņa 
Kaķpēdiņas izbaudījām mīlīgu mu-
zikālo stāstu latviešu valodā. Sekoja 
J. Vītola dziesma Sapņu tālumā, kurā 
varējam iedziļināties sapņainā lūgša-
nā. Muzikālā sadarbība bija skaisti iz-
gleznota ar kopīgu dramatisku spēju. 
O. Grāvīša apdare Vai tā mana vaina 
bija? izpildījuma raksturs bija drais-
kulīgs, kā arī kontrastu pilns. Ikkatrā 
pantā bija iejūtīgi krāsu un emociju at-
tēlojumi, brīžiem jautri, citreiz koķeti. 
Koncertmeistara sadarbība vēlreiz iz-
cēlās ar skaidriem emociju raksturoju-
miem. R. Karlsona apdare Mans āzītis 
kudlainais tika jautri un efektīgi atska-

Koncerts „Muzikālie stāsti“
Soprāns Gunta Cēse Melburnas Latviešu namā

Gunta Cēse un Rodrijs Klarks (Rhodri Clarke).
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No kreisās: Jāna Andersone, Rodrijs Klarks, Gunta Cēse, 
Greims Andersons, Anita Andersone.
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Vai esi kādreiz dzīvojis Adelaidē?
Vai zini, kas Adelaidē notiks?

Šī gada decembrī un 
pēc tam janvārī Austrāli-
jas latviešu kultūras pa-
sākumu degpunkts būs 
Adelaide, kur notiek vai-
rāki sarīkojumi. Tur būs 
jau kārtējā Annas Zie-
dares Vasaras Vidussko-

la, bet šoreiz arī 34. Jaunatnes dienas 
starp Ziemsvētkiem un Jauno gadu un 
vēl arī 3x3 (tikai 33. reizi!), kas notiks 
Adelaides kalnos pirmā janvāra nedēļā.

Esmu 3x3 Austrālijā Padomes 
priekšsēdis un ceru atvilināt vairākus 
bijušos adelaidiešus uz savu dzimteni, 
lai baudītu Adelaides piedāvājumu un 
it sevišķi redzēt ka latviešu pasāku-
mi neizsīkst un var sniegt prieku un 
gandarījumu visiem tiem, kas kādreiz 
Adelaidē mita.

Viens no galveniem eksportiem 
no Adelaides ir bijis – cilvēki; – pē-
dējā pusgadsimtā daudzi adelaidieši 
ir devušies prom darba vai studiju, vai 
ģimenes apstākļu dēļ, vai vienkārši – 
baudīt pasauli.

Es varētu minēt 30-40 cilvēkus, 
kas ir kādreizējie adelaidieši un kas 
ieņem sabiedriski redzamas lomas vai 
vadības posteņus, bet tagad dzīvo ci-
tur Austrālijā – vai citur pasaulē. Bet 
skaits, kas kādreiz aizbraukuši no 
Adelaides, noteikti jau ir simtos, ja ne 
tūkstošos. Ne daži vien vecvecāki no 
Adelaides regulāri brauc apciemot sa-
vus mazbērnus citur. Process turpinās.

Bet Adelaidei vēl daudz ko dot. 
It sevišķi gribu uzsvērt intelektuālo 
devumu, kas ir manāms no adelaidie-
šiem: tādi kā Aldis Putniņš ar pētnie-
cību par latviešu gaitām Austrālijā, 
Marija Perejma ar pievilcīgo stāstu 
par Flinders ielas iedzīvotājiem, pla-
šu intelektuālo un politisko devumu 
no tādiem kā Jānis Priedkalns – vēl 
var minēt daudzus piemērus. Jā, taču 

viens no latviešu valodas izcilākiem 
valodniekiem ir no Adelaides – Tre-
vor Fennell, pats nebūdams latvietis, 
bet franču valodas profesors, kurš ie-
kļuva latviešu intelektuālā sabiedrībā 
un – viņu pievilka latviešu valoda. Un, 
ja pie intelektuālā devumu pieskaita 
izcilus mūzikas izpildītājus un litera-
tūras autorus, tad redz, cik Adalaide ir 
devusi latviešu kultūrai.

Tie, kuri atbrauks, baudīs bagātīgu 
programmu; izcila būs Jaunatnes die-
nu programma. Par maz tiek vērtēts 
mūsu jauniešu devums. Ainava bieži 
vien ir, ka latviešu sabiedrībā dominē 
senioru nodarbības un jubilejas vecām 
organizācijām. Bet šeit ir trešā paau-
dze, kas rīko Jaunatnes dienas – dedzī-
gi, talantīgi, ar gribu ne tikai saglabāt, 
bet tieši attīstīt latviešu kultūru un pa-
šapziņu. Būs brīnišķīgi viesi no Latvi-
jas arī. Brauc, baudi, nenožēlosi!

3x3 iesaistās visas paaudzes – 
jau 33. reizi kopš 1983. gadam. Tikai 
pusaudžu paaudze tur nepiedalās, jo 
tiem ir vieta Vasaras Vidusskolā. Bet 
bieži vien redzam trīs paaudzes 3x3 
saietos – sirmos vecvecākus, viņu dē-
lus vai meitas un mazbērnus dažādos 
vecumos. Bērniem līdz pamatskolas 
beigšanas vecumam ir atsevišķa prog-
ramma – ½x½, ar nodarbībām latviešu 
valodā un visādām izpriecām.

Bet 3x3 nav domāts tikai ģime-
nēm, un katru reizi spēj iesaistīt vairā-
kus vieniniekus; arī tādus kas dažreiz 
dzīvo tālāk no latviešu sabiedrības un 
retāk apmeklē kārtējos sarīkojumus.

3x3 dod iespēju pavadīt vienu lat-
visku nedēļu, piedaloties dažādās no-
darbībās, kas atbalsta un stiprina lat-
visko dzīvi. Vienalga vai intereses ir 
par latviešu mūziku, politiku, folkloru, 
literatūru vai vaļas brīžiem un latvis-
ko jautrību; tas viss ieplānots nedēļas 
garumā. No Latvijas šoreiz viesosies 

Laura Jēkabsone no izcilā muzikālā 
ansambļa Latvian voices, folkloriste 
un Saeimas deputāte Janīna Kursīte 
un Ventiņu zaļā sieve Līga Reitere ar 
savu īpašu devumu par latviešu kul-
tūru un parašām. Vēl nodarbosies ar 
latvisko virtuvi, dažādiem rokdarbiem 
un sportu un fizisku attīstību.

3x3 ievēro arī, ka daudz tagad ie-
precējušies ar nelatviešiem, un to neva-
ram ignorēt. 3x3 bija viena no pirmām 
organizācijām, kas ieviesa attiecīgas 
nodarbības savā struktūrā. Anglijā, 
piemēram, jau ilgus gadus viens 3x3 
notiek angļu valodā, tieši ieprecētajiem 
ģimenes locekļiem, kuri mācās par 
Latvijas vēsturi, kultūru un sadzīvi, tā 
izrādot atbalstu tiem, kas nodevušies 
dzīves gaitām ar latviešiem. Adelaides 
3x3 būs mazākā mērā arī šāds atbalsts, 
kur Anda Banikos un es pats vadīsim 
ievirzi (2 stundu nodarbību garu katru 
dienu) angļu valodā tiem ieprecētiem 
nelatviešiem, pārrunāt attiecības ar 
latvisko dzīvi. Bet visas citas nodarbī-
bas būs tikai latviešu valodā.

3x3, tāpat kā Jaunatnes dienas un 
Vasaras vidusskola, pulcēs dalībnie-
kus no visas Austrālijas, bet šī lieliska 
izdevība daudziem atgriezties Adelai-
dē – varbūt pēc daudziem gadiem.

Tātad, ja kādreiz esi bijis no Ade-
laides, atbrauc redzēt, kā Adelaide vēl 
turas un attīstās!

Saites:
Annas Ziedares Vasaras Vidusskola:
 http://www.azvv.org.au
Jaunatnes Dienas:
 http://www.34jd.com.au
3x3:
 https://sites.google.com/

site/3x3australija/ vai
 www.3x3.lv

Uldis Ozoliņš
3x3 Austrālijā Padomes priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

mi, kas saistīti ar valstu ekonomisko 
stabilitāti dažādos pasaules reģionos. 
„Arī es starp savām iecerēm amatā 
esmu uzsvēris gan nepieciešamību 
stiprināt mūsu valsts ārējo un iekšējo 
drošību, gan arī ekonomiskās drošības 
aspektus, kas skar uzņēmējdarbības 
vides attīstību, prognozējamu nodokļu 
sistēmu un tiesiskās vides pilnveido-
šanu. Tas padara Latviju pievilcīgāku 
ārvalstu investīcijām un palīdz stipri-
nāt saites ar citās zemēs dzīvojošajiem 
tautiešiem,“ sacīja Raimonds Vējonis.

Uzrunājot diasporas pārstāvjus, 
Valsts prezidents arī izcēla šogad Rīgā 
notikušo Pasaules latviešu ekonomi-
kas un inovāciju forumu, kas sniedzis 
labu iespēju domu apmaiņai par to, kā 

veicināt latviešu uzņēmēju sadarbību 
un meklēt jaunus tirgus. Raimonds 
Vējonis arī pauda gandarījumu, ka 
Latvija varējusi sniegt atbalstu vairā-
kām diasporas kultūras programmām 
(piemēram, ASV latviešu Rietum-
krasta Dziesmu svētkiem Sanhosē), 
un aicināja ikvienu ar priekšlikumiem 
iesaistīties Latvijas valsts simtgades 
jubilejas pasākumu plānošanā.

30. septembrī Valsts prezidents 
uzstājās ar uzrunu ANO Ģenerālās 
asamblejas 70. sesijā, uzsverot nepie-
ciešamību rast starptautisku risināju-
mu konfliktam Ukrainas austrumos 
un atbalstot Ukrainas teritoriālo inte-
gritāti, kā arī izceļot nepieciešamību 
reformēt ANO Drošības padomi un 
nākamā ANO ģenerālsekretāra izvēlē 
rēķināties ar Austrumeiropas valstu 
grupas piedāvājumu. Valsts prezidents 

izteica Latvijas pozīciju arī citos starp-
tautiski nozīmīgos jautājumos – gan 
politiska izlīguma meklējumus, lai 
pārtrauktu vardarbību Sīrijā, gan pie-
augošo migrācijas vilni no konflikta 
plosītajām Tuvo Austrumu un Āfrikas 
valstīm uz Eiropu, kas kļuvis par vie-
nu no lielākajiem mūsdienu humāna-
jiem izaicinājumiem.

Pēc uzstāšanās ANO Ģenerālajā 
asamblejā Ņujorkā Raimonds Vējonis 
dosies uz Vašingtonu, kur viņam pa-
redzētas tikšanās ar ASV Kongresa 
un mediju pārstāvjiem, kā arī uzstā-
šanās Eiropas Politikas Studiju Centra 
ASV-Centrāleiropas Stratēģijas Foru-
mā, kurā Valsts prezidents skaidros 
pašreizējos drošības izaicinājumus 
reģionā.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Prezidents - ārzemju latviešiem
Turpinājums no 1. lpp.
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Augsti godātais 
priekšsēdētāja kungs, 

Ekselences! 
Atzīmējot Apvie-

noto Nāciju Organizā-
cijas 70. gadadienu un 
70. gadadienu kopš Otrā 
pasaules kara beigām, 

mums visiem ir pienācis laiks izvērtēt:
Kas ir panākts un īstenots?
Kas mums tomēr nav izdevies?
Kas vēl ir jādara, lai pasauli veido-

tu drošāku un labāku?
Jūlijā mēs atzīmējām 75. gadadienu 

Samnera Velsa deklarācijai par Baltijas 
valstu pretlikumīgās aneksijas no PSRS 

puses neatzīšanas politiku. Šī pozīcija 
atspoguļoja starptautisko tiesību dok-
trīnu, ka robežu mainīšana ar spēka pa-
līdzību nav pieņemama. Starptautiskās 
sabiedrības stingrā nostāja, atbalstot šo 
principu, mums ir bijusi ļoti svarīga.

