
Valsts prezidentam 
Raimondam Vējonim 
trešdien, 20.  janvā-
rī, Stradiņa slimnīcas 
Latvijas Kardioloģijas 

centrā veikta sirds operācija, kura ir 
sekmīgi noslēgusies, teikts Stradiņa 
slimnīcas paziņojumā. Trešdienas va-
karā pacients atrodas pēcoperācijas stā-
voklī, kas ir stabils un atbilstošs slimī-

bas raksturam un operācijas apjomam.
Operāciju veica Latvijas kardio-

loģijas centra kardioķirurgi prof. Ro-
mana Lāča vadībā, piedaloties prof. 
Pēterim Stradiņam, Uldim Strazdi-
ņam, kardioanestezioloģijas vadītājai 
prof. Evai Strīķei un komandai.

Plašāku informāciju ārsti sniegs 
pēc tam, kad būs stabilizējies pacienta 
veselības stāvoklis, kas varētu ilgt vis-

maz diennakti. Lūdzam būt saproto-
šiem un ņemt vērā ārstu noteikto laiku 
informācijas sniegšanai.

Lai veltītu visus spēkus un uzma-
nību atveseļošanās gaitai, ar trešdienu, 
20. janvāri, Valsts prezidenta pilnvaras 
uz slimības laiku uzticētas Saeimas 
priekšsēdētājai.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests
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Digitālais vienotais tirgus
Eiropas Parlaments lems 

Otrdien, 19. janvārī, Eiropas Par-
laments (EP) plenārsesijā Strasbūrā 
lēma par Eiropas Komisijas (EK) iz-
strādāto vienotā digitālā tirgus stratē-
ģijas priekšlikumu, kas paredz harmo-
nizēt likumdošanu Eiropas Savienībā 
(ES), likvidējot šķēršļus ekonomikas 
attīstībai un izaugsmei.

EP deputāts Krišjānis Kariņš 
(Vienotība/ETP) uzsver: „Vienoti no-
teikumi digitālajā sfērā samazinās 
administratīvo slogu un uzlabos ES 
konkurētspēju, tirdzniecību, kas, sa-
vukārt, veicinās investīcijas, izaugsmi 
un jaunu darba vietu veidošanos. Lat-
vijai kā uz eksportu orientētai valstij, 
vienotais ES tirgus visās jomās – pre-
ču, pakalpojumu, digitālajā – ir bū-
tisks ekonomikas izaugsmei.“

Deputāts norāda, ka ES digitālajā 
tirgū valda 28 dažādas likumdošanas, 
kas apgrūtina tā attīstību: „Kamēr teh-

noloģijas strauji attīstās, ES likumdo-
šana atpaliek un netiek līdzi to attīstību 
tempiem. Harmonizēti noteikumi at-
vērs jaunas durvis un izaugsmes iespē-
jas uzņēmumiem, tajā skaitā mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, kuri šobrīd, 
tieši atšķirīgo un sarežģīto likumdoša-
nu dēļ, atsakās piedāvāt pakalpojumus 
un preces tiešsaistē. Patērētājiem tas 
savukārt dos iespēju vieglāk piekļūt 
citu valstu pakalpojumiem, tā paverot 
plašākas izvēles iespējas.“

EP ziņojumā uzsvērta nepiecie-
šamība veikt pasākumus, lai izbeigtu 
ģeogrāfisko bloķēšanu un netaisnīgu 
cenu diskrimināciju atrašanās vietas 
vai valsts piederības dēļ. Atzinīgi tiek 
vērtēts EK priekšlikums uzlabot pār-
nesamību, lai veicinātu likumīgi iegūta 
satura vai pakalpojumu brīvu apriti un 

Valsts prezidents nodod pilnvaru
Sirds operācija veikta Stradiņa slimnīcā

Latvijas Nacionālā bibliotēka saulrietā.
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Gribējās aplaudēt
AZVV dievkalpojums Adelaides Latviešu baznīcā
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Reizēm tiešām ir žēl, 
ka baznīcā nav pieņemts 
aplaudēt, jo vairākkārt 
tik ļoti gribējās jau tūlīt 
turpat uz vietas izrādīt 
savu patikšanu un šau-
bos, vai biju vienīgā. Šis 
dievkalpojums svētdien, 

17. janvārī, bija retums, vismaz manā 
pieredzē (kas varbūt tikai pierāda, ka 
man baznīcas apmeklējums vispār ir 
retums!). Lai nu kā, Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolas (AZVV) vie-
su mācītāja no Amerikas Dr. Sarma 
Eglīte regulārā dievkalpojumā iedvesa 
pavisam jaunu, brīvu garu, uzrunāda-
ma un iesaistīdama visu draudzi.

Vispirms jau varēja priecāties par 
Vasaras Vidusskolas kora dziedāšanu. 
Ja kori apmāca Latvijas diriģents Ints 
Teterovskis, tad nemaz nav brīnums, 
ka, Dievu slavējot, balsis atraisās un 
skaņa kāpj debesīs. Varēja domāt, ka 
klausāmies kādu profesionālu, sen 
dibinātu kori, nevis tikai uz pāris ne-
dēļām no visas Austrālijas salasītu 
jauniešu grupu. Un ne jau tikai dzie-
dāšana ietilpst Vasaras Vidusskolas 
programmā; – tā ir tikai maza daļa no 
paredzētās mācību vielas! Šeit muzi-
kālais sasniegums ir vienreizējs un 
apbrīnojams.

Koris dziedāja trīs dziesmas: Ņemi 
maizi un Magnificat (abas Žaks Bert-
jers (Jacques Berthier)) un Lūcijas 
Garūtas Mūsu Tēvs. Profesionālu pa-
līdzību ar savām balsīm sniedza trīs 
jaunas dāmas no grupas Latvju balsīs 
(Latvian Voices), kuras bija aizķērušās 
Vasaras Vidusskolā pēc Austrālijas 
Latviešu 34. Jaunatnes dienām Ade-
laidē. Šis trio (Red.: Laura Jēkabso-
ne, Elīnu Šmukste un Nora Vītiņa.) 
ievadīja dievkalpojumu ar dziesmu 
Augstais un mūžīgais Dievs. Trīs sko-
lotas, skaistas un spēcīgas balsis kopā 
skanēja kā ērģeles. Gribējās klausīties 
vēl un vēl gan uz trio, gan kori.

Dr. Sarma dievlūdzējus ņēma 
priekšā ne tikai kā mācītāja, bet arī kā 
skolotāja. Kad uz viņas teikto Gavilē 
kungam, visa zeme dievlūdzēji atbil-
dēja tīri mehāniski Kalpojiet Kungam 
ar prieku, bet nemaz sevišķi priecīgi 
neizklausījās, viņa lika visu atkārtot, 
lai rastos vajadzīgā sajūsma, jo tā ne-
esot bēru dziesma. Tas tikai pierāda, 
ka liturģiju bieži runā aiz ieraduma, 
drīzāk nekā aiz pārliecības. Dr. Sarma 
visiem sapurināja smadzenes un lika 
piedomāt pie vārdiem. Tālāk jau ska-
nēja līksmāk!

Un tas vēl nebija viss. Arī to pašu 
mīļo Tēvreizi bieži skaitam pavisam 
automātiski, kā bērnībā mācījāmies, 
rociņas salikuši, nopietni nemaz ne-
piedomādami par vārdu īsto nozīmi. 
Toreiz vajadzēja tikai zināt no galvas, 
lai vecāki var lepoties, kad dēliņš gāja 

iesvētīties. Pa vidu varbūt pat prātā 
iezogas domas par gaidāmām pusdie-
nām, vai draudzes dāmu komitejas ka-
fijas galdu. Tā nu Dr. Sarma sāka skai-
tīt, taču tālu netika, jo pēc Mūsu Tēvs 
debesīs... viņu pārtrauca sulīga balss 
no augšas (!) – šinī gadījumā, baznīcas 
balkona – ar vārdiem Es klausos.

Un tad notika saruna starp mācītā-
ju un balsi no augšas, kurā frāzi pa frā-
zei tika analizēts, ko mēs īsti lūdzam, 
kad izsakāmies, lietojot šo senāko no 
visām kristīgām lūgšanām. Lūgšanai 
jābūt sarunai starp lūdzēju un Dievu, 
ne tikai saraksts no tā, ko es gribu, 
lūdzu, dod man. Lūgšana nedrīkst būt 
ieradums, jo pasaules centrs nav lū-
dzējs, bet gan Pielūgtais, ko apstiprina 
beigās teiktais Āmen – lai tā notiek. 
Ne tikai skolniekiem, bet arī pārējiem 
baznīcēniem noderēja padomāt par pa-
zīstamiem vārdiem. (Iesvētes mācība 
bija tik sen, un diez vai pat toreiz tas 
viss tika tik labi izskaidrots?)

Svētvārdus no Vēstules romie-
šiem lasīja Toms Gross. Vienmēr var 
papriecāties par jauniem cilvēkiem, 
kuri runā skaidru latviešu valodu bez 
jebkādas angliskas pieskaņas. Paldies, 
Tom, un paldies vecākiem, kas bēr-
niem iemāca tīru valodu.

Vidusskolnieki bija izteikuši vēlē-
šanos dievkalpojumā dziedāt arī kādas 
jaunas dziesmas, un tādēļ dziesmu 
lapiņā bija iedrukāti ne tikai dziesmu 
vārdi, bet arī notis; diemžēl grūtākai 
no divām jaunām dziesmām pietrūka 
vietas, tādēļ draudzei nebija viegli iz-
sekot. Ērģelnieks Markus  Dragūns 
darīja, ko varēja, lai noskaidrotu mel-
diņu, un varējām paklausīties arī Inta 
Teterovska vadošo balsi – skaisti!

Dievkalpojums bija priecīgs un 
pacilājošs gan jauniem, gan ne tik jau-
niem. Ļoti maldās tie, kuri apgalvo, ka 
sievietes nedrīkst ordinēt par mācītā-
jām. Bravo, Dr. Sarma!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas koris. Diriģents Ints Teterovskis.
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No kreisās: Nora Vītiņa, Elīna 
Šmukste, Laura Jēkabsone.
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Ivars  Cinkuss, 
Dziesmu svētku virsdi-
riģents un Latvijas 
XXV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XV Deju 
svētku noslēguma kon-
certa Līgo mākslinie-

ciskais vadītājs, atkal būs pie mums 
Austrālijā – Melburnā; šoreiz, – lai 
sagatavotu Melburnas koristus un 
mūziķus uzvedumam, kas notiks nā-
kamajās Austrālijas Latviešu Kultū-
ras dienās Melburnā – Uģa Prauliņa 
komponētais dziesmu cikls Pagānu 
gadagrāmata.

Ivars Cinkuss būs šī uzveduma 
mākslinieciskais vadītājs, sadarbībā ar 
Sandru Birzi, Robertu Birzi un Ani-
tu Andersoni.

Muzikālā sarīkojuma program-
mā būs iekļauti fragmenti no Pa-
gānu gadagrāmatas, dziesmas no 
AL56KD Kopkora koncerta, kā arī no 
2018. gada Dziesmu Svētku Noslēgu-
ma koncerta.

Piedalīsies Melburnas jauktais 
koris Daina, jaundibinātais vīru ko-
ris Veseris, instrumentālisti, un Ivars 
Cinkuss.

Sarīkojums notiks Melburnas Lat-
viešu namā saviesīgā gaisotnē pie gal-

diņiem. Sadziedāšanās un danči.
Gaidām jūs sestdien,  30.  janvārī, 

plkst. 14.00. Ieeja: $25/$20 (bērniem 
ieeja brīva).
Pieteikšanās pie Anitas Andersones:

granita@ozemail.com.au
tālr.: 9867 2070
Rīko LAAJ Skaņu mākslas noza-

re, kori – Daina un Veseris.
Anita Andersone

Laikrakstam „Latvietis“

* Red.: Svētdien, 24. janvārī, 
plkst,17.00–19.00 Raidstacijā PBS 
106,7 FM raidījumā „Global Village“ 
Roger Holdaworth intervē Ivaru Cin-
kusu.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kamēr Latvijā valda 

ziema un sniegs, tikmēr 
Austrālijā vasaras brīv-
dienas iet pilnā sparā.

Annas Ziedares Vasa-
ras vidusskola Dzintaros, 

dienvidos no Adelaides, pulcina vidus-
skolniekus, audzinātājus un skolotājus 
no visas Austrālijas, kamēr bērnu vasa-
ras nometne latviešu īpašumā Tērvetē, 
ziemeļos no Melburnas, pulcina jaunāko 
paaudzi. 3x3 saiets Adelaides kalnos ie-
saista visu trīs paaudžu latviešus.

Vidusskola darbojas jau 42. gadu – 
sākumā īrētā īpašumā Aldingā, maz-
liet tuvāk Adelaidei, bet tagad jau labu 
laiku pašu latviešu īpašumā. Pirmais 
3x3 saiets (toreiz vēl saukta nometne) 
notika 1983. gadā pie Kanberas.

34. Jaunatnes dienas nosvinētas 
Adelaidē decembra beigās, un gatavo-
šanās uz Austrālijas Latviešu 56. Kul-
tūras dienām šā gada beigās Melburnā 
iet pilnā sparā.

Uzsverot to, cik pasaule ir kļuvusi 
maza, lielākos latviešu festivālos Aus-
trālijā mēdz arī būt klāt dalībnieki no 
Latvijas.

Tā varētu likties, ka ir zināma sta-
bilitāte – viss turpinās ierastos ceļos, 
viss notiek. Un patiešām, viss tur-
pinās, bet ne gluži ar tādu sparu kā 
agrāk. Latviešu skolas sāk apmeklēt 
skolēni, kuru vecāki dzimuši Austrā-
lijā, un dažreiz pat vecvecāki dzimuši 
Austrālijā. Valodas prasmes caurmērā 
ir neizbēgami vājākas nekā tai paau-
dzei, kura izbrauca no Latvijas.

Skaits, kas aktīvi piedalās latviešu 
sabiedriskā dzīvē ir daudzkārt sama-
zinājies, bet tomēr ir tādi pasākumi, 
kā Latvian Voices koncerts Melburnā, 
kas spēj aizpildīt Latviešu namu. Ja uz 
Austrāliju no Vācijas 1947. – 1951. ga-
dam devās, apmēram, 20 000 latvie-
šu, tad tautas skaitīšanā 2011. gadā ap 
20 000 Austrālijas iedzīvotāju atzīmē-
ja, ka starp viņu senčiem ir latvieši 
(varēja uzdot vienu vai divas izcel-
smes). Bet šī stabilitāte ir mānīga, jo 
liela daļa ir asimilējušies, aizmirstot 
(vai pat neiemācoties) latviešu valodu 
un nepiedaloties latviešu sabiedrībā.

Pirmais rādītājs vienmēr ir skolas, 
jo tieši tur jaunākā paaudze pirmo reizi 
aktīvi iesaistās latviešu sabiedrībā. Ja 
latviešu skolas ir piedzīvojušas zināmu 
renesansi, ar mazliet pieaugušu skol-
nieku skaitu, salīdzinot ar sliktākiem 
laikiem, tad tomēr skolu kvalitāte ir ļoti 
atkarīga no pašiem skolotājiem, kurus ir 
grūtāk atrast sabiedrības sarukuma dēļ.

Melburnas Latviešu biedrības 
Daugavas skolas vadība aktīvi meklē 
skolotājus 2016. mācību gadam, tāpēc 
aicinu latviešus ar vajadzīgām ziņām 
un iemaņām pieteikties darbā, lai sta-
bilitāte turpinātos.

GN

Muzikāls sarīkojums ar 
Ivaru Cinkusu
Dziesmots ceļojums ar skatu uz Kultūras dienām Melburnā 
2016. gada nogalē

Ivars Cinkuss.
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Austrālijas dienas gājiens Melburnā
Piedalīsies koristi un dejotāji – Ivara Cinkusa vadībā

Šogad, pēc vairāku gadu pārtrauku-
ma, Austrālijas dienas gājienā otrdien, 
26.  janvārī, Melburnas pilsētas centrā 
piedalīsies latvieši. Uzaicinājums tika sa-
ņemts caur Jāni Robertu Dēliņu, Latvijas 
Goda konsulu Melburnā, kuru uzrunājis 
Melburnas pilsētas mērs Roberts Doils.

Gājienā piedalīsies koristi no jauk-
tā kora Daina un no jaundibinātā vīru 
kora Veseris, kā arī tautas deju dejotāji 
no ansambļa Ritenītis. Dienas svinības 
iesāksies pie Melburnas Pilsētas nama, 
Mazās Kolinsa un Svanstona ielu stūrī 

ar karoga ceremoniju plkst. 10.30. Se-
kos gājiens plkst. 11.00 – pa Svanstona 
ielu (Swanston St.) līdz Kings Domain, 
iepretim Nacionālai Galerijai.

Latviešus vadīs Latvijas diriģents 
Ivars Cinkuss – līksmi, ar dziesmu un 
deju.