Priekšsēdētāja kungs,
Kopš ANO Hartas noslēgšanas 

Sanfrancisko 1945. gadā, tie iemieso 
starptautiskās sistēmas pamatprincipus. 
Tomēr pārāk bieži starptautiskā kārtība 
un pamatprincipi tiek pārkāpti, un ANO 
nav spējusi novērst konfliktus, veicināt 
mieru vai pārtraukt asinsizliešanu.

Mums jāgūst mācība no pagātnes 
neveiksmēm nākotnes labā. ANO, un 

īpaši Drošības padomei, ir jāspēj īs-
tenot ANO Hartā noteikto uzdevumu 
ar pieaugošu atbildības sajūtu. Ir pie-
nācis laiks virzīties uz priekšu ANO 
Drošības padomes reformēšanā. Mēs 
augstu vērtējam centienus atjaunot 
sarunas par šo svarīgo jautājumu. Lat-
vija atbalsta Drošības padomes papla-
šināšanu abās dalībvalstu kategorijās. 
Vismaz viena papildu nepastāvīgās 
locekles vieta būtu jānodrošina Aus-
trumeiropas valstu grupai.

Ļoti būtiska ir agrīna ANO rīcība 
kritiskās situācijās. Latvija atbalsta 

LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis apmeklēja Ņujorku 
savā pirmā darbu vizītē ASV no 24. septembra līdz 30. septem-
brim.

Vizītes laikā VP R. Vējonis piedalījās 70. ANO ģenerālsa-
pulcē, kur teica runu un tikās ar citiem valsts vadītājiem, tai 
skaitā ar ASV prezidentu Baraku Obama un Obama kundzi. 
Notika vairākas divpusējās tikšanās, pieņemšana ar Ņujorkas 
latviešu kopienas, apmeklējums un tūre pie 9-11 pieminekļa un 

muzeja, un intervija ar laikrakstu Wall Street Journal. Ar WSJ interviju var 
iepazīties šeit: http://on.wsj.com/1JEjHR3

Daris Dēliņš
LR goda konsuls Ņujorkā 
Laikrakstam „Latvietis“

Otrdien, 29. sep-
tembrī,  Latvijas Re-
publikas pastāvīgā 
pārstāvniecībā Apvie-
noto Nāciju Organi-
zācijā (ANO) Ņujorkā 
notika pieņemšana par 

godu Latvijas valsts prezidentam 
Raimondam Vējonim. Valsts prezi-
dentu ar kundzi Ivetu Vējoni Latvijas 
teritorijā Ņujorkā sagaidīja Latvijas 
vēstnieks ANO Jānis Mažeiks un 
viņa kundze Dace Mažeika. Vie-
su vidū bija arī Latvijas ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs, Latvijas 
goda konsuls Ņujorkā Daris Gunārs 
Dēliņš, Latvijas goda konsuls Fila-
delfijā Džons Medveckis, Latvijas 
goda konsuls Melburnā Jānis Roberts 
Dēliņš, kā arī ap 30 Ņujorkas un Ņū-
džersijas latviešu.

Pēc vēstnieka J. Mažeika ievadvār-
diem klātesošie noklausījās altistes 

Andras Dārziņas koncertu Venta Zil-
berta klavieru pavadījumā. Program-
mā tika atskaņoti Roberta Šūmaņa un 
Emīla Dārziņa darbi. Andra Dārziņa 
1993. gadā kļuva par altu grupas kon-
certmeistari Hamburgas Filharmonis-
kajā orķestrī, bet kopš 2004. gada ir 
alta spēles profesore Štutgartes Mūzi-
kas augstskolā. Andra Dārziņa, kopā 
ar izcilo pianistu – koncertmeistaru, 
profesoru Venti Zilbertu, šogad ieska-
ņoja un izdeva jaunu CD ar nosauku-
mu Reflections.

Pēc koncerta viesus uzrunāja 
valsts prezidents, kurš izcēla ārzem-
ju latviešu paveikto Latvijas interešu 
aizstāvībā. Raimonds Vējonis arī ai-
cināja tautiešus iesaistīties Latvijas 
valsts simtgades jubilejas pasākumu 
plānošanā. 

Nākamajā dienā turpinājās valsts 
prezidenta ASV vizītes programma 
ar viņa uzrunu Apvienoto Nāciju Or-

ganizācijas Ģenerālās Asamblejas 
70. sesijā Ņujorkā.

Jānis Roberts Dēliņš
LR goda konsuls Melburnā

Laikrakstam „Latvietis“

Prezidents Raimonds Vējonis ASV
Koncerts LR pastāvīgā pārstāvniecībā ANO Ņujorkā

No kreisās: LR goda konsuls Melbur-
nā Jānis Roberts Dēliņš, altiste profe-
sore Andra Dārziņa un LR goda kon-
suls Ņujorkā Daris Gunārs Dēliņš.
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LR Valsts prezidents ANO
Tiekas ar ASV prezidentu

No kreisās: LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, LR Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis un LR pilnvarotais vēstnieks pie Apvienotām nācijām (ANO) 
Jānis Mažeiks. FO
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Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 70. sesijā Ņujorkā 
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priekšlikumu brīvprātīgi ierobežot 
veto tiesību izmantošanu Drošības pa-
domē situācijās, kas saistītas ar mas-
veida vardarbīgiem noziegumiem. 
Tāpat atbalstām ētikas normu, kas jeb-
kurai Padomes loceklei neļautu balsot 
pret tādu rīcību, kas vērsta uz masvei-
da vardarbības noziegumu pārtraukša-
nu un novēršanu.

Nesenā pagātnē vairākos svarīgos 
gadījumos Drošības padome nespēja 
demonstrēt savlaicīgu un izlēmīgu rī-
cību. Tam bija graujošas sekas. Dro-
šības padomei tika bloķētas pilnvaras 
apturēt Krievijas agresiju pret Ukrai-
nu, un lidojuma MH17 upuriem tika 
atņemta iespēja meklēt taisnīgumu 
starptautiskajā tribunālā, kas varētu 
noskaidrot patiesību par to, kas notrie-
ca šo civilo lidmašīnu.

Konflikts Ukrainas austrumos 
prasīja tūkstošiem dzīvību un noveda 
pie miljoniem nevainīgu upuru cieša-
nām. Krievijai ir jāpārtrauc visu vei-
du atbalsts separātistiem un jāizmanto 
sava ietekme, lai liktu viņiem ievērot 
Minskas nolīgumus. Ļoti svarīga ir 
pilnīga Minskas nolīgumu noteikumu 
īstenošana no visām iesaistītajām pu-
sēm. Starptautiskā sabiedrība, tostarp 
ANO Ģenerālā asambleja, atbalsta 
Ukrainu un tās teritoriālo integritāti. 
Nelikumīga Krimas un Sevastopoles 
aneksija no Krievijas puses ir nepie-
ļaujama. Mēs esam īpaši noraizējušies 
par situācijas pasliktināšanos sociāla-
jā, ekonomikas un cilvēktiesību jomā 
Krimā, īpaši attiecībā uz Krimas tatā-
riem un etniskajiem ukraiņiem.

Tāpat kā pārējā starptautiskā sabied-
rība, Latvija turpinās atbalstīt Ukrainas 
reformu procesu, lai stiprinātu demo-
krātiju, ekonomiku un labu pārvaldību.

Priekšsēdētāja kungs,
Šausminošais konflikts Sīrijā ilgst 

jau piekto gadu. Tas ir izraisījis hu-
māno katastrofu un destabilizējis visu 
reģionu. Starptautiskā sabiedrība ne-
drīkst pamest Sīrijas iedzīvotājus lik-
teņa varā, un tai jāvelta pūliņi politiska 
izlīguma panākšanai. Jāidentificē un 
jāsauc pie atbildības tās personas, kas 
ir atbildīgas par starptautiski aizliegto 
ķīmisko ieroču izmantošanu Sīrijā.

Sīrijas un Irākas konflikts un ie-
vainojamība ir veicinājuši Islāma 
valsts un vardarbīga ekstrēmisma iz-
platīšanos visā pasaulē. Vitāli svarīga 
ir saskaņota starptautiska rīcība, lai 
sakautu šo ļaunumu; no tās ir atkarīga 
ilgstoša miera un stabilitātes panākša-
na Sīrijā, Irākā un plašākā reģionā.

Latvija atzinīgi vērtē nesen noslēg-
to kodolieroču līgumu ar Irānu. Tagad 
ir nepieciešama pilna un raita Kopīgā 
visaptverošā rīcības plāna īstenošana. 
Tikai tad būs iespējams īstenot izmai-
ņas Tuvo Austrumu reģionā - lielākas 
iesaistīšanās un sadarbības, kā arī lielā-
kas stabilitātes virzienā. Tas ir apsvei-
cami, ka, neskatoties uz visiem pastā-

vošajiem izaicinājumiem, Afganistānas 
valdība ir parādījusi savu apņemšanos 
atbalstīt demokrātiskus procesus. Ilgt-
spējīgu mieru un stabilitāti valstī var 
panākt tikai ar nemainīgu un stingru 
apņemšanos no Afganistānas puses un 
turpmāku starptautisko atbalstu.

Ieilgušo konfliktu Piedņestrā, Ab-
hāzijā, Dienvidosetijā un Kalnu Kara-
bahā risināšanai ir jāpaliek starptautis-
kajā darba kārtībā.

Priekšsēdētāja kungs,
Pieaugušais migrācijas vilnis no 

konflikta plosītām Tuvo Austrumu 
un Āfrikas valstīm uz Eiropu ir kļu-
vis par vienu no lielākajiem mūsdienu 
humānajiem izaicinājumiem. Migrāci-
jas problēmas pastāv arī Āzijas-Klusā 
okeāna reģionā, Ziemeļamerikā un 
Dienvidamerikā. Līdzās neatliekamai 
humānajai palīdzībai, reaģējot uz jau-
no migrācijas un piespiedu pārvieto-
šanas tendenci, ir nepieciešams visap-
tverošs ilgtermiņa risinājums.

Politiskās, ekonomiskās un sociālās 
situācijas stabilizācijai Eiropas Savie-
nības kaimiņvalstīs ir jābūt galvenajam 
mērķim. Tajā pašā laikā, lielāka uzma-
nība būtu jāpievērš pieaugošas nelegālās 
migrācijas pamatcēloņiem, tostarp no-
stiprinot konfliktu novēršanas spējas.

Latvija atzinīgi vērtē notiekošo 
ANO miera uzturēšanas misiju pār-
skatīšanu. Būtiska ir sadarbība starp 
ANO un reģionālajām organizācijām, 
lai efektīvi pildītu miera uzturēšanas 
pilnvaras. Operatīviem uzdevumiem 
ir jābūt efektīvi saskaņotiem starp vi-
sām iesaistītajām pusēm. Eiropas Sa-
vienība ir nozīmīgs ANO partneris, 
kā tas tika pierādīts Centrālāfrikas 
Republikā, Mali un citviet pasaulē. 
Latvija nodrošina brīvprātīgu ieguldī-
jumu ANO miera uzturēšanas misijās 
un plāno pirmo reizi pati piedalīties 
ANO miera uzturēšanas misijā.

Starptautiskās sabiedrības apņem-
šanās aizsargāt iedzīvotājus no var-
darbīgiem noziegumiem ir ievērojami 
pastiprinājusies pēdējo 10 gadu laikā. 
Latvija stingri atbalsta Starptautiskās 
Krimināltiesas kā atbildīgas juridiskās 
sviras darbu un cer, ka iespējami ātri 
tiks aktivizēti Kampalas grozījumi 
Starptautiskās Krimināltiesas Romas 
Statūtos attiecībā uz ar agresiju saistī-
tiem noziegumiem.

Priekšsēdētāja kungs,
Šogad starptautiskā sabiedrība no-

slēgs divus no mūsdienu vissvarīgāka-
jiem starptautiskajiem procesiem. Mēs 
tikko pieņēmām vērienīgu attīstības 
plānu nākamajiem 15 gadiem. Ilgtspē-
jīgas attīstības mērķiem ir jāved mūs 
pretī reālu izmaiņu īstenošanai, lai 
mazinātu nabadzību un radītu labklā-
jību un vienlīdzību visiem. Mēs varam 
to izdarīt ar labi pārdomātu, mērķtiecī-
gu un uz rīcību orientētu politiku! Bet, 
pats galvenais, izšķiroša nozīme būs 
visu ieinteresēto pušu iesaistīšanai un 
atbildībai visos līmeņos, lai gūtu pa-
nākumus ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanā.