Tuvāka informācija:
http://www.australiaday.vic.gov.au/
whats-on/australia-day-parade/

Anita Andersone
MLOA priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

MLB Daugavas skola 2016. gadā
Gaidām skolēnus un skolotājus

Jau pavisam drīz – sestdien, 6. feb-
ruārī, plkst. 11.30. pirmā mācību die-
na Melburnas Daugavas skolā. Šī 
skola ir viena no lielākajām trimdas 
Latviešu skolām. Pagājušajā gadā tajā 
mācījās 49 skolēni 10 klasēs, ieskaitot 
bērnudārza grupiņu un valodas klasi 
6.-7. klases līmenī. Katrai klasei bija 

savs valodas skolotājs, un klāt vēl nāca 
atsevišķi skolotāji dziedāšanai, tautas 
dejām, ticības mācībai, folkloras mā-
cībām, vēsturei un ģeogrāfijai.

Diemžēl 2016. gadā skolu pie-
meklējis skolotāju trūkums, un tas 
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Jau 29. vasaru, Viktorijas laukos 
ārpus Melburnas pulcējās latviešu bēr-
ni starp 7 un 13 gada vecuma lai pie-
dalītos Tērvetes bērnu nometnē. Šogad 
nometne ilga no 3. līdz 9. janvārim un 
piedalījās 27 bērni. Bija 14 zēni un 13 
meitenes – laba demogrāfiska izmaiņa 
no pērnā gada, kad bija gandrīz divas 
reizes vairāk zēnu nekā meiteņu.

Kā parasti, vairums nometņotāju 
bija no Melburnas. Tomēr viena bijusī 
melburniete atceļoja no Jaunzēlandes, 
lai būtu kopā ar draugiem, un bija arī 
viens dalībnieks no Adelaides. Bet 
šogad bija arī manāms ieplūdums no 
Brisbanes; 6 nometņotāji un 5 darba 
palīgi. Tas bija patīkams pārsteigums, 
kas ceram turpināsies. Šogad nometnē 
arī bija 9 bērni, kuri Tērvetes bērnu 
nometnē piedalījās pirmo reizi. Tomēr 
visi ļoti veikli un braši iejutās nomet-
nes ritmā līdz ar vairāk pieredzējušiem 
nometņotājiem. Tas, ka nāk klāt jauni 
bērni, liecina, ka Tērvetes nometnei ir 
vēl ilga nākotne.

Vairākiem bērniem šī bija pirmā 
vai reta pieredze pārnakšņošana teltīs. 
Laika apstākļi bija labvēlīgi. Dienas 
temperatūra reti pārsniedza +30°C, un 
naktis nebija pārāk vēsas.

Nometnes tēma šogad bija Ceļosim 
pa pasauli. Pieturoties pie šīs tēmas, 
nometņotāji paši izvēlējās savām tel-
tīm nosaukumus. Meiteņu nometnē 
šogad dzīvoja Trakie čigāni, Ceļojo-
šās bitītes un Vecie, smirdīgie vikingi. 
Zēnu nometnē dzīvoja Kuģu puiši, Te-
leporteri, Latviešu bomži un Trīs ce-
ļotāji.

Sakarā ar tēmu Ceļosim pa pasau-
li, bērni mācījās cik pasaulē ir konti-
nentu, cik valstu ir katrā un nosaukt 
vairākus vārdā. Viņi arī iemācījās 
atpazīt ļoti daudz valsts karogus. Ce-
ram, ka vecāki nebūs pārsteigti, ja 
viņu bērni mājās tagad sāks sasveici-
nāties ar viņiem franciski, spāniski, 
ķīniski vai pat svahili. Bērni arī ne ti-
kai tika iepazīstināti ar slaveniem pa-
saules objektiem, piemēram, Ēģiptes 
piramīdām, Romas Kolizeju, Parīzes 
Eifeļa torni, Londonas Big Ben; viņi 
piedalījās šādu objektu papes modeļu 

būvniecībā. Bērni 
arī sev uztaisīja 
zemeslodes, Švei-
ces dzegužu pulk-
steņus un Japānas 
lidojošas zivis.

Šogad nenoti-
ka ierastais kavēk-
ļu skrējiens, kas 
beidzas ar slaveno 
dubļu vannu, bet 
ieviesām jaunu ak-
tivitāti Komandu 
stafeti. Piedalījās 
5 komandas ar da-
žādu valstu naudu 
nosaukumiem – 
dināri, eiro, šilin-
gi, rūpijas un don-
gi. Pārbaudījām 
bērnu spējas un 
sadarbību ļoti dažādās aktivitātes – 
futbolā (soccer), olu, ūdens un cilvēku 
nešanā, bumbu mešanā un mērķī trā-
pīšanā.

Šogad šķēršļu gājiens notika netālā 
Lencfīlda (Lancefielda) ciematā. Bēr-
niem bija interesanti kā ceļotājiem vai 
tūristiem apstaigāt citu vidi. Tur arī 
pārbaudījām viņu zināšanas par valstu 
karogiem, valodām, sporta veidiem, 
ēšanas veidiem, kā arī viņu spējas vē-
rot apkārtni.

Vakaros arī bija interesantas ak-
tivitātes. Bija iepazīšanās un spēļu 
vakari, kā arī filmu izrādes. Šogad 
Tērvetes kino programmā bija divas 
filmas latviešu valodā – Kirikū un Ma-
dagaskara 3. Bērniem ļoti patika spē-
les no citām valstīm – hokejs ar ledu, 
limbo, boči, somu skittles un šautri-
ņas. Viņiem arī ļoti patika iemācīties 
dejas no citām valstīm – Meksikas ce-
puru deju, spāņu Makarēnu, vācu vis-
tas deju, grieķu zorbu un Jaunzelandas 
haku.

Čaklie virtuves darbinieki arī 
piedāvāja ēdienus no citām valstīm – 
amerikāņu karstos suņus, itāļu pastu 
ar boloņas mērci, vācu šniceles, mek-
sikas čilī kon karni, indiešu sviesta 
vistu, pat frikadeļu zupu no Latvijas 
un Aussie BBQ. Bērni daudzreiz pie-

teicās pa divām vai pat trijām reizēm 
uz maltītēm un vienmēr pateicās pa-
vāriem ar paši izgudrotiem pateicības 
pantiņiem vai dziesmiņām. Kaut kā 
tomēr bērni vienmēr vēl atrada vietiņu 
čipsiem, saldējumiem un konfektēm 
Kilmoras peldētavas veikaliņā.

Pēdējā vakarā nometnē sanāca da-
žādi viesi no visas pasaules. Bija cie-
miņi no senās un modernās Grieķijas, 
Itālijas, Spānijas, Holandes, Meksikas, 
Amerikas, Japānas un pat vairāki tū-
risti vai ceļotāji – daži, kuri pat nebija 
droši, uz kurieni viņi dodas. Tērvetes 
lielā zāle pārvērtās raibā un krāšņā 
ainā, un visiem bija interesanti vērot 
tik daudzus ar lielu izdomu izveidotus 
kostīmus. Visi nometņotāji un ciemi-
ņi lustīgi un ar lielu enerģiju dejoja un 
gāja rotaļās pie dzīvās mūzikas, ko at-
kal piedāvāja Tērvetes pašmājas muzi-
kanti Plašais horizonts.

Pēdējā dienā nometnes saime 
pakoja somas un gatavojās uz noslē-
guma aktu. Ieradās bērnu vecāki un 
citi ciemiņi, kuri arī palīdzēja novākt 
teltis, nolikt iekārtas noliktavās, kā 
arī sakārtot un iztīrīt telpas. Noslēgu-
ma aktā bērni nodziedāja viesiem trīs 
dziesmas, kuras bija iemācījušās, un 
tad parādīja savas dejošanas spējas. 
Viesi arī tika uzaicināti padancot. Pēc 
tam nolaida karogu pēdējo reizi un slē-
dza šī gada nometni.

Kopumā nedēļa pagāja veiksmīgi, 
bez īpašiem nopietniem atgadījumiem. 
Visi bija priecīgi, kaut līdz nedēļas 
beigām varbūt nedaudz noguruši. Pa-
teicoties visu bērnu sajūsmas pilnai 
līdzdalībai un sadarbībai un vadītāju, 
skolotāju, saimniecības darbinieku 
un citu palīgu laika, pūļu un enerģijas 
pašaizliedzīgam ziedojumam, 29. Tēr-
vetes bērnu vasaras nometne noritēja 
gludi.

Nākamgad būs BVN 30. gadu ju-

29. „Tērvetes“ bērnu vasaras nometne
„Ceļosim pa pasauli“

Vasaras nometnes dalībnieki.
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„Tērvetes“ bērnu vasaras nometne.
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Sestdien,  2.  janvārī,  tika atklāts 
42. Annas Ziedares Vasaras Vidus-
skola mācību gads. Šogad mums ir 45 
skolēni piecās klasēs. Vasaras vidus-
skolu atklāja LAAJ Kultūras Fonda 
priekšsēdis Dāvids Dārziņš: „Šeit, vi-
dusskolā, netērējiet laiku ar vieglprā-
tību un ar laika sišanu, bet izmantojiet 
katru brīdi, kas jums ir dots, mācoties 
un iegūstot un paplašinot jūsu latvis-
kās zināšanas un latvisko izpratni.“ 
Skolas saimi savā vēstulē apsveica arī 
Kristīne  Saulīte, LAAJ priekšsēde: 
„Bez jaunatnes nav nākotnes, bez jūsu 
zināšanām un līdzdalības nebūs mūsu 
latviešu sabiedrība.“ Piepildot Annas 
Ziedares cerības nodrošināt latviskas 
jaunatnes audzināšanu Austrālijā, šo-
gad aprit 30 gadi kopš Vasaras Vidus-
skola notiek skaistajos Dzintaros.

Pirmdien, 4. janvārī, sākās paras-
tais skolas darbs – katru dienu sko-

lēniem ir 4 mācību stundas astoņos 
priekšmetos – latviešu valoda, litera-
tūra, ticības mācība, ģeogrāfija, vēs-
ture, folklora, dziedāšana un tautas 
dejas. Pēcpusdienās ir mājas darbu 
stunda un lasīšanas stunda, bet pa vidu 
visi dodas uz jūru peldēties. Skolas 
saimi kuplina viesi no Latvijas, Liel-
britānijas un ASV. Mūsu vidū ir četras 
izcilās Latviešu Balsu (Red.: Latvian 
Voices) dziedātājas, kordiriģents Ints 
Teterovskis; pieredzes bagātā skolotā-
ja un bijusī Garezera Vasaras Vidus-
skolas vadītāja Elisa Freimane; ticības 
mācības skolotāja, mācītāja Sarma 
Eglīte no Klīvlandes, ASV; Lia Buka-
nana (Buchanan) no Lielbritānijas ir 
aizraujoša audzinātāja un arī māca lat-
viešu valodu iesācējiem. Līga Reitere 
no Ventspils māca folkloru un latvisko 
dzīves ziņu.

Daudzie palīgi nodrošina Vasaras 

Vidusskolas raito un intensīvo darbu. 
Šogad atdzimšanu ir piedzīvojuši ve-
cie Dzintaru šķūņi, kuri ir iztīrīti un 
sakārtoti. Pateicoties Jānim Kaimi-
ņam un Viktoram Švarcam, tajos ir 
izbūvēta siltumizolācija un atjaunota 
ūdenspadeve. Tagad tie ir lepni nodē-
vēti par darbnīcām, kur rosās rotka-
ļi – Ilze Švarca, pastalu taisītāji – Līga 
Reitere un dedzinātāji kokā – Viktors 
Švarcs. Anita Hermane un Anne Au-
dette rosās pa rokdarbu kambari, kur 
notiek aušana un izšūšana. Ilona Brū-
vere vada teātra kopu, bet Matīss Re-
inhards – mūziķu grupu.

Šī gada skolas skanīgākā iezīme ir 
dziedāšana. Pateicoties mūsu viesiem, 
skolēniem šogad ir unikāla iespēja ap-
gūt un noslīpēt dziedāšanas prasmi, jo 
katru dienu kora mēģinājumus vada 
četri profesionāļi – Elīna Šmukste – 
Saulkrastu jauktā kora Anima vokālā 
pedagoģe, Nora Vītiņa – Em. Dārziņa 
jauktā kora mākslinieciskā vadītā-
ja), Laura Jēkabsone – Babītes jauktā 
kora Maska kormeistare un Ints Te-
terovskis – jauniešu kora Balsis diri-
ģents, Dziesmu Svētku virsdiriģents.

Skolas bagātīgo programmu atbal-
sta neskaitāmi dāsnie ziedotāji Austrā-
lijā un arī ārvalstīs – Latvijas Ārlietu 
ministrija, Latviešu Evanģēliski Lute-
riskā Baznīca Ārpus Latvijas un Lat-
viešu Valodas aģentūra.

Mēs esam lepni par saviem skolē-
niem un aicinām arī jūs priecāties par 
viņu panākumiem šo sestdien, 23. jan-
vārī, plkst. 15.00 Adelaidē, Tālavas 
Lielajā zālē, kur notiks izlaidums, kon-
certs un pēc tam – danču vakars. 

AZVV Skolas Saime
Laikrakstam „Latvietis“

42. gadu Annas Ziedares Vasaras vidusskola
Uzsāk mācības „Dzintaros“

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas saime. Centrā skolas direktore Lilita Daenke.
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Annas Ziedares Vasaras vidusskolas atklāšana „Dzintaros“.
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bilejas nometne. Gaidīsim atkal vecus 
un jaunus nometņotājus, kā arī darbi-
niekus. Nometnes tēma būs Austrāli-

jas stāsts. Plānojam, ka bērni varēsi 
apgūt zināšanas par to, kā aborigēni 
nonāca un dzīvoja Austrālijā, pēc vi-
ņiem Anglijas kolonisti un tad bal-
tieši – mūsu vecāki un vecvecāki. Ja 
kādam būtu labas idejas vai labi stāsti, 

kas ieder šajā tēmā, vadība labprāt jūs 
uzklausītu.

BVN vadība
Zinta Valtera (Walter), 

Ēriks Birzulis, Viktors Brenners
Laikrakstam „Latvietis“

„Tērvetes“ nometne
Turpinājums no 4. lpp.
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Kā sena taka cauri 
latviešu tautas vēstu-
rei vijas latviešu tautas 
dziesma. Tā sniedzas no 
senlaiku pagātnes Balti-
jas jūras krastā līdz šo-
dienas latviešu namiem 
visā pasaulē. Ja seno 

laiku hronikas vēsta par dažādu laik-
metu ārējiem apstākļiem, tad dziesma, 
ko dziedāja tauta, kā iekšup vērsts spo-
gulis atspoguļo tautas iekšējos pārdzī-
vojumus laikmetu gaitā.

Vēsture latviešu tautas pastāvēšanai 
nav bijusi labvēlīga. Gadu simteņiem 
tauta ir bijusi pakļauta svešu varu kalpī-
bai. Tikai tagad – nesenā atskatā – mēs 
novērtējam, ka tieši grūtajos spaidu lai-
kos dzima lielais vairums mūsu tautas 
dziesmu, un līdztekus dziesmai tautas 
spēks un griba pastāvēt. Latvietis at-
skārta, ka dziesmā ir dzīvības spēks. Es 
esmu, jo es dziedu ir bijis mūsu sauklis 
cauri gadu simteņiem. Latvietim dzies-
ma nav atdalāma no dzīves.

Taču viss, kas ir dzīvs, ir pakļauts 
dzīvības likumam augt un pārveido-
ties. Tā ir ar mums, un tā ar mūsu dzies-
mu. Bagātais tautas dziesmu pūrs, ko 
turam svētu, – t.i., atšķirtu no visām 
pārējām dziesmām – vienmēr sauks 
mūs atpakaļ dziedāt dziesmu tādu, 
kāda tā ir. Tas nezudīs. Bet, tai pat 
laikā, tā pati tautas dziesma neatvai-
rāmi vilina, un vilinās mūsu mākslas 
veidotājus un virzītājus meklēt un mīt 
jaunas pēdas šai senajā dziesmu takā.

Nezinu, vai tā bija zīle vai Austrā-
lijas žagata, kas atnesa mums vēsti no 
Dzintaru dzeltenajiem pakalniem, kur 
šobrīd norit Vasaras vidusskola, nekādā 
ziņā nepalaist garām ansambļa Latvian 
Voices gaidāmo koncertu. Melburnas 
ziņnese vēl nebija mūs sasniegusi. Vēs-
ti saklausījuši, mēs bariem plūdām uz 
Sidnejas Latviešu namu, darbdienas – 
pirmdiena – vakarā, šī gada 11. janvārī 
dzirdēt tālo viešņu sniegumu. Vēl mi-
nūtes pirms koncerta sākšanās rīkotāji 
izvietoja papildus krēslus tautas pieplū-
dumam. Nevajadzēja aizbildināt klau-
sītāju trūkumu ar darbdienas vakaru 
vai atvaļinājuma laiku. Visi bijām klāt.