Ilgtspējīgas attīstības mērķu izpil-
di ievērojami veicinās jauna vispārēja 
nolīguma apstiprināšana Parīzes konfe-
rencē, lai risinātu klimata pārmaiņu jau-
tājumu. Nav pieņemama valstu nespēja 
uzņemties vērienīgus klimata pārmai-
ņu seku mazināšanas pasākumus, jo 
jebkāda turpmāka kavēšanās ārkārtīgi 
sadārdzinās nolīguma piemērošanu vai 
pat padarīs to par neiespējamu.

Latvija atbalsta siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu. Tāpat ir 
svarīgi paust spēcīgu signālu investo-
riem un uzņēmējiem par plāniem vir-
zīties uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un noturību 
pret klimata pārmaiņām.

Priekšsēdētāja kungs,
ANO ir bijusi izšķiroša nozīme 

ekonomiskās un sociālās attīstības un 
cilvēktiesību veicināšanā ikvienam. Šie 
ideāli un vērtības ir izrādījušies mūžī-
gi un universāli. ANO turpinās būt 
nozīmīga vieta risinājumu meklēšanai 
nākotnes izaicinājumiem caur globālu 
diskusiju, informējot sabiedrības, ra-
dot zināšanas un veidojot uzticību. Šo 
jautājumu priekšplānā izvirzās straujā 
tehnoloģiju attīstība, kas, no vienas 
puses, ir progresa un izaugsmes avots, 
bet, no otras puses, tā rada ievērojamu 
ievainojamību un dažādus starpvalstu 
un starpnozaru rakstura jautājumus.

Nācijas saskaras ar arvien pieau-
gošo kiberdraudu izaicinājumu. Gan 
valsts, gan nevalstiskajam sektoram jā-
darbojas saskaņoti, lai novērstu jauno 
tehnoloģiju ļaunprātīgu izmantošanu, 
turklāt tas jādara starptautiskā, starp-
nozaru līmenī un iesaistot visas ieinte-
resētās puses. Tas nebūs viegls process. 
Mums ir nepieciešams nodrošināt pa-
reizu līdzsvaru, rēķinoties gan ar vārda 
brīvības un atklātu inovāciju veicinā-
šanu internetā, gan likumīgu nacionā-
lās drošības interešu ievērošanu.

Valsts prezidenta uzruna
Turpinājums no 6. lpp.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis Apvienoto Nāciju Organizā-
cijas Ģenerālās Asamblejas 70. sesijā 
Ņujorkā.
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Gruzijas Latviešu 
biedrību Ave Sol! kā part-
nerorganizāciju Raiņa un 
Aspazijas 150 gadu jubi-
lejas svinēšanai izvēlējās 
Rīgas Latviešu biedrība 
(RLB). Mēs esam ļoti 

pateicīgi RLB par uzticību un sadarbī-
bu, un es gribu pateikties Sabiedrības 
integrācijas fondam, kurš ir pieņēmis 
lēmumu – atļaut kopēju projektu finan-
sējumu. Runa ir par diasporas biedrību 
piedalīšanos šādos kopējos projektos. 

Ar RLB mums ir senas sadraudzī-
bas tradīcijas, jo RLB bija pirmā sa-
biedriskā organizācija, kura jau 90.ta-
jos gados saaicināja tautu uz Pasaules 
latviešu saietu. RLB rīkojās, kad ofi-
ciālās Latvijas institūcijas vēl nebija 
izstrādājušas koncepciju: kā jāizturas 
pret ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem. 
Draudzīgi vai naidīgi?

RLB novadīja 6 Pasaules latviešu 
saietus, dodot iespēju mums iekļauties 
mūsu Dzimtenes jaunāko laiku vēs-
turē, nepametot savas mītnes zemes. 
Pateicoties šiem saietiem, mums bija 
dota iespēja tuvināties Dzimtenei, sa-
draudzēties ar latviešiem no visām pa-
saules malām un dalīties pieredzē par 
to, kā tiek organizēts latviešu biedrību 
darbs citās valstīs. Gruzijas latvieši 
piedalījās 4 no 6 saietiem.

Nevar pārvērtēt šo konferenču no-
zīmi, tās noņēma daudzas psiholoģis-
kas problēmas, tās tuvināja mūs Lat-
vijai un visas pasaules latviešiem. Šo 
konferenču rezultātā radās 2008. gadā 
RLB izdotā grāmata Latviešu bied-
rības pasaulē (uzziņu krājums). Arī 
mūsu – Gruzijas Ave Sol! ir pārstāvēta 
šajā grāmatā. Fakts, ka Gruzijā ir un 
strādā latviešu biedrība, kādu laiku tika 
uzskatīts kā eksotisks, neparasts fakts.

Tādai nevalstiskai organizācijai, 
kura ir izveidota pēc etniskā principa, 
ir ļoti svarīgi just aiz muguras savas 
Dzimtenes atbalstu, jo mēs esam vie-
na no ļoti mazām mazākumtautībām 
Gruzijā, un sadarbība ar Latviju ceļ 
mūsu pašapziņu, ļauj mums darbo-
ties pietiekami aktīvi, saglabājot savu 
identitāti, tajā pašā laikā nezaudējot to 
tajā sabiedrības integrācijas procesā, 
kurš notiek Gruzijā.

Šoreiz RLB biroja vadītāja Stella 
Līpīte piedāvāja kopā nosvinēt Rai-
ņa un Aspazijas 150 gadu jubileju pie 
mums – Tbilisi pilsētā. Projekta autore 
ir Lauma Celma. No tāda priekšliku-
ma mēs nevaram atteikties, pirmkārt, 
tāpēc, ka mūsu biedrības nosaukumā 
ir Jāņa Raiņa poēmas Ave Sol!virs-
raksts. Tieši par Raini un par viņa poē-
mu mēs domājām, kad nosaucāmies 
par Ave Sol! Otrkārt, mēs lēnām mā-
cījāmies Raiņa bērnu dzejoļus latviešu 
valodas svētdienas skoliņā, un mums 
bija, ko parādīt tautai.

Bez tam Raiņa dzeja, arī proza gru-
zīnu valodā ir skanējusi. Mūsu biedrī-
bas goda biedrs Ušangi Sahlthucišvili 
rakstīja par Raini gruzīnu literārajā 
presē jau sen, arī tulkojis ir gan prozu, 
gan dzeju. Maz , bet tomēr ! Milzīgu 
ieguldījumu Raiņa mantojuma popu-
larizēšanā ir ienesis gruzīnu dzejnieks 
Rauls Čilačava, kurš, būdams Ukrainas 
vēstnieks Latvijā, uzreiz saprata, kas ir 
Latvijas dvēseles un gara paraugs. Par 
cik viņš ir ļoti talantīgs cilvēks, raksta 
trīs valodās, viņš ļoti droši ķērās klāt 
Rainim un Aspāzijai, un ir izdotas di-
vas apjomīgas grāmatas ar mūsu Raiņa 
un Aspazijas dzejas tulkojumu gruzīnu 
un ukraiņu valodā. Arī mūsu Biedrības 
ilggadējais atbalstītājs un aktīvists Dā-
vids Jakobidze, kurš arī raksta dzeju, 
ir iztulkojis J. Raiņa poēmas Ave Sol! 
Ieskaņu, un viņam ir savas domas par 
Raiņa lomu latviešu dzejas vēsturē.

Svinējām mēs 
Raiņa un Aspazijas 
jubileju tieši Raiņa 
dzimšanas dienā – 
11.  septembrī. Un 
svinējām Latvijas 
Vēstniecības tel-
pās, jo dalībnieku 
skaits bija ļoti liels, 
mums bija izrādīta 
pretimnākšana, un 
mēs esam pateicīgi 
par sadarbību.

P r o g r a m -

ma bija bagāta. Galvenā runātāja bija 
Raiņa un Aspazijas muzeja direktore, 
zinātniece Gaida Jablovska. It kā par 
Raini un Aspaziju viss ir zināms, bet 
referente mūs aizrāva ar ļoti bagātīgu 
video materiālu un bagātu valodu. Ne 
jau katru dienu mēs dzirdam dzimto 
valodu. Ja pieaugušajiem viss tas izsau-
ca nostaļģiju, bērniem tas viss bija kas 
jauns un ļoti interesants. Bērni mācījās.

Par cik biedrībai ir diezgan pieklā-
jīga bibliotēka, šiem svētkiem par godu 
bija sagādāta izstāde – Raiņa grāmatas 
un grāmatas par Raini. Mums atra-
dās tikai viena grāmata par Aspaziju, 
bet mēs to vēl varam labot. Mums ir 
Amerikā izdota Raiņa Uguns un nakts 
(Amerikas Latviešu apvienības (ALA) 
izdota), ko mums uzdāvināja Dagnija 
Krēsliņa, kad viņa strādāja Gruzijas 
USAID programmā.

Pateicoties bērniem arī koncerts 
iznāca mīļš un izsauca vētrainus aplau-
sus. Pieaugušie jau nopietni lasīja Rai-
ni latviski un gruziniski. Mēs visi ļoti 
centāmies. Un bijām nopelnījuši skais-
tu galdu un gardu cienastu. Daudz ko 
bija sagādājuši arī mūsu viesi. Paldies 
arī vēstniecībai, jo arī tās darbinieki 
bija sagādājuši mums pārsteigumu.

Ar jubileju 11. septembrī RLB 
projekts nebeidzās. Divas dienas tika 
vadītas latviešu valodas stundas svēt-
dienas skolā. Pirmā stunda bija veltīta 
Saulei, bija runas un darbi. Mēs taisī-

Raiņa un Aspazijas dienas Gruzijā
Sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību

Kolektīvā bilde pēc svinīgās sarīkojuma daļas.
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Stunda svētdienas skoliņā.
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Grāmatu izstāde.
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Oda dziesmai
Es un „Rotas“ koris

Ir noturēti 2502 re-
ģistrēti mēģinājumi. 
Publikas priekšā dziedā-
tas 370 reizes. Repertuā-
rā bija 210 zināmu auto-
ru un 43 nenoskaidrotu 
autoru dziesmas, kopā – 

908. Sudraba krūšu nozīmes piešķir-
tas 258 koristiem, kas korī dziedāja 
vismaz vienu pilnu gadu. Aktīviem 
kora darbības atbalstītājiem piešķirtas 
20 bronzas kora krūšu nozīmes. Diri-
ģentam piešķirta zelta krūšu nozīme.

Pašos zieda laikos kora sastāvā 
bija 70, pat līdz 80 dziedātāju. No kora 
sastāva izaugušas arī trīs jaunas diri-
ģentes. Kora sekmīgai darbībai liela 
pateicība un atzinība pienākas kora 
valdei, balsu apmācītājiem un ikvie-
nam koristam.

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

Ar dziesmām saistītas ir visas mana mūža gaitas
Un kā tas dzīvē ir – gan lēnas, gan ar’ raitas.
Jau bērna dienās dziesmu nepietrūka man
Un tā arvien man viņas visu mūžu skan.
Jau skolas korī dziesmas dziedāju es pats
Un dziesmās skanēja no gada gads.
Pēc tam vēl daudzos koros dziedājis es biju
Un daudzus skaistu dziesmu ziedus vainagā saviju.
Vēl tagad dziesmas atmiņā man skan,
Kad karavīra gaitās jāstaigā bij man.
Tad nāca laiks, kad pašam kora priekšā man bij stāt.
Un dziesmu skaņās „rokas vicināt.“
No sākuma tur bērnu koris bij, tad Jauniešu un „Kokles“ 

vīri,
Un visi dziedāja ar sajūsmu un skaņās tīri.
Līdz Melburnā man aicināja koris „Rota“
Un man tad bija atbildība dota
Šo kori apmācīt un dziesmas skandināt
Un visu mūsu sabiedrību priecināt.
Šo kori vadīju es gadus piecdesmit un trīs
Un tā ar dziesmām pagājis man mūžs bij viss.
Un tā ar to bij pagājuši arī sešdesmit un astoņi man gadi,
Kopš pirmo reizi kora priekšā redzēja jau mani.
Un bij man arī panākumi, laime bezgalīga
Un diriģēju dziesmu svētkos Visbijā, Toronto, arī Rīgā.
Kā arī Dziesmu dienas Gaujienā,
Kas atmiņā nāk man kā nomodā, tā arī snaudienā.
Bij „Rotas“ koris varens reiz nudien,
Un skaistas dziesmas dziedāja arvien.
Pat balsis astoņdesmit varēja tur skaitīt
Un skaistu kamolu ar dziesmām vaļā raisīt.
Pat kora himnā vārdi ir, ka gaisma iedegsies,
Kad „Rotas“ kora dziesmas ieskanēs.

Bet gadi iet, to vietā jauni nāk,
Un kora rindas sāka sarauties arvienu jūtamāk.
Bij dažam jāatstāj šīs zemes gaitas,
Kaut spēks vēl bij un arī kājas raitas.
Bet dažam gadu nastā spēki zūd
Un balsij nav vairs skaņas, viņi jūt.
Un negribas tad vakaros vairs atstāt mājas,
Jo kājas gurst un arī acis kļuvušas ir vājas,
Un tādēļ rindas korī sāk kļūt retas,
Kaut bēdas ir par to, un sirdī sāpes metas,
Kur palikuši tie, kam sirdī dziesmu skaņas lietas?
Kas aizpildīt ir varējuši aizgājušo vietas.
Vai mūsu tauta zaudējusi dziesmu garu,
Kas gadu simteņiem tai deva dzīvē sparu?
Reiz meitas teica: „Daiļu dziesmu darināju“
Un: „Jo man grūti, jo man sūri, jo es koši padziedāju...“
Laiki bij, kad visu nakti dziesmas skandināt mēs spējām,
Un tad ar’ visas izdziedāt vēl nevarējām,
Bet tagad maz tās skan, kad kopā nākam
Un tikai reti kādu dziesmu uzsākt sākam.
Vai laiki nāks, kad atkal celsies koris „Rota“?
Un jauniem spēkiem būs tad dziesma atskaņota?
Jeb apdzisušas būs nu „Rotas“ kora liesmas,
Kā apdzisa jau Jauniešu un „Kokles“, „Dziesmu varas“, 

„Kursas“ dziesmas? *
Bet kas ar notiktu, un kādi laiki būtu,
To zinu es un savā sirdī jūtu,
Ka dziesma, kas reiz dziedāta uz zemes šīs,
Tā nekad nebeigs skanēt augšā, debesīs.

Viktors Bendrups
2013. g.

*Kādreizējie kori Melburnā

„Rotas“ koris 1983. gadā.
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Melburnas „Rotas“ kora darbība manā 53 gadu darbības laikā

jām Sauli no kartupeļiem un vārpām, 
pinām saulīti no krāsainām dzijām... 
Un dziedājām un dziedājām, mums 
pirmo reizi stunda notika kokles pa-
vadībā: spēlēja Rozīte Spīča, dziedāt 
mācīja Edīte Putniņa. Otra stunda bija 

veltīta teātrim. Taisījām lelles no siena, 
kuru atveda no Latvijas Margita Porie-
te. Teiksiet – fantastika? Jā, mums bija 
dažas fantastiskas dienas! 

Rīgas Latviešu biedrības piedāvā-
tais un pie mums realizētais projekts 
ir ļoti veiksmīgs piemērs kā tuvināt ār-
zemēs dzīvojošos latviešus Dzimtenei, 
kā stiprināt saites starp latviešiem, ne-

atkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Nerunā-
jot par to, kādas pateicības jūtas šāds 
notikums rada katrā notikuma dalīb-
nieka sirdī.

Regīna Jakobidze
Gruzijas latviešu biedrības „Ave Sol“ 

priekšsēdētāja
25.09.2015., Tbilisi, Gruzija

Laikrakstam „Latvietis“

Rainis un Aspazija Gruzijā
Turpinājums no 8. lpp.
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Pirmo reizi gadījās 
būt Adelaidē skolas sarī-
kojuma nedēļas nogalē un 
tā nolēmu, ka noteikti jā-
paspēj redzēt, kā adelai-
dieši to rīko. Bija prieks, 
ka aizgāju, jo sarīkojums 

bija ģimenisks un atstāja ļoti siltu sajūtu.
Vispirms smaidīgā seja pie ieejas 

galda jau lika justies gaidītai. Blakus 
ieejai bija izstādīti skolēnu darbi – pro-
jekti par Latvijas dabu. Daži skolēni 
bija īpaši daudz piestrādājuši, veidojot 
dioramas – kurpju kastes lieluma 3D 
Latvijas skatu attēlus. Tad vēl, tālāk ie-
ejot, zāles malā stāvēja daudzas mazas 
podziņas tautas tērpos ar mammām un 
tēviem, kas arī saģērbti latviskās goda 
drēbēs. Noteikti nevarētu pārprast, ka 
esmu nonākusi Latviešu namā!

Ar formālu karoga ienešanu iesā-
kās skolas sarīkojuma svinīgā daļa. 
Skolas padomes priekšsēdis Reinis 
Dancis visus sveica, īpaši svētku vie-
sus – vietējās pašvaldības un pavalsts 
parlamenta locekļus, kam bija ierādī-
tas goda vietas pirmajā rindā.

Sekoja interesants bērnudārza uz-
nāciens – mazās podziņas tautas tērpos 
ar vecākiem uzsoļoja uz skatuves, skan-
dinot dažādu Latvijas putnu skaņas. 
Bērnudārznieku tautas tērpiem pāri 
bija skaisti caurspīdīgi apmetnīši ar krā-
sainiem auduma gabaliņiem – tie bija 
spārniņi. Katrs bērniņš bija saģērbts kā 
īpašs Latvijas putns. Skaisti! Visi, rota-
ļās iedami, dziedāja te Austrālijā ma-
zāk pazīstamas, bet ļoti skanīgas, me-
lodiskas dziesmiņas par putniem Lido, 
putniņ!, Dūku, dūku, balodīti, Parād’, 
mazais balodīti un Cielava, baltgalve. 
Sekoja stāsts Putniņi, kur daži mazie 
arī veiksmīgi attēloja putnu skaņas. 
Nobeigumā Putnu orķestris, kur katrs 
bērniņš (un viņa vecāki) attēloja savu 
putna skaņu – sanāca skanīgs orķestris! 
Šī uzveduma daļa bērnadārza vadītāju 
Daces  Freijas un Mārītes  Rumpes 
vadībā radīja tik mīlīgu gaisotni, ka 
palika silti ap sirdi. Skatītājiem prieks, 
brašajiem bērniņiem, vecākiem un vec-
vecākiem gandarījums par paveikto!

Nākamie skatītāju priekšā iznāca 
lielākie skolas bērni. Skolas koris veik-
smīgi nodziedāja: Strauja, strauja upe 
tecēj, Ozolīti, zemzarīti, Krauklīts sēž 
ozolā, Aiz kalniņa dūmi kūp un Suņi 
zaķim pēdas dzina un beigās daudzbal-
sīgu Cik jauki meža malā. Dziesmas ir 
mūsu tradicionālās tautas dziesmas – 
labi, ka bērni tās iemācās. Teksts arī 
nav vienkāršs, bet bērni lieliski tika 
galā – cepuri nost! Starp dziesmām arī 
uzstājās divas topošās pianistes – Elisa 
Dance un Soraja  Tomsona  (Soraya 
Thompson). Sekoja ļoti enerģiski no-
dejotas Plaukstiņpolka, Pankūkdancis 
un Krakovjaks. Pēdējā nav īpaši vieg-
li dejojama. Bieži danču vakaros var 

redzēt, cik sarežģīti pieaugušajiem 
dejotājiem ir izprast līkloču dejošanu 
meitām ap puisi, bet bērniem šī deja ne-
sagādāja grūtības. Jāpiemin arī smaidī-
gā skolotāja Anita Bučere (Butcher), 
kas dziedāja bērniem līdzi tautas dzies-
mas, dejoja līdzi tautas dejas un atkal 
parādījās uz skatuves bērnu uzvedumā. 
Kas par uzņēmīgu jaunieti!

Un tā nu arī pēc starpbrīža uz ska-
tuves viens pēc otra parādījās mazie 
sagatavošanas un 1. klases bērni, attē-
lojot kukaiņus un dzīvniekus latviešu 
tautas pasakā Vecīša cimdiņš. Vecīti 
tēloja bērnu skolotāja Anita Butcher, 
kas, visu laiku pati būdama uz skatu-
ves, varēja iedrošināt un palīdzēt ma-
ziem ziķeriem atcerēties savu tekstu. 
Uz skatuves atlidoja mušiņa, uznāca 
pelīte, zaķis, uzčāpoja lācis, vilks, 
lapsa un kā beidzamais – gailis. Visi 
ielīda vecīša cimdiņā, kas bērniem tīri 
labi patika, jo cimdiņš bija raiba audu-
ma caurule, kurai bija jāizlien cauri, lai 
nonāktu pie pārējiem. Cimdiņš tomēr 
izrādījās par mazu, lai saturētu visus 
dzīvniekus un pārsprāgst. Tā nu vecī-
tim cimdiņš pagalam, bet bērni laimī-
gi, ka uzvedums veiksmīgi nospēlēts.

Tad nāca kārta 5., 6. un 7. klases au-
dzēkņiem, kas gatavojās uz ceļojumu uz 
Latviju uzvedumā Kā Ozoliņu ģimene 
posās Latviju lūkoties. Bērni te viens 
otram jautā, kādas mantas iepakot kofe-
rī nodarbēm Latvijā. Vai kalnā kāpšanas 
un niršanas ekipējums Latvijā noderētu, 
vai ne. Uzvedumā arī dalību neklātienē 
ņēma Matīss Lūsis ar ierakstītu sižetu, 
ko pārraidīja uz ekrāna zāles priekšā. 
Matīss visu gadu klasei līdzi mācījies ar 
Skype palīdzību; jauki, ka viņš varēja arī 
šādā veidā piedalīties klases uzvedumā!

Sekoja vidusskolas 12. klases skol-
nieces Tamāras  Līdumas rūpīgi sa-
gatavotais priekšnesums par dzintaru. 
Tamāra ne tikai stāstīja interesantus 
faktus, bet arī rādīja skolas saimei uz 
lielā ekrāna bildītes. Bērni ar interesi 
sekoja līdzi – labi izdomāts – vecākais 
skolnieks māca jaunākiem!

2., 3. un 4. klases skolnieku uzve-
dums Latvijas gadalaiki bija netieša 
mācību stunda par atšķirībām starp 
mūsu abu valstu – Latvijas un Aus-
trālijas – gadalaikiem. Kad Latvijā 

auksts, tad Austrālijā karsts – atklājās, 
kādas drēbes būtu vispiemērotākās 
katram gadalaikam.

Vecāku padomes priekšsēdis arī 
uzskaitīja skolas šī gada sarīkojumus 
un pasākumus, kādu izrādās bijis va-
ren’ daudz. Fotogrāfijās uz ekrāna 
varēja dzīvot skolas gada nodarbībām 
līdzi. Tika arī uzsvērts skolas jaunais 
sauklis Mūsu skola ir jūsu skola. Šo 
saukli arī varēja izlasīt uz skolas for-
mas tērpiem – T-krekliem, ko mugurā 
vilka daži pieaugušie. Izrādās, ja nav 
tautas tērps, ar ko uzstāties sarīkoju-
mā, mierīgi var vilkt šo skolas T-krek-
lu; visi būs apmierināti.

Sarīkojuma beigās varēja uzēst ve-
cāku sarūpētas kūkas un cepumus, kā 
arī laimēt visādas balvas loterijā.

Jāsaka, ka sarīkojuma tēma Lat-
vijas daba bija labi izvēlēta, jo bērni, 
uz sarīkojumu gatavojoties, daudz ko 
iemācījās. Ne tikai drosmi uzkāpt uz 
skatuves un uzstāties, bet arī bagāti-
nāja savu vārdu krājumu, nemaz neru-
nājot par kultūras apguvi, – dejojot un 
dziedot tautas dziesmas un dejas. Gu-
vums ne tikai skatītājiem, bet pašiem 
bērniem. Un viss notika ģimeniskā at-
mosfērā – prieks izbaudīt šo vidi!