Ansambli iepazīstinot, Laura  Jē-
kabsone paskaidroja, kā radies an-
gliskais nosaukums Latvian Voices. 
Ansamblis dzimis Vācijā, Hamburgā 
pirms kādiem deviņiem gadiem, mei-
tenēm uzstājoties starptautiskai pub-
likai. Šī pirmā uzstāšanās izvērtusies 
liktenīga. Vajadzējis tikai pirmā, lai ai-
cinājums sekotu aicinājumam. Pirmos 
trīs gadus meitenes dziedājušas tikai 
ārzemēs, izvedot blakus misiju paust 
un stāstīt par latviešu dziesmu, tautu 
un kultūru. Tādēļ, ka sākums bijis ār-
zemēs, tādēļ pieņemts nosaukums Lat-
vian Voices, un tādēļ veidots ansambļa 
plašais repertuārs ne tikai no latviešu, 

bet arī cittautiešu dziesmām. Vai ievē-
rojām, ka Latvian Voices iniciāļi veido 
Latvijas internacionālo simbolu – LV?

Šodien Latvian Voices darbojas 
kā profesionāls a cappella ansamblis 
ar savu menedžeri un skaņu režiso-
ru. Dalībnieces visas ir Jāzepa Vītola 
mūzikas akadēmijas absolventes, kas 
nodarbojas ar mūziku, kā dalībniece 
Nora Vītiņa saka par sevi – 24 stundas 
dienā, septiņas dienas nedēļā. Nešau-
bos, ka parējās tāpat. Meitenes ir kor-
diriģentes, vokālās pedagoģes, kompo-
nistes, aranžētājas, skolotājas un viena 
no viņām – kantore baznīcā. Nedaudz 
gadu laikā klajā laisti ir četri CD albu-
mi: Waving World Wide (2010), Seven-
th Heaven (2011), Tā kā taka (2012), no 
kura es patapināju šī raksta tēmu, un 
pēdējais – Pāri robežām (2015).

Ansambļa īsajā pastāvēšanas laikā 
sasniegumu ir daudz. Tos virknējot, ir 
jāpiemin ievērība un atzinība, ko an-
samblis ir guvis Eiropā un ASV, uz-
stājoties koncertos, mūzikas festivālos, 
vokālo ansambļu meistarklasēs un kon-
kursos. 2011. gadā ansamblis guva uz-
varu Eiropas mēroga a capella konkur-
sā Grācā (Graz) Austrijā. 2012. gadā 
nāca līdzīga uzvara ASV, ansamblim 
iegūstot zelta pakāpes diplomu un čem-
piona titulu pasaules mēroga sacensībā 
World Choir Games Cincinnati pilsētā. 
Par ansambļa izcilību sevišķi cildino-
šu atsauksmi ir devis Timotijs Veins-
Raits (Timothy Wayne-Wright) no 
pasaulslavenā The King’s Singers an-
sambļa. Viņš stāsta par neaizmirstamo 
iespaidu, ko ansamblis Latvian Voices 
atstājis uz viņu un pārējiem grupas da-
lībniekiem. Viņš jūsmo par ansambļa 
repertuāra daudzveidību, uzstāšanās 
meistarību un balsu saliedētību. Vein-
Raits sevišķi izceļ Lauras Jēkabsones 
tautas dziesmu aranžējumus, dēvējot 
tos par pasaules klasi.

Savu muzikālo izaugsmi ansamb-
lis meklē un veicina sadarbojoties ar 
citiem – man jāpiemetina – pasaulē pa-

zīstamiem un atzītiem mūziķiem. Bez 
King’s Singers ansambļa Latvian Vo-
ices ir sadarbojies arī ar The Hilliard 
Ensemble, komponistu Bobu Čilkotu 
(Bob Chilcott) un spāņu bītboksa (be-
atbox) čempionu Lytos (Carlos Vidal). 
Sadarbība ar pēdējo sola mums vēl 
nedzirdētus muzikālus pārsteigumus. 
Nešaubos, ka daļu no tiem dzirdējām 
Sidnejas koncertā.

Ja meklējam izskaidrojumu Latvi-
an Voices ansambļa īpašai skaņai un 
daudzveidīgi bagātajām apdarēm, tad 
tās slēpjas tieši šai plašajā sadarbībā 
ar citām grupām un mūziķiem. An-
sambļa savdabīgie aranžējumi sevī nes 
klasiskās, etnomūzikas, popmūzikas 
un džeza iezīmes.

Pēc visa tā, kas jau ir teikts pasau-
les koncertzāļu kuluāros un presē, ko 
sakām mēs, Sidnejas latvieši, par an-
sambļa Latvian Voices sniegumu? Pa-
tikās programmas izvēle un izpildīju-
mu daudzveidība. Kaut a capella stils 
diktē dziedājumu bez instrumentālā 
pavadījuma, meitenes pašas sev sagā-
dāja pavadījumu ar dažādām balss un 
ritma skaņām, nereti atdarinot skaņas 
dabā. Ņemot visu kopā, priekšnesums 
pavēra mums klausītājiem jaunus vo-
kālās mūzikas apvāršņus.

Ansambļa dalībnieces risināja kon-
certa programmu kā Lielvārdes jostu, 
kam visā tās garumā neatkārtojas ne-
viena rakstu zīme. Tā arī programmas 
18 dziesmu virknē nebija nevienas 
dziesmas, kas savā apdarē līdzinātos 
kādai citai. Katrai bija savs skaņu au-
dums, katrai savs skaņu raksts.

Programmā dominēja ansambļa 
dalībnieču aranžētās tautas un kom-
ponētās dziesmas. Laurai Jēkabsonei 
to bija vienpadsmit, Norai Vītiņai un 
Laurai Leontjevai katrai pa divām. 
No tautas dziesmu pūra dzirdējām pa 
paraugam no jūras, saules, bāru, ganu, 
mīlas, ilgu, cerību, u.c. dziesmām. 

Jaunas pēdas senā takā
Ansambļa „Latvian Voices“ koncerts Sidnejā
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„Latvian Voices“ Sidnejā. No kreisās: Laura Jēkabsone, Nora Vītiņa, Zane Sta-
fecka, Elīna Šmukste, Marta Lortkipanidze, Andra Blumberga.
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Starp komponētām dziesmām – Rai-
ņa un Aspazijas nesenajai jubilejai 
veltīto Mēness staru stīgo. No baro-
ka pērlēm, nevainojamā vācu valodā, 
neticami vieglā dejas ritmā atskanēja 
Leo Haslera (1567-1612) Dancot un lē-
kāt (Tanzen und Springen) par skaistu 
meiteni ar zaļām acīm. Humoristiska 
melodiju virkne caur pazīstamāko 
komponistu darbiem, sākot ar Johanu 
Pahelbelu un beidzot ar Johanu Štrau-
su, savienoja laikmetus no baroka līdz 
gandrīz šodienai.

Leonarda Koena (Cohen) dziesmu 
Alelujā (Hallelujah) no popmūzikas 
kopuma ansamblis veltīja koncerta rī-
kotājiem, veicinātājiem un viņu uzņē-
mējiem koncertturnejas laikā: Rūdim 
Dancim un Latviešu Jaunatnes apvie-
nībai Austrālijā; Sidnejā – Ojāram 
Grestem,  Viktorijai un Andrejam 
Mačēniem. Skaists un aizkustinošs 
paldies.

Ne mazāk par programmu saistīja 
priekšnesums pats. Muzikalitāte, pro-
fesionālisms un priekšnesuma pārliecī-
ba savijas ar sirsnīgu vienkāršību stājā 
un attieksmē pret klausītājiem. Kā Nora 
Vītiņa saka savā dziesmā Tā kā taka, 
kuru diemžēl nedzirdējām, – ārišķī-
ba ir jānorok! Nekas no šīs cilvēcīgās 
vājības nepavīdēja ansambļa priekšne-
sumā. Brīžiem gribējās dziedones ap-
skaut kā meitenes no pašu vidus. An-

sambļa dalībnieces 
dzied ar visu savu 
būtību, priekšne-
sumu iekrāsojot ar 
brīvām kustībām, 
humoru, dzīvu iz-
tēli un iejūtību vis-
caur. Izjutu patiesu 
prieku un baudu, 
viņās klausoties.

Taču mēs, 
Jaunās pasaules 
senlatvieši, šai 
senajā un nu jau 
raibajā dziesmu 
takā meklējām 
savas pēdas – to, 
kas kādreiz bijis 
mīļš, tuvs un pa-
zīstams. Meklējām 
un atradām vispār-
steidzošākos veidos un vietās. Pļavas 
dziesmā saklausījām sen pazītu putnu 
vīterošanu, sienāzīša čīgāšanu un man 
likās, pat zemes vēzīša parkšķēšanu. 
Pāri gadu simteņiem sadzirdējām bāra 
bērna skumjo dziedājumu. Laika te-
cējumam to neapslāpēt! Dziļš ieraksts 
dzīvo tautas apziņā.