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides skolas ģimeniskais sarīkojums
Guvums ne tikai skatītājiem, bet pašiem bērniem

Bērndārznieku un vecāku „Putnu orķestris“.
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Skolas uzvedums.
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Tā arī nolēmām, jo mūsu meitas krust-
māte Vita ciemojās Latvijā. Vairākkārt esam 
izmantojuši SIA Skaisto skatu aģentūras 
ceļojumus, un šis piedāvājums mums likās 
īpašs, jo Vitai un Ivaram garšo zivis – ceļo-
juma noslēgumā zvejnieku sētā Dieniņas ir 
solīts mielasts no dažādām vietējām zivīm 

ar sātīgu zivju smēķēšanu, kā arī ieskats zivju kūpināša-
nas procesā. Šie solījumi nepiepildījās, bet rakstot par šo 
ceļojumu, vēlreiz paskatījos SIA Skaisto skatu aģentūras 
mājas lapā, kur zivju smēķēšana un mielasts ir papildināts 
ar garšīgām fotogrāfijām.

Kopš DP laikiem man ar zivīm ir izsmalcināta draudzī-
ba. Vācijā, Itzehoes bēgļu nometnē, rūpējoties par bērnu 
veselību, mums, knēveļiem, kā arī vidusskolēniem skolā 
deva lielu ēdamkaroti ar zivju eļļu. Stāvējām rindā saņemt 
porciju, bet man tā glumā, smirdīgā karote uzrāva koļķi – 
tik tikko aizskrēju līdz izlietnei! Ja zivīm nav zivju eļļas 
smarža (izsakoties maigi), zivis un es, – mēs kaut cik va-
ram sadzīvot.

Skaisto skatu aģentūras aicināti, romantiskā vienas die-
nas ekskursijā 44 cerīgi tūristi ir aizņēmuši visas autobu-
sa vietas. Kad braucam ar personīgo automašīnu, Latvijas 
dabas skati nav tik plaši pārskatāmi, jo jāvēro ceļš, ceļa 
norādījumi, citu šoferu uzvedība, braukšanas ātrums utt. 
Autobusā kā bezrūpīgi pasažieri ērtos atzveltnes sēdekļos 
braucam un priecājamies par skaisto Latviju, ko vērojam 
kā lielformāta ekrānā.

Saulainā rītā kafijas pauze ceļmalas kafejnīcā Sumbrs. 
Pirmā apskate ir Talsi, gleznaina deviņu pakalnu pilsē-
ta divu ezeru krastos. Nākošā pieturas punktā, Dunda-
gā, paredzētas pusdienas. Skatīsim arī Dundagas pili ar 
nostāstiem par spokaino zaļo jumpravu, kas gaišā dienas 
laikā mūs nepārbaidīs. Dundaga ir Krokodila Dandija, 
Arvīda Blūmentāla, dzimšanas vieta (1926. gadā Dunda-
gā). Pabraucām garām krokodila skulptūrai, ko Kurzemes 
stipro vīru piemiņai dāvinājis LR goda konsuls, Norberts 
Klaugens no Čikāgas (skulptūras autors O. Skarainis).

Kamēr citi pasažieri pusdieno, es aizeju apskatīt pelēko 
krokodila skulptūru. Pēc pusdienām tūristi uzkrāj enerģiju 

Etno parka ener-
ģētiskā piramīdā; 
tādēļ, ka kavējos 
pie krokodila, 
man enerģijas uz-
krājums izpaliek.

Tālāk ceļš aiz-
ved uz Valpenes 
akmens krāvuma 
piramīdu (6 m 
augstu, pamatnes 
apkārtmērs 50 m), 
kas savelta no ak-
mens milzeņiem 
kā piemiņas zīme 
latvju tautas dainu 
vācējam un kārto-
tājam Krišjānim 
Baronam. Piramī-
da izveidota pēc 
Imanta Ziedoņa 
ieceres tēlnieka 

Viļņa Titāna vadībā 1990. gadā. Pie piramīdas mūs drau-
dzīgi sveicina trīs bērni uz divriteņiem, sniedz roku un at-
vadām māj ardievas.

Slīteres bāka ir vēl viens Latvijas unikālais dārgums – 
bāka, kas atrodas 5 km no jūras stāvā, 30 m augstā Sen-
krasta kraujas malā, Slīteres Nacionālā parkā. Vietā, kur 
tagad uzcelta bāka, lai uz Rīgu ejošie kuģi neieskrietu 
krastā, laupītājs Dāvids kurinājis maldu ugunskurus tieši 
pretējam nolūkam, un salaupītos kuģu dārgumus slēpis 
kādā alā. Slīteres dabas parks ir rezervāta teritorija, un mū-
žamežu kalnapakša apskatāma tikai gida pavadībā. Pieejot 
pie koka kāpnēm, kas veda stāvus lejā, man bija sajūta, ka 
lejā varbūt tikšu, bet augšup mani būs jānes pikupaunā, pati 
nespēšu – nebiju pabijusi enerģētiskā Etno parka piramīdā.

Ceļš uz Kolkas ragu tagad gluds kā pirmklasīga šoseja; 
pirms 9 gadiem šis bija grants, milzīgu putekļmākoņu ceļs, 
kur mūsu īrēta automašīna nolūza, un bijām spiesti kādas 
burvīgas stundas pavadīt ceļmalas viršos. Tāda piespiedu 
atpūta, ko ar prieku atceros! Braucot garām kāpu priedēm 
vienmēr gribas piestāties, pagulēt sūnās zem smaržīgajām 
priedēm. Tagad Kolkas raga apkārtne arī sevišķi sakārto-
ta tūristu vajadzībām. Pārpildītā kafejnīca bez galdiņiem 
un krēsliem ir vienīgā, kas apkalpo tūristu vajadzības pēc 
kafijas, ūdens, suvenīriem un viegliem našķiem. Tomēr, 
stājos rindā, lai nopirktu take-away kafiju ar sausiņu. Labi, 
ka to izdarīju, jo nākošā ceļa pieturas punktā solītais zivju 
smeķis un mielasts zivju sētā Dieniņās nepiepildījās. Solīts 
makā nekrīt! Tur mēs nedabūjām nedz ēst, nedz dzert!

Katram bija gidei jāsamaksā 10 eiro jau ceļojuma sā-
kumā, lai gide varētu paziņot par mielasta dalībnieku skai-
tu. Tā domāja lētticīgie tūristi. Šeit bija paredzēta aktīva 
atpūta pie jūras, zvejnieku sievu stāstījums un teatrāls uz-
vedums, kas ilga un ilga tik ilgi, ka divas reizes sūdzējos 
gidei, ka tas vairs nav izturams – divas sievas kā tirgus 
bābas bļaustās, sit ar dūrēm pa galdu, taisa trokšņus, lai 
publika neaizmigtu. Šai sētā pat nebija pietiekami vietas 
visiem, kas bija pieteikušies. Ivars sēdēja uz celma bluķa, 
daži stāvēja kājās. Nekas neliecināja par svaigu zivju kū-
pināšanu. Kad bija palikusi ½ stunda, lai kāptu autobusā 
atceļā uz Rīgu, es biju sevišķi noskaitusies un sāku skaid-
roties ar gidi par neesošo mielastu, kas nu nekur ar burvju 
mājienu nevarēja parādīties, nedz arī ar galdiņ, klājies! pa-
vēli. Gide man un Ivaram izmaksāja 10 eiro, bet tādēļ, ka 
bijām attālinājušies no pārējiem, lai nedzirdētu sūdzības, 
krustmāte Vita palika iekšpagalmā, cerībā uz mielastu. 
Kad Vita atnāca pie autobusa arī viņa bija pārskaitusies, 
jo no paredzētā mielasta esot dabūjusi vienu četrkantainu 
gabaliņu siļķi un sakaltušu butes gabalu no kā neko vai-
rāk kā pāris kumosu nav varējusi izlobīt – bez dakšas, bez 
naža, – lietojot tikai piecus pirkstus. Sūdzējās arī citi tūristi 
un solījās sūdzēties Skaisto skatu aģentūrai.

Atpakaļ ceļā gide skaļrunī skaidroja, ka katram ir cītīgi 
jāizlasa aģentūras piedāvājums, lai izvērtētu izvēli: braukt 
vai nebraukt.

Nākošā dienā visi trīs uzrakstījām sūdzību par zvej-
nieksētā Dieniņas solīto, – nepildīto. Visādā ziņā pārējais 
ceļojuma maršruts un apmeklētās vietas bija uzteicamas. 
Drošības labad piezvanīju arī Dieniņu saimniekiem, kas 
minēti programmā. Par solīto mielastu un zivju smēķēšanu 
saimnieks man atbildēja, noliekot klausuli.

Anita Apele
Laikrakstam „Latvietis“

Apceļo dzimto zemi!
Romantiska vienas dienas ekskursija (ar izņēmumu)

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $34.

Slīteres bāka.
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„Nākotnes nama“ kārtējais kavējums
Nils Ušakovs piedāvā projektu apspriest publiskā diskusijā

Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrības valdes 
priekšsēdis Valters  Nol-
lendorfs un muzeja di-
rektors Gunārs  Nāgels 
5. oktobra vizītē pie 
Rīgas pilsētas mēra Nila 
Ušakova saņēma piedāvā-

jumu apspriest Nākotnes Nama projektu 
publiskā diskusijā. Lai gan šis projekts, 
iespējams, ir visapspriestākais arhitek-
tūras jautājums pēdējā gada laikā, pēc 
N. Ušakova domām ir nepieciešama 
oficiāli noformēta publiska diskusija. Tā 
varētu notikt līdz Ziemassvētkiem.

Rīgas mērs N. Ušakovs pauda, ka 
šāda diskusija dos ierosmi projekta uzla-
bojumiem. Spiediens esot jūtams, kā no 

projekta attīstītāju, tā no pretinieku pu-
ses. Mērs norādīja, ka viņš atbalsta mu-
zeja attīstību, tomēr viņam jāņem vērā 
tas, kā projekta attīstības gaita izskatās 
no juridiskā viedokļa. Rīgas galvenais 
arhitekts Gvido  Princis raksturoja si-
tuācijas duālo dabu. No vienas puses – 
par Nākotnes Nama projektu publiski ir 
spriests jau no 2001. gada. Tagad tas ir 
izstrādāts līdz tehniskā projekta stadijai. 
Bet no otras puses – juridiskā viedok-
ļa – Rīgas Būvvalde ir tiesīga to uzskatīt 
par jaunu būvniecības ieceri. Tika noka-
vēti tehniskā projekta iesniegšanas ter-
miņi, un saskaņā ar jaunā Būvniecības 
likuma pārejas noteikumiem, tas jau ir 
uzskatāms par jaunu būvniecības ieceri.

Valters Nollendorfs izteica bažas, 

ka projekta attīstību varētu aizkavēt 
birokrātiskas procedūras. Būvdarbiem 
būtu jau jāsākas, lai muzeja rekonstruk-
cijas projektu īstenotu līdz 2018. ga-
dam. Tāpēc iespējamie projekta gro-
zījumi ir tuvāko mēnešu jautājums un 
tie jāveic, balstoties uz visu ieinteresēto 
pušu sarunu rezultātiem.

10.  oktobrī  Būvvaldes padomes 
sēdes darba kārtības sadaļā Attīstības 
priekšlikumi ir iekļauts jautājums par 
Okupācijas muzeja rekonstrukciju Lat-
viešu Strēlnieku laukumā 1. Būvvaldes 
vadītājs Inguss Vircavs prognozēja, ka 
padome lems rīkot publisku diskusiju.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas Brāļu kapi
Aicinājums iesūtīt fotogrāfijas

2015. gadā Nacionālais memoriāls 
Rīgas Brāļu kapi atzīmē 100 gadus 
kopš pirmajiem apbedījumiem. Visu 
šo 100 gadu garumā tie ir bijuši Latvi-
jas valsts vēstures liecinieki.