Pašai par pārsteigumu, es ieraudzī-
ju pati sevi šodienas jaunradē Raugies 
Tu. Arī es gulēju zem ābeles ar gumi-
jas zābakiem kājās, ar Baltā dzidrā ku-
mosu mutē un vēroju, vai no kāda mā-
koņa maliņas uz mani neraugās Nigļu 
vecmāmiņa. Tad, pie pēdējās dzies-
mas nāca zvejnieks un mani aicināja, 

un es – es atcerējos jaunību... Jaunās 
pēdas ar vecajām bija neatšķirami sa-
jaukušās senajā takā.

Sekoja piedeva – Saulīt’ vēlu va-
karā. Vienai vienīgai solo balsij iz-
skanot, izskanēja arī koncerts pats. 
Uz brīdi zālē iestājās pilnīgs klusums. 
Trūka vārdu. Tad aplausu vētra, ziedi 
un mūsu jūsmīga atsaukšanās meiteņu 
atvadām. Uz redzēšanos Rīgā vai atkal 
Austrālijā! Nu, noteikti!

Ansambļa un klausītāju sirsnīgu 
paldies saņēma arī šī vakara skaņu 
meistari Andris  Ūze un pašu māju 
Gints  Kārkliņš par koncertam pie-
šķirto profesionālo slīpējumu.

No mūsu puses – mēs klausītāji vē-
lam jums – ansambļa Latvian Voices 
meitenēm, lai tā pati saulīte, kas sildīja 
bāra bērnus skarbajās klaušu gaitās, 
silda un vada arī jūs, minot arvien jau-
nas pēdas senajā dziesmu takā!

No Dzintaru pakalniem caur Ade-
laides un Melburnas Latviešu namiem 
līdz Sidnejas saulrieta stundai paldies 
no visas sirds un no mums visiem par 
šo dārgo dziesmu velti.

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

Jaunas pēdas senā takā
Turpinājums no 6. lpp.

„Latvian Voices“ Sidnejā.
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„Latvian Voices“ pie Rīgas Mākslas skolas audzēkņu darbiem.
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piekļuvi, kas ir pirmais solis ceļā uz ģeo-
grāfiskās bloķēšanas izbeigšanu. Tāpat 
ir jāatvieglo e-komercija, kā arī nepie-
ciešama vienkāršotas un vienotas PVN 
sistēmas izveide tiešsaistē. Dokumentā 
pausts atbalsts moderna un vienota au-
tortiesību regulējuma izveidei ES. Tāpat 
ir norādīta nepieciešamība pēc saskaņo-

tiem ES noteikumiem patērētāju tiesību 
aizsardzībai, iepērkoties tiešsaistē. Ļoti 
būtisks solis uz vienotu digitālo tirgu ir 
jau apstiprinātā vienošanās par viesabo-
nēšanas maksu atcelšanu un vienotiem 
tīkla neitralitātes standartiem ES.

EP ziņojums ir atbilde uz Eiropas 
Komisijas izstrādāto vienotā digitālā 
tirgus stratēģiju. Ziņojuma izstrādes 
laikā deputāti iesniedza 1300 priekš-
likumus. Plānots, ka EK ar likumdo-

šanu nāks klajā šā gada laikā. Pēc EK 
aprēķiniem, funkcionējošs digitālais 
tirgus ES ekonomikai varētu nodroši-
nāt 415 miljardus eiro ieguvumu.

Krišjānis Kariņš Eiropas Parla-
mentā strādā Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komitejā un Ekonomi-
kas un monetāro lietu komitejā.

Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta 
Krišjāņa Kariņa padomniece

Digitālais vienotais tirgus
Turpinājums no 1. lpp.

apdraud skolas veiksmīgo darbošanos 
šajā mācību gadā. Meklējam jaunus 
mācību spēkus plašākajā sabiedrībā. 
Nav jābaidās, ja nav pedagoģiskā iz-
glītība vai skolotāja pieredze; tādi mēs 
vairums Latviešu skolā esam. Bet kas 

ir svarīgi – tās ir labas valodas zinā-
šanas, patika ar bērniem strādāt, en-
tuziasms un radošas idejas. Skolai ir 
daudz un dažādu materiālu, no kuriem 
smelties idejas, stundas gatavojot, 
draudzīgi skolotāji, ar kuriem apmai-
nīties domām un par stratēģiju, un ir 
sagatavotas vadlīnijas katras klases 
programmai.

Atkārtoju savu lūgumu lasītājam – 
apdomāt par iespēju nākt palīgā šai 
svarīgajā latviešu izglītības darbā un 
sazināties tieši ar mani, lai pārrunātu 
iespējas pa tālruni: 0417 730792 vai e–
pastu: liga@darzins.com. Paldies!

Līga Dārziņa
MLB Daugavas skolas pārzine

Laikrakstam „Latvietis“

MLB Daugavas skola
Turpinājums no 3. lpp.
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150 dzimšanas dienu 
šopavasar, 18. martā svi-
nam Janim Rozentālam. 
Piektdien,  15.  janvārī 
Jaņa Rozentāla un Rū-
dolfa Blaumaņa muzejā 

Rīgā, Alberta ielā 12-9 tika rīkota preses 
konference ar nolūku informēt medijus 
par mūsu izcilā gleznotāja jubilejas gada 
pasākumiem Latvijā un arī aiz tās robe-
žām. Pastāstīšu, ko es tur redzēju.

Atzīšos, ka šajā slavenajā arhitektu 
Konstantīna Pēkšēna un Eižena Lau-
bes projektētajā Alberta ielas ēkā un 
muzejā biju pirmo reizi. Ieejot kāpņu 
telpā, es jau jutos kā citā pasaulē, un tā 
bija līdz pat piektajam stāvam – kāp-
nes, margas, sienu un griestu dekora-
tīvie zīmējumi un logi – ļoti nepierasti 
un bezgala skaisti; es pat sakaunējos 
par saviem Rīgas ielu sāls putrā sab-
ristajiem zābakiem.

Piektajā stāvā blakus durvīm no-
vietots muzeja stends un uz 9. dzīvok-
ļa durvīm maza balta plāksnīte Jan 
Rozenthal, tāds respekts, ka noņēmu 
cepuri. Mākslinieka viesistabā ar tā 
laiku mēbelēm preses ļaudis sagaidīja 
kafijas galds.

Vispirms es ielūkojos Rūdolfa Blau-
maņa pieticīgajā meitas istabiņā un pa-
runājos ar muzeja gidi par rakstnieka 
dzīves posmu Rīgā. Tad pa šaurām kāp-
nītēm devos augšā uz gleznotāja darbnī-
cu, kur notika preses konference. Puse 
darbnīcas ar virsgaismu, pie sienām 
daudz portretu, nedaudz sadzīvisku mē-
beļu un gleznotāja baltais ķitelītis. Teju 
visu telpu aizņem krēsli mēdiju pārstāv-
jiem, un zem logiem garš galds, pie kura 
sasēdās septiņi profesionāļi, kas snie-
dza informāciju par Jaņa Rozentāla 150 
gadu jubilejai veltītajiem pasākumiem: 
kultūras ministre Dace Melbārde, Jaņa 
Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muze-
ja vadītāja Dace Vosa, Jaņa Rozentāla 
150 gadu jubilejas pasākumu patronese 
Anna Žīgure, Latvijas Nacionālā muze-
ja direktore Māra Lāce, Saldus novada 
p/a Saldus TIKS centrs direktore Laura 
Liepiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas ģenerālsekretāra vietas izpil-
dītāja Baiba Moļņika un Jaņa Rozentā-
la Mākslas vidusskolas direktors Jānis 
Ziņģītis. Alberta ielas muzejs un Saldus 
novads organizē jubilejas pasākumus 

visa gada garumā, Latvijas Nacionālais 
muzejs Jaņa Rozentāla darbu izstādi at-
klās 12. augustā; Rīgas Latviešu bied-
rības nams 15. martā rīko starptautisku 
konferenci Janis Rozentāls. Rīgas pil-
soniskā sabiedrība un Rīgas Latviešu 
biedrība. 1866-1916-2016 un sarīkoju-
mu Janis Rozentāls. Dzīve kā palete.

Kultūras ministre Dace Melbārde 
uzsver: „Janis Rozentāls ir ietekmīga 
sava laika personība sabiedriskajā un 
mākslas dzīvē un nozīmīga figūra Lat-
vijas kultūrā arī 21. gadsimtā – viens 
no nacionālās glezniecības skolas pa-
matlicējiem, kurš 19. un 20. gadsimtu 
mijā latviešu profesionālo mākslu pie-
tuvināja Eiropas līmenim un kura ra-
došais veikums ir ietverts arī Latvijas 
kultūras kanonā. Šis gads ir lieliska 
iespēja ikvienam no mums padziļināt 
savas zināšanas par Jani Rozentālu, 
aktualizējot viņa māksliniecisko man-
tojumu ne tikai Saldū, Rīgā un citviet 
Latvijā, bet arī starptautiskā mēro-
gā – mākslinieka jubileja iekļauta 
UNESCO svinamo dienu kalendārā.“

Pēc oficiālajām uzrunām glezno-
tāja darbnīcā sākās dzīva rosība: in-
tervijas, filmēšana un sarunas, un tas 
viss skaļi un priecīgi, gluži kā šo laiku 
skolā. Promejot, vēlreiz nopriecājos 
par skaisto kāpņu telpu. Izpētīšu prog-
rammu, jo mani ļoti ieinteresēja Jaņa 
Rozentāla aizraušanās ar fotogrāfiju.

Daugavas kreisajā krastā, Latvi-
jas Nacionālajā bibliotēkā 15. janvārī 
Mākslas lasītavā tika atklāts dāvinā-
jums – Gaismas pils projekta autora, 

arhitekta Gunāra Birkerta personīgā 
profesionālā bibliotēka. Plauktos šo-
brīd izlikta, apmēram, puse grāmatu, 
pēc kāda laika tās tiks nomainītas ar 
citām. Pie grāmatu plaukta uz zema 
stikla galdiņa vāze ar lielu baltu kri-
zantēmu pušķi – tās gaviļniekam, jo 
Gunāram Birkertam 17. janvārī dzim-
šanas diena. Visi klātesošie pievie-
nojās apsveikumam! Pie galdiņa divi 
īpatnēji krēsli, arī arhitekta dāvāti un 
mazs oriģinālas konstrukcijas bērnu 
krēsliņš – regulējams (aug līdzi bēr-
nam); tas savulaik paša Gunāra Bir-
kerta projektēts savam dēlam.

Pēc ievaduzrunas uz liela dato-
rekrāna noskatījāmies trīs filmu frag-

Jubileju laiks
Gleznotājam un arhitektam

Informācijas sniegšana par Jaņa Rozentāla 150 gadu jubilejai veltītajiem pa-
sākumiem.
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Kāpņu telpa.
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Kultūras ministre Dace Melbārde un 
Jaņa Rozentāla ķitelis.
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Gunāra Birkerta bibliotēka Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas lasītavā.
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Riharda Zaļupes 
vārds jau sen vairs ne-
prasa komentārus. Viņa 
vārds uz jebkuras koncer-
tu afišas ir kā garantijas 
zīme, apliecinot muzikālā 
priekšnesuma krāsainību 
un augsto kvalitāti, neat-

karīgi no norises vietas.
Pirms pāris nedēļām, kad intereses 

pēc vēl internetā pārlūkoju Ziemassvēt-
ku laika koncertu programmu, nejauši 
uzgāju informāciju par Riharda Zaļu-
pes koncertu Ziemas atmosfēras Ķe-
kavā, 27. decembrī, ko viņš pats bija 
komentējis kā meditāciju. Mana vēlme 
to pieredzēt bija lielāka nekā jau ieplā-
notais koncerts Rīgā tajā pašā dienā, 
tāpēc nevilcinoties nopirku biļeti, un 
nolēmu ierasties uz abiem koncertiem.

Ķekavā ierados bez liekas steigas 
tieši desmit minūtes pirms koncerta sā-
kuma. Doles Tautas nama ieejas durvis 
lepni rotāja koncerta afiša, un es zinā-
ju, ka esmu atradusi īsto vietu. Namā 
valdīja patīkama un mājīga atmosfēra. 
Bija sajūta, ka esmu ieradusies pie kāda 
ciemos – visur apkārt rosījās laipni un 
draudzīgi ļaudis, turklāt visi smaidīja.

Pirms ieiešanas zālē, paņēmu kon-
certa programmiņu un pārliecinoši 
devos uz skatuvei vistuvāko rindu, jo 
tikai no tās es spēju pilnībā izbaudīt 
koncertu. Kamēr mēģināju izskaitļot 
9. vietu, manas acis atdūrās pret pazīs-
tamu seju no Austrālijas, un laiku līdz 
koncerta sākumam pavadījām drau-
dzīgās sarunās. Cik maza ir pasaule!

Koncerts bija sadalīts divās daļās. 
Pirmajā daļā Rihards uz marimbas 

spēlēja četras kompozīcijas, no kurām 
koncertu atklāja Jauns rīts. Tai seko-
ja Riharda uzruna publikai, kur viņš 
izskaidroja koncerta saturu un for-
mātu, kā arī uzsvēra, ka visi koncertā 
atskaņotie ieraksti, ir viņa sarakstīti, 
aranžēti, izpildīti un visādi citādi ap-
strādāti. Vienvārdsakot, – cilvēks or-
ķestris – vārda vistiešākajā nozīmē.

Kā otrā tika atskaņota Prelūdi-
ja mi minorā, un tai sekoja apjomīgā 
svīta Nr.1 Sol mažorā Marimbai solo 
ar sešām daļām – Prelude, Allemande, 
Courante, Sarabande, Menuet, Guige. 
Šo svītu Rihards esot sarakstījis pirms 
sešiem gadiem, un tagad beidzot nolē-
mis to atskaņot publiski. Svīta tiešām 
bija iespaidīga, un tikai profesionāls 
mūziķis spētu novērtēt tās sarežģītības 
pakāpi. Mēs, skatītāji, dzirdam tikai 
nošu pieraksta izpildījumu uz mūzikas 
instrumenta; ko mēs neredzam – tās 
ir notis. Un šajā gadījumā, pēc Rihar-
da stāstītā, viņa uzrunātie marimbas 
mūziķi esot atteikušies spēlēt šo svītu 
tieši tās nošu pieraksta sarežģītības pa-
kāpes dēļ. Tomēr pats mūziķis nelikās 
pārguris no nošu lasīšanas, jo spēles 
laikā viņš kustējās tik graciozi un plūs-
toši kā seno austrumu cīņu meistars.

Pirmo daļu noslēdza Stāsts par 
senām skumjām, gan ar laimīgām bei-
gām. Šo kompozīciju Rihards esot pie-
rakstījis vienā naktī, kad melodija pati 
atnākusi pie viņa.

Starpbrīdī skatītāji tika aicināti 
uz blakus telpām, kur visus cienāja ar 
kafiju, tēju un saldiem našķiem – pi-
parkūkām un šokolādes konfektēm. 
Šajā brīdī es vēl vairāk sajutos kā vie-

sis kāda mājās, nevis skatītājs zālē ar 
numurētu sēdvietu un biļeti.

Koncerta otrā daļa, kaut arī sada-
līta sešās kompozīcijās, tika spēlēta kā 
vienots veselums – bez klusuma pau-
zēm, bez aplausiem. Tā bija viena liela 
meditācija nepilnas stundas garumā, 
kuras laikā mēs tikām izvesti cauri 
visiem iespējamajiem dvēseles stāvok-
ļiem. Mēs noklausījāmies arī gandrīz 
visus iespējamos perkusiju instrumen-
tus, kuri kompakti līdzās viens otram 
bija izvietoti skatuves labajā pusē bla-
kus marimbai.

Otrās daļas kompozīcijas spēlēša-
nas secībā: Miegs Ziemeļos, Netīrumu 
krāsa, Putnuzeme, Sakrālā meditācija 
(bez teksta), Ziemassvētku trakums un 
Plāksnes un zvani.

Visu šo kompozīciju skanējumu 
varētu aprakstīt kā skaņas un enerģijas 
eksploziju ārpus laika un telpas. Tas bija 
kaut kas varens! Visas ķermeņa čakras 
tika atrautas vaļā vienā rāvienā un ener-
ģijas plūsma bija jūtama katrā ķermeņa 
šūnā. Tā tiešām bija meditācija – stā-
voklis, kad apziņa tiek izslēgta, un mēs 
pieslēdzamies visuma informācijas lau-
kam. Tā bija pilnīga atdošanās esošajam 
momentam, pilnīga šeit un tagad sajūta.

Skaņas un sajūtas manā ķermenī un 
prātā turpināja vibrēt vēl ilgi pēc kon-
certa. Beidzoties aplausiem, kādu brīdi 
vēl paliku nekustīgi sēžot savā vietā. 
Pacilājums bija tik liels, ka man vaja-
dzēja laiku, lai nolaistos atpakaļ uz ze-
mes un atgrieztos īstenības dimensijā.

Braucot mājās uz Rīgu, manī tur-

mentus ar arhitekta pārdomām. Jānis 
Dripe vienkārši un saprotami pastāstī-
ja par dažām slavenām grāmatām, gai-
sotne bija draudzīga un humora pilna. 
Ne viens vien pasākuma dalībnieks 
izmēģināja jaunos krēslus. Tai pat lai-
kā lasītavā pie datoriem strādāja daudz 
jauniešu, viss notiek. Es protams iz-

mantoju iespēju, lai nofotografētu Rī-
gas panorāmu. Daugava aizsalusi, bet 
aiz Vanšu tilta vaļā, kuģu kustība nav 
traucēta. Skaists saulriets, šobrīd saule 
noriet aiz Gaismas pils.