Organizatori aicina ikvienu, kuram 
ģimenes albumā vai arhīvā ir fotogrāfi-
jas, kuras uzņemtas Rīgas Brāļu kapos 

(ģimenes apmeklējuma laikā, piedalo-
ties sabiedriskos pasākumos u.c. laikā 
no 1915. gada līdz 2015. gadam) iesūtīt 
uz e-pastu rbk@rigasbralukapi.lv vē-
lams līdz š.g. 20. oktobrim. Fotogrāfi-
jām jāpievieno gads un vieta, kur tās 
uzņemtas, autora vārds un kontakti, kā 
arī neliels apraksts vai ar fotogrāfiju 

saistīts personīgs vēstījums.
Rīgas pieminekļu aģentūra fo-

togrāfijas publicēs mājas lapā www.
rigasbralukapi.lv un nākotnē, sagaidot 
Latvijas valsts 100 gadi, veidos arhīvu 
un interaktīvu izstādi par Rīgas Brāļu 
kapiem.

Rīgas pieminekļu aģentūra

No kreisās: Rīgas mērs Nils Ušakovs, Rīgas Būv-
valdes vadītājs Inguss Vircavs.

No kreisās: Rīgas mērs Nils Ušakovs (mugura pret kameru), Lat-
vijas Okupācijas muzeja direktors Gunārs Nāgels, Latvijas Oku-
pācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs.
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Latvijas Okupācijas muzejs strādās arī pirmdienās
Lai pilsētas viesiem būtu iespēja apmeklēt kultūras objektus arī nedēļas sākumā

Beidzoties vasaras sezonai, Lat-
vijas Okupācijas muzejs ir pieņēmis 
lēmumu nepāriet uz ziemas darba lai-
ku, bet turpināt strādāt visas nedēļas 
dienas, arī pirmdienās. Tas darīts, lai 
pilsētas viesiem būtu iespēja apmeklēt 
kultūras objektus arī nedēļas sākumā, 
kad daudzi muzeji ir slēgti. Tāpat ir 
ņemtas vērā skolu intereses – apmeklēt 
muzeja nodarbības darba dienās.

Katru dienu no pulksten 11.00 līdz 
17.00 būs atvērta Okupācijas muzeja 
pagaidu ekspozīcija Rīgā, Raiņa bulvārī 
7, kā arī muzeja izstāžu zāle Latviešu 
Strēlnieku laukumā 1, kur apskatāmas 
izstādes Brīvību Baltijai. Latviešu uz-

raksti uz Berlīnes mūra un Rumbula. 
Nozieguma anatomija. 1941., kā arī 
nelielā izstāde par aktuālo muzeja pie-
būves jautājumu Rekonstrukcija: Nams 
Okupācijas muzeja nākotnei. Izstāžu 
zālē Latviešu strēlnieku laukumā 1 vēl 
ir redzami svarīgākie vecās, pašlaik 
demontējamās ekspozīcijas objekti – 
stāsts par Molotova–Ribentropa paktu, 
interaktīvais objekts par PSRS Gulaga 
sistēmu un lēģera barakas rekonstrukci-
ja. Izstāžu zāle Latviešu Strēlnieku lau-
kumā 1 būs atvērta līdz oktobra vidum.

Savukārt muzeja veidotā izstāde 
Izstaigā Stūra māju Brīvības ielā 61, bi-
jušajā LPSR Valsts drošības komitejas 

ēkā, sākot no 1. oktobra, strādās pirm-
dienās, ceturtdienās, piektdienās no 
10.00 līdz 17.30, trešdienās no 12.00 līdz 
19.00, bet otrdienās izstāde būs slēgta.

Ekskursijas ar gidu pa čekas iek-
šējā cietuma pagrabu, gaiteņiem un 
kamerām notiks:
• pirmdienās, ceturtdienās un piekt-

dienās 10.30 (angļu val.), 12.00, 
13.30 (angļu val.), 15.00 un 16.30;

• trešdienās 12.00 (angļu val.), 13.30, 
15.00 (angļu val.), 16.30 un 18.00;

• sestdienās un svētdienās 10.30 (angļu 
val.), 12.00, 13.30 (angļu val.), 15.00.

Latvijas Okupācijas muzejs 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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bojušies ar mūsu partneriem Latvijas 
valdībā – Ārlietu ministrijā, Kultūras 
ministrijā, Izglītības un zinātnes mi-
nistrijā, Aizsardzības ministrijā un arī 
Latvijas Republikas Saeimā.

Latvijas drošība ir mūsu valsts pastā-
vēšanas stūrakmens. Bez ieguldījumiem 
savas valsts drošības stiprināšanā mēs 
ne vien kļūstam par viegli ietekmējamu 
mērķi, bet arī graujam paši savas morā-
lās tiesības nepieciešamības gadījumā 
lūgt palīdzību no saviem sabiedrotajiem 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijā. 
Tieši tādēļ mums ir politiski svarīgi pēc 
iespējas ātri panākt valsts aizsardzības 
budžeta palielinājumu līdz 2 procentiem 
no iekšzemes kopprodukta, kā to paredz 
mūsu valsts līdzdalība NATO, un kā to 
šogad esmu lūdzis Latvijas augstākām 
amatpersonām adresētā vēstulē.

Paldies Jums, Ministru prezidentes 
kundze, ka šī gada februārī iestājāties 
par aizsardzības budžeta palielināšanu 
līdz 2 procentiem jau 2018. gadā, nevis 
2020. gadā, kā to 2014. gadā sākotnē-
ji bija apstiprinājis mūsu parlaments. 
Šie divi procenti vispirms ir vajadzīgi 
mums pašiem, lai nemazinātos morālā 
autoritāte apgalvojumiem, ka Latvijas 
neatkarība un drošība ir mūsu prioritā-
te. Situācija ir nopietna, ko padara vēl 
sarežģītāku daudzie pasaulē vienlai-
kus samilzušie konflikti un politiskie 
saspīlējumi.

Par būtisku izaicinājumu Latvijas 
valdībai un Eiropas vienotībai pēdējā 
gada laikā ir kļuvusi Eiropā samilzusī 
patvēruma meklētāju krīze, kas jau sa-
sniegusi humanitāras katastrofas apmē-
rus. Pasaules Brīvo latviešu apvienība, 
kuras biedru un atbalstītāju loku veido 
2. Pasaules kara rezultātā bēgļu gaitās 
devušies tautieši un viņu pēcteči, kā arī 
pēdējos gados izceļojuši latvieši, vistie-
šākā veidā apzinās šīs krīzes humanitāro 
pusi un nepieciešamību sniegt palīdzību 
dzīvības briesmās nonākušajiem. Vien-
laikus apzināmies, ka tas ir iekšpolitisks 
lēmums, kas jāpieņem Latvijas valdībai 
saskaņā ar tās pašas spējām integrēt šos 
patvēruma meklētājus Latvijas sabied-
rībā, neradot draudus Latvijas valsts un 
tās iedzīvotāju drošībai. Jebkura patvē-
ruma meklētāja uzņemšanai un integrā-
cijai Latvijas sabiedrībā, viennozīmīgi, 
jānotiek uz latviešu valodas pamatiem 
un saskaņā ar Latvijas likumiem!

Lai nodrošinātu latviešu valodas 
ilgtspēju un latviešu tautas dzīvotspēju, 
ir svarīgi ne tikai stiprināt latviešu valo-
das statusu Latvijā, bet arī veicināt tās 
apguvi daudzskaitlīgajā latviešu kopie-
nā ārpus Latvijas. Šī uzdevuma īsteno-
šanā nozīmīgu lomu spēlē PBLA Izglī-
tības padome, sadarbojoties ar Latvijas 
Izglītības un zinātnes ministriju un 
tās pakļautībā esošo Latviešu valodas 
aģentūru. Šis nav uzdevums, ko spē-
jam paveikt mēs vieni paši, un šis nav 
uzdevums, ko var veikt kampaņveidīgi. 
Tādēļ aicinām Latvijas valdību Latvi-

jas pamatbudžetā 
paredzēt atbalstu 
diasporas latviešu 
skolām un tālmācī-
bas procesam.

Tikpat nozīmī-
gas Latvijas tau-
tas pastāvēšanai ir 
latviešu kultūras 
tradīcijas. Esam 
pateicīgi Kultūras 
ministrijai par tās 
sniegto atbalstu 
Dziesmu un deju 
svētku tradīciju uz-
turēšanai un latvie-
šu kultūras pieeja-
mībai ārpus Latvijas. Tā piemēram, ar 
Kultūras ministrijas atbalstu 2014. gada 
nogalē norisinājās Austrālijas latviešu 
55. Kultūras dienas Sidnejā un nupat, 
septembŗa sākumā – XVI Rietumkras-
ta Dziesmu svētki Sanhozē, Kalifornijā. 
Ar Kultūras ministrijas atbalstu šogad 
arī notika vairākas viesmākslinieku 
turnejas ASV, Brazīlijā, Austrālijā, 
Krievijā un Īrijā, kas stiprina saites un 
veicina diasporas latviešu piederību 
Latvijai. Vēlos izteikt arī gandarījumu 
par Sabiedrības integrācijas fonda triju 
gadu programmu diasporas nevalstisko 
organizāciju darbības stiprināšanai, ku-
ras ietvaros šogad 16 organizācijas sa-
ņēmušas Latvijas valdības finansējumu 
dažādu projektu īstenošanai.

Turpināšu par ekonomisko sadar-
bību. Lai veicinātu ārzemēs dzīvojošo 
latviešu iesaisti Latvijas tautsaimnie-
cībā, PBLA ciešā sadarbībā ar Latvijas 
Ārlietu ministriju šī gada jūlijā Rīgā 
sarīkoja 2. Pasaules latviešu ekono-
mikas un inovāciju forumu, kas pul-
cēja vairāk nekā 200 dalībnieku no 17 
valstīm. Vispirms pateicamies Ārlietu 
ministrijai par atbalstu šī foruma nori-
sei. Vēlos pateikties arī Jums, Ministru 
prezidentes kundze, par jūsu iniciatīvu 
Ministru kabineta paspārnē izveidot 
augsta līmeņa diasporas uzņēmēju pa-
domi, kuras sastāvs nupat šomēnes tika 
oficiāli apstiprināts! Esam pateicīgi arī 
Latvijas Valsts prezidentam Raimon-
dam Vējoņa kungam, kurš ir piekritis 
kļūt par foruma patronu un sniegt at-
balstu foruma mērķu sasniegšanā.

Vēlos tikai piebilst, ka ekonomisko 
attīstību mūsu valstī joprojām kavē visai 
izplatītā korupcija, strīdi un šķelšanās 
tās apkarotāju pusē un joprojām maz-
spējīgā tieslietu sistēma. Tiesu nolēmu-
mi bieži vien ir neprognozējami un daž-
kārt arī nesaprotami, maksātnespējas 
procesi mēdz būt krāpnieciski. Tas grauj 
mūsu sabiedrības un arī ārvalstu inves-
toru uzticību tiesu varai un pašai valstij.

Ir viena lieta, kas ļoti pamato-
ti satraukusi visu ārzemēs dzīvojošo 
latviešu prātus – un tas ir Okupācijas 
muzeja rekonstrukcijas un Okupācijas 
muzeja Nākotnes nama būvniecības 
jautājums. Tas ir absurds, kas šogad ir 
noticis ar šo vairāk nekā 15 gadus plā-
noto un galvenokārt par ārzemju latvie-
šu ziedojumiem attīstīto projektu. Kur 

bija šī projekta oponenti, kad tas tika ie-
sniegts un saskaņots jau gadus atpakaļ? 
Kādēļ tieši šobrīd, īsi pirms plānotās 
Okupācijas muzeja rekonstrukcijas uz-
sākšanas tam tiek likti šķēršļi? Muzeja 
paplašinātā ēka ir iekļauta 2010. gadā 
apstiprinātajā Latviešu strēlnieku lau-
kuma detaļplānojumā, tādēļ nav ob-
jektīvu iemeslu likt tālākus šķēršļus šī 
ilgi apspriestā, apstiprinātā un celšanai 
sagatavotā projekta īstenošanai.

PBLA aicina Latvijas Saeimu un 
valdību nekavējoties piešķirt Okupācijas 
muzeja rekonstrukcijas projektam na-
cionālas nozīmes būvobjekta statusu, lai 
atsevišķu arhitektu grupējumi ar Rīgas 
Būvvaldes starpniecību vairs nevarētu 
turpināt mērķtiecīgi gremdēt Okupāci-
jas muzeja daudzu gadu darbu! Jāatzī-
mē, ka šeit runa nav par fizisku ēku, bet 
par Okupācijas muzeja darba apzinātu 
vai neapzinātu kavēšanu Latvijas oku-
pācijas vēstures izpētē, skaidrošanā un 
vēsturiskā taisnīguma atjaunošanā.

Tuvojas Latvijas valsts simtgade, 
kuras svinību plānošanā iesaistījušās 
arī diasporas organizācijas. Nākamgad 
savu sešdesmitgadi atzīmēs arī Pasaules 
brīvo latviešu apvienība, kas ir neliela, 
bet nozīmīga daļa no mūsu valsts simts 
gadu vēstures. Šai kontekstā vēlos runāt 
par patriotisma vairošanas nepiecieša-
mību mūsu sabiedrībā, jo 21. gadsimta 
globalizētajā pasaulē jūtams, ka mūsu 
jaunajā paaudzē strauji plok patriotiska 
dedzība un nozīmīgu vienojošu nacio-
nālu mērķu uzstādījums un īstenošana. 
Tādēļ apsveicama ir Latvijas Ģenerāļu 
kluba iniciatīva pēc pašreizējā Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa ierosmes 
izveidot Valsts aizsardzības un patrio-
tisma fondu Namejs ar mērķi veicināt 
patriotismu Latvijas sabiedrībā.

Patriotisma saknes iet daudz dzi-
ļāk, tas nav tikai valsts svētku, bet gan 
ikdienas darba jautājums. Patriotisms 
ir jādēsta katrā paaudzē no jauna. Ja 
neievērosim patriotisma jēgu un nozī-
mi arī šajā gadsimtā, mūsu valstij ne-
būs nākotnes.

Mums Dievs ir devis tikai vienu 
Latviju, un kopīgi strādājot, mums tā 
ir jānosargā!

Dievs, svētī Latviju!
Jānis Kukainis

PBLA priekšsēdis
2015. gada 30. septembrī

PBLA priekšsēža uzruna
Turpinājums no 1. lpp.

Jānis Kukainis PBLA valdes sēdes atklāšanā.
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Uz mūža mājām aizgājis

JŪLIJS ELMĀRS KŪLNIEKS
Dzimis 1926. gada 3. septembrī, Kacēnos
Miris 2015. gada 15. septembrī, Melburnā

Viņu mīļā piemiņā paturēs Māra, Valda, Ināra ar ģimenēm

Mirst cilvēks, viņa augums zūd.
Bet dvēsele – kur paliek tā?
Man mazam teica – nesatrūd.
Dievs ieliek to sev kabatā.
   Aleksands Čaks

✝
Pateicība
Sirsnīgi pateicamies mācītājam Dainim Markovskim par izjustiem atvadu vārdiem; organizācijām, draugiem 
un paziņām par izteikto līdzjūtību un saziedoto naudu – $ 2055 Latvijas Okupācijas muzejam – mana vīra un 
tēva Jūlija Kūlnieka izvadīšanā pēdējā gaitā.

Māra, Ingmārs un Antra

Šogad ANO Ģenerālā asambleja 
pārskatīs Pasaules informācijas sabied-
rības samita rezultātus par pēdējo des-
mitgadi. Ir svarīgi, lai šis pārskata pro-
cess, kurā Latvijai ir vadošā loma, būtu 
veiksmīgs un sekmētu ANO Ilgtspējī-
gas attīstības plāna līdz 2030. gadam 
noteikto vispārējo mērķu sasniegšanu.

Priekšsēdētāja kungs,
Nākamgad mums būs jāizvēlas nā-

kamais ANO ģenerālsekretārs. Ir būtis-
ki, lai atlases process būtu pārredzams 
un iekļaujošs. Turklāt ir pienācis laiks, 
lai Austrumeiropas valstu grupa pie-
dāvātu vislabāko iespējamo kandidātu 
nākamā ģenerālsekretāra amatam. Tā 
ir vienīgā reģionālā grupa, kas nekad 
nav bijusi pārstāvēta šajā amatā.

Priekšsēdētāja kungs,
Mūsu tautas vēlas dzīvot drošā, 

stabilā un plaukstošā pasaulē, kur nav 
vietas konfliktiem, badam un nevien-
līdzībai.

Lai gūtu panākumus jaunās attīs-
tības darba kārtības īstenošanā, mums 
visiem ir pienākums strādāt, lai pada-
rītu pasauli labāku. Mūsu pienākums 
ir nodrošināt, ka virzība uz priekšu 
tiek balstīta uz mērķiem, kas noteikti 
ANO Hartā pirms 70 gadiem un kuri 
paliek spēkā gan mūsdienās, gan arī 
nākotnē.

Pateicos par jūsu uzmanību!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents
2015.09.30.

Valsts prezidenta uzruna
Turpinājums no 7. lpp.

vēl vairāk – projekta veicīga virzīšana 
uz priekšu.

Kādi varētu būt Muzeja biedrības 
un Muzeja ieteikumi Rīgas mēram, lai 
šo virzīšanu veicinātu?

Izteiksim Rīgas mēram gatavību 
piedalīties konstruktīvā Rīgas pilsē-
tas arhitekta konstatēto projekta ne-
pilnību novēršanā un aicināsim viņu 
veicināt iespējami drīzu visu projektā 

iesaistīto pušu tiešas sarunas, lai ras-
tu konkrētus risinājumus. Mūsuprāt, 
tikai tā iespējams lietu kārtot prag-
mātiski un nezaudējot laiku. Jāievēro, 
ka rekonstrukcijas projektā iesaistītas 
vismaz septiņas puses: Muzeja bied-
rība un Muzejs, projekta autors Gu-
nārs Birkerts, projekta īstenotājs VAS 
Valsts nekustamie īpašumi, tehniskā 
projekta izstrādātājs arhitektu birojs 
5. iela, Kultūras ministrija, Rīgas pil-
sētas arhitekta birojs un Rīgas pilsētas 
būvvalde. Šais apstākļos lietas nevar 

un nedrīkst kārtot birokrātiski, lai 
nonāktu pie vēlama rezultāta. Ar sa-
viem sadarbības partneriem esam jau 
pārrunājuši konkrētus iespējamus ri-
sinājumus, kas varētu apmierināt gan 
Muzeja vajadzības, gan arī arhitektu 
iebildumus. Ceram, ka Rīgas mērs sa-
pratīs: labu rezultātu varēsim sasniegt 
tikai, konstruktīvi pie tā kopā strādā-
jot. Esam uz to gatavi.

Inese Krieviņa, Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Atbalsts OM rekonstrukcijai
Turpinājums no 3. lpp.

ņots: krāšņs, žirgts un lēcieniem pilns. 
Klausītāji bija ļoti iepriecināti!

Ilgi skanēja sparīgi aplausi, un 
mākslinieki atgriezās sniegt piedevās 
J. Mediņa silti lirisko un romantisko Ir 
viens vakars maigā maijā.

Anita Andersone sirsnīgi pateicās 

abiem māksliniekiem, kas sniedza 
muzikālus dārgakmeņus sešās valo-
dās. Anita izteica pateicību arī Jānai 
Andersonei par jaukām sarunām ar 
Guntu un Jānim Kārkliņam par viņa 
ilgstošo atbalstu skaņas, apgaismoša-
nas un aizskatuves darbos.

Kad beidzot norima skanīgie ap-
lausi, ļaudis devās uz kafejnīcu Rīga, 
kur Gunta un Rodrijs labprāt iepazinās 

ar savu koncertu baudītājiem.
Tai pašā vakarā pēc saulrieta Gun-

ta vēl paspēja arī redzēt mazos pingvī-
nus, kas krastmalā devās uz savām 
akmens mājiņām. Gaiši ripoja apaļš 
mēness, un bija patīkami silts pavasa-
ra vakars.

Sandra Birze
28.09.2015.

Laikrakstam „Latvietis“

Koncerts „Muzikālie stāsti“
Turpinājums no 4. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 7. okt., plkst. 19.00 DLOA 
sapulce Tālavas mazajā zālē.
Sestdien,  10.  okt., plkst. 12.00 Ade-
laides Latviešu biedrības pilnsapulce 
ALB namā. Pēc sapulces vīns un uz-
kodas.
Svētdien, 11. okt., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien,  15.  okt., plkst. 9.00 – 
17.00 LAIMAS brīvprātīgo darbinieku 
Pirmās palīdzības kursi ALB namā. 
Visi, kuri nav pagājušo gadu to darī-
juši, lūdzu pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 9. okt. Par pusdienām tiks gādāts.
Sestdien,  17.  okt., plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kursi ALB namā. 
Ulla Gicasvili demonstrēs karbonādes 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
no $4. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
9. okt.
Ceturtdien,  22.  okt., plkst. 10.00 
LAIMAS aprūpētāju grupa izbrauks 
no ALB nama informatīvā un izklai-
dējošā braucienā uz dienvidu rajo-
niem. Maksa $10 no personas. Līdzi 
jāņem senioru kartiņa. Pieteikšanās 
LAIMAS birojā līdz 19. okt.
Sestdien,  24.  okt., plkst. 14.00 DV 
Vīru kora kanaku pēcpusdiena DV 
namā. Programmu kuplinās viesi no 
Melburnas, vanadžu ansamblis un 
solisti. Biļetes pie Aivara Vēža. $10, 
skolniekiem bez maksas. Desiņas ar 
kāpostiem no plkst. 13.00.
Svētdien, 25. okt., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Svētdien,  25.  okt., plkst. 14.00 Ade-
laides Latviešu biedrības literārā pēc-
pusdiena ALB namā. Daces Dārziņas 
OAM referāts Burtu vēsture atzīmējot 
latviešu valodas rakstības 400 gadus. 
Vīns un uzkodas. $5.
Svētdien, 25. okt., plkst. 14.00 Amber 
Aged Care (AAC) gadskārtējā sapulce 

(58 Avenue Rd., Paradise).
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 18. okt., plkst. 11.00 Diev-
kalpojums. 21. svētdiena pēc Vasar-
svētkiem.

Brisbanē
Otrdien,  13.  okt., plkst. 10.00 
Brīvļaužu sanāksme Latviešu namā. 
Vide izrāde. Rīta tēja, pusdienas $15.
Svētdien, 18. okt., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
Sestdien, 24. okt., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 18. okt., plkst. 11.00 Kapus-
vētki Hemmantas kapsētā.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 24. okt., plkst. 10.30 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums Sv. Pē-
tera baznīcas austrāliešu draudzē, Sv. 
Pētera baznīcā, Reid.

Melburnā
Ceturtdien, 8. okt., plkst. 14.00 Bībe-
les studija Latviešu ciemā.
Otrdien, 13. okt., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Sanākam 
kopā pirmsskolas bērni latviskā vidē, 
lai spēlēties / mācīties / draudzēties ar 
latviešu valodu / rotaļas / mūziku. In-
formācija Amanda 0421709339. Esiet 
mīļi aicināt mūsu pulciņā!
Otrdien, 13. oktobrī, plkst. 11.00 Lat-
viešu Ciema zālē notiks senioru saiets. 
Saietā Anita Hermane stāstīs par Lat-
vijā pavadītajiem 5 gadiem. Ieeja pret 

ziedojumiem. Līdzi ņemami groziņi 
savam galdam.
Svētdien,  18.  okt., plkst. 11.30 Svē-
tā Krusta baznīcas zālē Laila Grosa 
stāstīs par savu vareno piedzīvojumu 
Garezera vidusskolā un Garezera 50 
gadu svinībām šogad Amerikā.
Otrdien, 20. okt., plkst. 10.00 – 12.00 
(un katru otrdienu) bērnudārzs Daina 
Svētā Krusta baznīcas zālē. Sanākam 
kopā pirmsskolas bērni latviskā vidē, 
lai spēlēties / mācīties / draudzēties ar 
latviešu valodu / rotaļas / mūziku. In-
formācija Amanda 0421709339. Esiet 
mīļi aicināt mūsu pulciņā!
Trešdien, 21. okt., plkst. 11.00 vana-
džu sanāksme DV mītnē.
Sestdien, 24. okt., plkst. 14.00 MLB 
Raiņa un Aspazijas atceres sarīkojums 
Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  11.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma kafijas 
galds baznīcas zālē.
Svētdien,  18.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pie kafijas galda Laila 
Grosa stāstīs par savu piedalīšanos va-
saras vidusskolā Garezers ASV.
Svētdien,  18.  okt., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 25. okt., plkst. 10.00 Aizgā-
jušo piemiņas dievkalpojums.
Svētdien, 25. okt., plkst. 12.00 Bībe-
les studija.

Pertā
Pirmdien,  12.  okt., plkst. 12.30 Lat-
viešu biedrības Rietumaustrālijā piln-
sapulce.
Pirmdien, 12. okt., plkst. 13.00 Zupu 
pusdienas ar video. Visi laipni aicināti.
 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
8. oktobris
Aina, Anete
1895. (j.s., pēc v.s. 26. septembrī) lat-
viešu divīzijas komandieris Sarkanajā 
armijā Voldemārs Āziņš.
1919. sākās Bermonta uzbrukums Rīgai.
1945. komponists Uldis Stabulnieks.

9. oktobris
Elga, Helga, Elgars
Vispasaules pasta diena
1890. komponists, diriģents, mūzikas 
pedagogs Jānis Mediņš.
1915. SLT aktrise Hilda Dukure.
1925. Melburnas Operešu ansambļa, 
MLT, ALT aktrise Vera Lešinska.

10. oktobris
Arvīds, Arvis, Druvis
1919. Latvijas karaspēks atkāpjas uz 
Daugavas labo krastu.
1939. Lietuva un PSRS paraksta bāzes 
līgumu; Lietuva saņem Viļņu no PSRS 
okupētās Polijas.
1944. Sarkanarmija sasniedz Baltijas 
jūru pie Klaipēdas Lietuvā.

11. oktobris
Monta, Tince, Silva
1848. dramaturgs, aktieris, režisors, 
latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns.

12. oktobris
Valfrīds, Kira
1912. dzejniece Veronika Strēlerte.

1939. PSRS pieprasa teritorijas izmai-
ņu ar Somiju un bāzes Somijā.

13. oktobris
Irma, Mirga
1922. dzejnieks Linards Tauns (īstajā 
vārdā Arnolds Mikus Bērzs-Bērziņš).
1944. Sarkanarmija ieiet Rīgā.
1945. Abrenes apriņķi atdala no Latvi-
jas un pievieno Padomju Krievijai.

14. oktobris
Vilhelmīne, Minna
1906. rakstnieks, gleznotājs Anšlavs 
Eglītis.
1930. aktieris Kārlis Anušēvics.
1962. māksliniece Ieva Deksne.  ■
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 5. oktobrī.
€1 = 1,58530 AUD
€1 = 0,74020 GBP

€1 = 1,72720 NZD
€1 = 1,12360 USD

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien, 24. okt., plkst. 9.30 Sv. Pā-
vila draudzes seminārs DV klubā 
Pertas Latviešu centrā Vai jūsu Gars, 
Dvēsele un Miesa ir bezvainīga? Lek-
tors: Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 25. okt., plkst. 10.30 Semi-
nāra noslēguma dievkalpojums.

Sidnejā
Trešdien, 7. okt., plkst. 13.00 – Nāciet 
mācīties spēlēt Zolīti! Katru mēnesi, 
pirmajā ceturtdienā Latviešu namā.
Piektdien, 9. okt., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Sestdien,  10.  okt., plkst. 12.00 DV 
Sidnejas nodaļas gadskārtējā pilnsa-
pulce.
Svētdien, 25. okt., Sidnejas Latviešu 
vīru kora Dziesmu pēcpusdiena Dzies-
ma dzīvo.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  11.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums angļu valodā ar Svēto Va-
karēdienu.
Ceturtdien, 15. okt., Pēdējais datums 
pieteikties Sidnejas Ev. lut.  latviešu 
draudzes dienu foto izstādei – Dieva 
radība. Izstādes noteikumus un pie-
dalīšanās veidlapu var lejuplādēt no 
draudzes tīmekļa vietnes http://www.
sydneylatvianchurch.org.au/. Infor-
mācija: rakstiet ojars.greste@gmail.
com vai zvaniet Ojāram Grestem, 
tālr. 0434 295 871.
Svētdien, 18. okt., plkst. 10.00 Kapus-
vētki Latviešu kapos Rukvudā.
Svētdien, 25. okt., plkst. 10.00 lasītais 
dievkalpojums.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 11. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 18. okt., plkst. 12.00 drau-
dzes 65 gadu Jubileja un Pļaujas svētki 
Latviešu namā M. Siliņa zālē. Diev-
kalpojums nenotiks.
Svētdien, 25. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

ASV
Sestdien,  10.  okt., plkst. 10.00 no-
vuss – San Francisco Golden Cup, 
425 Hoffman Ave., SF, CA 94114. 
Informācija Armands Naumovs 
( armands_n@inbox.lv 510-827-0471). 
Reģistrēties līdz 2. okt.
Svētdien,  25.  okt., novuss Chica-
go, 4146 N Elston Ave., Chicago, 
IL 60618. Informācija Aldis Rauda 
(aldis@ rauda.net 773-558-2085).

Latvijā
Ceturtdien,  8.  okt., plkst. 17.00 Un-
gārijas dienas Rīgā – Foto izstāde Ak-
meņu otrā dzīve Žaņa Lipkes memo-
riālā.
Piektdien,  9.  oktobrī, plkst. 15.00 
Raiņa bulvārī 7. Latvijas Okupācijas 
muzejs aicina uz semināru – disku-
siju Latviešu bēgļi pirms 70 gadiem. 
Semināra programma: Kārlis Kan-
geris (Latvijas Universitātes Latvijas 
Vēstures institūta pētnieks): Bēgļi 
(latvieši) pēckara Vācijā. Tiesiskais 
statuss. Kalle Aldis Laar (Mūziķis un 
skaņu mākslinieks, Vācija): Ne jau uz 
mūžu: bēgļu pieredze un viņu pēcteču 
identitāte Rietumvācijas sabiedrībā. 
Aija Ebden (Latviešu Kopības Vācijā 
padome): Mani 16 gadi bēgļu nomet-
nē Rietumvācijā 1945. – 1961. gadā. 
Valters Nollendorfs (Latvijas Okupā-
cijas muzeja biedrība): Bēgļu nometņu 
loma trimdas identitātes veidošanā. 
Seminārā demonstrēs Vilhelma Hit-
torfa ģimnāzijas Minsterē (Vācija) 
2009. gadā veidotās filmas Geto bez 
žoga (Ghetto ohne Zaun) un režisores 
Dzintras Gekas 2015. gada dokumen-
tālās filmas Dieva putniņi fragmentus.
Piektdien, 9. okt., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien,  9.  okt., Rudens kamer-
mūzikas festivāls – klausītājus gaida 
tikšanās ar Vācijā rezidējošo klavie-
ru kvartetu Et Arsis, kuru uz Latviju 
atvedusi radošā draudzība ar kompo-
nistu Pēteri Vasku. Mūziķi atskaņos 
Gustava Mālera, Johannesa Brāmsa 
un Pētera Vaska Klavieru kvartetus.
Svētdien, 11. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 11. okt., plkst. 17.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Lielajā zālē kon-
certs Rainis un Bruno Skulte Latvijai, 
kurā skanēs Raiņa iedvesmotā Bruno 
Skultes simfoniskā poēma, sērdieņu 
dziesma – mistērija Daugava, kan-
tāte Dziesmu vairogs (Jānis Veselis, 
Andrejs Eglītis), kā arī virkne sie-
viešu, vīru un jauktā kora dziesmu. 
Koncertā piedalīsies Kristīne Gailīte, 
Andžella Goba, Mihails Čuļpajevs, 
Rihards Millers, kamerkoris Fortius 
un Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas sieviešu koris 
Balta (mākslinieciskā vadītāja Māra 
Marnauza), Rīgas kamerkoris Ave 
Sol (mākslinieciskais vadītājs Andris 
Veismanis), Vidzemes kamerorķes-
tris (mākslinieciskais vadītājs Andris 
Veismanis), Nacionālo Bruņoto spēku 
štāba orķestris (mākslinieciskais vadī-
tājs Dainis Vuškāns) un Gruzijas Bru-
ņoto spēku centrālā orķestra klarnešu 
kvartets. Diriģenti – Māra Marnauza, 
Andris Veismanis un Andrejs Jansons.
Otrdien, 13. okt., plkst. 14.00 Ungā-
rijas dienas Rīgā – Izstāde Kara muze-
jā: Drošība pagātnē un tagadnē – Un-
gārijas gaisa spēku vēsture.
Ceturtdien, 15. okt., Rudens kamer-

mūzikas festivāls – Dzintaru Mazajā 
zālē uzstāsies izcili latviešu solisti, kas 
jau ilgāku laiku ir saistīti ar Apvienoto 
Karalisti: pianists Reinis Zariņš pēc 
studijām Londonā darbojas kā brīv-
mākslinieks; vijolniece Eva Bindere 
kopš 2012. gada spēlē britu orķestrī 
Oxford PhiloMusica; savukārt čellis-
te Kristīne Blaumane ir čellu grupas 
koncertmeistare Londonas filharmo-
niskajā orķestrī. Koncerta programma 
būs stilistiski daudzveidīga – skanēs 
Toru Takemicu, Pētera Vaska, Ludvi-
ga van Bēthovena un Roberta Šūmaņa 
mūzika.
Piektdien,  16.  okt., plkst. 10.00 Un-
gārijas dienas Rīgā – Rotu izstāde 
mākslas galerijā PUTTI: Laikmetīgā 
pagātne.
Piektdien,  16.  oktobrī, plkst. 19.00. 
mūzikas namā Daile Latvijas Radio 
bigbends pārsteigs klausītājus ar ori-
ģinālu programmu, uzstājoties kopā 
ar slaveno bigbendu diriģentu – Matsu 
Holmkvistu.
Piektdien,  16.  okt., Rudens kamer-
mūzikas festivāla noslēgsies Rīgas 
Sv. Jāņa baznīcā ar vairākiem pasau-
les pirmatskaņojumiem. Diriģents 
Kaspars Putniņš rosinājis trīs latviešu 
komponistus radīt mūziku ar 16. gad-
simta Venēcijas skolai raksturīgo 
izpratni, kad par kori dēvēja jauktu 
dziedātāju un instrumentu grupu. 
Jaundarbus uzrakstījuši Ruta Paidere, 
Jānis Petraškevičs un Mārtiņš Viļums. 
Tos atskaņos Latvijas Radio kora gru-
pa un Sinfonietta Rīga.
Sestdien, 17. okt., plkst. 13.00 Ungā-
rijas dienas Rīgā – Aktivitāes bērniem 
un ģimenēm Latvijas Nacionālā bib-
liotēkā: Rotaļas ar Mārīti un Odziņu.
Svētdien, 18. okt., plkst. 15.00 Smil-
tenē, Smiltenes ev. lut. baznīcas dārzā 
un baznīcā koncertizrāde par bēgļiem 
Dievs, Tava zeme deg! Čigānietes lomā 
aktrise Karina Lučiņina. Autors un re-
žisors Māris Druva. Aicinām skatītā-
jus ierasties uz koncertizrādi tērpos, 
kas līdzinās 1944. gadam. Notiks fil-
mēšana. Ieeja par ziedojumiem.
Otrdien,  20.  okt., plkst. 19.00 Un-
gārijas dienas Rīgā – Klāras Bābeles 
koncerts Arfas skaņas Mākslas muzejā 
Rīgas Birža.
No  7.  oktobra  līdz  15.  novembrim 
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā 
būs apskatāma Latvijas laikmetīgās 
mākslas izstāde Lielāks miers, ma-
zāks miers. Izstāde, kas ir vērienīgākā 
mūsdienu mākslinieku jaundarbu pa-
rāde, notiks Borisa un Ināras Teterevu 
mākslas programmas TÊTE-À-TÊTE 
2015 ietvaros.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