Latvijā īsta ziema – sals un daudz 
sniega, kas sagādā nepārvaramas grū-
tības pilsētu sniega tīrītājiem. Daudz 
laba un interesanta notiek, tikai par to 
tā pamaz raksta, vairāk par negācijām.

Man kauns par izveidoto situāciju 

ap Nākotnes nama projektu, jo tālāk, 
jo trakāk, tas ir nožēlojami, ka tā var 
bremzēt kolēģu darbu; vai nu nauda, 
vai politika kādu rausta aiz zināma 
garuma striķīša. Varbūt, ka tagad būs 
iespēja pārmesties uz citu kašķi – 
Laikmetīgās mākslas muzeja projek-
tu – privātinvestori izvēlējušies ārzem-
ju speciālistus muzeju tapšanas jomā.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Jubileju laiks
Turpinājums no 8. lpp.

No kreisās: Andris Vilks, Jānis Dripe.
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Grāmatas par Gunāru Birkertu.
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Riharda Zaļupes solo koncerts „Ziemas atmosfēras“
Spēja pamanīt nepamanāmo un pasacīt nepasakāmo
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Raibā ņirbonī atzī-
mējot Ziemas saulgrie-
žus, kādi 60 visu 
paaudžu svinētāji pa-
vadīja otros Ziemas-
svētkus Brīvo latvju 
biedrībā. Lailas Med-

nes vadībā nodziedājām Rāmi, rāmi 
Dieviņš brauca, kam sekoja Modra 
Medņa Dieva piesaukšana, tad Klusiet 
jauni, klusiet veci, Dievs ienāca ista-
bā. Šāds pieklusināts iesākums tomēr 
neturpinājās ilgi, jo bija jāpārslēdzas 
uz prieku, kuru izraisa saules atgrie-
šanās un Ziemassvētku sabraukšana, 
protams rakstītām kamanām.

Viešņa Tija  Kārkle bija ieradu-
sies no Vašingtonas, lai pirmā no vai-
rākiem padalītos ar kādu personīgo 
atmiņu par Ziemassvētkiem Latvijā. 
Ierodoties Latvijā 80-to gadu beigās, 
vēl pirms neatkarības atgūšanas, Tija 
attapās šajā svētku brīdī viena pati, 
bez radiem un bez ģimenes siltuma. 
Aizbraukusi uz dziļiem laukiem ar 
draugu Ikaru pie viņa ģimenes, viņa 
piedzīvoja necerēti skaistus un uni-
kālus savā vienkāršībā svētkus, kurus 
nosvinēja visai ģimenei svētku vakarā 
iebrienot aizsnigušā mežā, līdz tika at-
rasta īstā vieta, kur noklāt zemē segu, 
izlikt uz tās līdzpaņemtos ēdamos, iz-
pušķot turpat augošu dzīvu eglīti un 
padziedāt. Nakts, klusums, meža bur-
vība, cilvēcīgais siltums...

Vakara gaitā vēl citi klātesošie bija 
ar mieru padalīties. Andrejs Baidiņš 
stāstīja par savām izjūtām, kad vecāki 
viņu izslēdza no istabas, kamēr pēkšņi 
atsprāga durvis, un priekšā mirdzēja 
neaprakstāmi skaistā eglīte. Tad bija 
jāpiedomā, cik tas tomēr jau ir sen 
atpakaļ – pirmskara Latvijas Ziemas-
svētki, kurus vairs var atcerēties tikai 
no galīgi maza bērna viedokļa. Sand-
ra Milevska pastāstīja par sava vīra 
Roberta – amerikāņa, ilgām pēc Lat-
vijas Ziemassvētkiem, kad tumsa un 
aukstums vedina veselas pēcpusdienas 
pavadīt, lasot un dzerot tēju, kad kājām 
nākot no Vidzemes tirgus paši nes savu 
eglīti uz mājām, kad svētku vakarā var 
aiziet pa kraukšķošu sniegu uz Doma 
baznīcu klausīties tās varenās ērģeles.

Andris Grunde atcerējās Vācijas 
nometņu Ziemassvētkus, kad ar milzī-
gu lepnumu vecāki viņam pasniedza 
labdarībnieku sagādātu spēļu moto-
ciklu, kurš rūca – un kuru viņš jau pir-
majā dienā izjauca, lai atklātu skaņas 

cēloni. Un beidzot – viesis no Ņujor-
kas – Latvijas vēstnieks ANO Jānis 
Mažeiks pastāstīja, kā reāli darbojās 
Latvijas valsts jaunieviestā atļauja 
katram valsts mežos nocirst sev eglīti. 
Turpat apkārt bijuši lieli valsts meži, 
bet kad ar dēlu Reini gājuši pēc egles, 
gāja un gāja, un gāja, tikai vienas prie-
des ne egles, bet kad beidzot parādījās 
egles, tad viszemākie zari sākās kādu 
trīs metru augstumā!

Kopīgā dziedāšana turpinājās pa 
vidu šiem stāstiem, virzoties pa tē-
mām pēc Sandras Milevskas izlasītām 
dainām, kuras klātesošie lasīja visiem 
priekšā: sidrabiņa lietiņš lija, Ziemas-
svētki naudu skaitīja, kāds pa namu rī-
bināja, bet Rīgā dumpojās. Sanākušie 
minēja mīklas saistītas ar ziemu, tum-
su un gaismu, aukstumu. Un tad jau 
pienāca laiks, kad saiminiece visiem 
gādāja, ja ne gluži cūciņas smecerīti, 
tad katrā ziņā gardu mielastu. (Un par 
šo mielastu īpaši jāpasakās Mārai un 
Aldim Kubuliņiem, kas jau sen pie-
teikušies to nokārtot, dabūja varoņdar-
bu veikt pēkšņos un negaidīti radušos 
apstākļos, kas lika ierasties, pastrādāt, 
izbraukāt pa vidu uz slimnīcu, atgriez-
ties un atkal braukt uz slimnīcu. Pal-
dies viņiem abiem par nepārspējamo 
atbildības sajūtu tomēr paveikt solīto, 
neskatoties uz krīzes situāciju!)

Bet tur, kur cienā ar labām man-
tām, nekur tālu vairs nevar būt budēļi. 
Vesela banda ieradās – lieli un mazi, 
kurus izrīkoja viņu vadītāja, meln-
matainā čigāniete Dace  Mažeika ar 
mazo Margaritu uz rokām. Dziedāja 
un lēkāja vairāki čigāni, kāds ieklīdis 
žīds, dažādi zvēri – vismaz trīs-četri 
lāči, kaza, dzērve, divas pārlaicīgās 
nāves, bet fonā visu novēroja Garā 

sieva un Mazais vīriņš. Tomēr bargā 
čigānmāte Dace nebija apmierināta, 
viņa dzina visus augšā uz lielo zāli, 
kur sekoja rotaļas un ālēšanās, kamēr 
visi bija izdancojušies, kā pienākas, 
ar nāvi. (sk: https://www.youtube.com/
watch?v=exVnxbjj_E8)

Šajā gadumijas laikā vēl nācās zī-
lēt nākotni – kā piekalts pie plīts Ro-
berts Milevskis pārraudzīja nopietno 
Laimes liešanas pasākumu, par kuru 
gan jāsaka, ka visiespaidīgāko laimi 
izlēja no Rīgas ieradusies Imanta Nī-
gale. Katrs varēja arī ar citiem līdzek-
ļiem sev piemērotu laimi meklēt, jo uz 
galdiem stāvēja trīs lielas ūdens bļo-
das, kurās peldēja valriekstu čaulu lai-
viņas ar aizdegtām mazām svecītēm, 
kas pietauvojās pie malas tieši tur, kur 
bija pielipināts pareizais zīlējums. No 
Meinas atbraukusī Lara  Nīgale  Gin 
bērnu bļodā priecīgi satraukusies izzī-
lēja sev braucienu uz Latviju šovasar, 
bet vai tad viņas māsa Anika arī pie 
reizes nebrauktu līdzi? Jauno cilvē-
ku bļodā starp visām studijām, darbu 
intervijām, jaunām sirdspuķītēm un 
citām laimēm Lūkass Milevskis sev 
izzīlēja ļoti piemēroto ziņu, ka viņš 
pabeigs šogad ļoti svarīgu projektu. 
Projekts jau ir zināms – galvenais, ka 
pabeigs! Bet pieaugušo bļoda solīja 
dažādas nākotnes, kas drīzāk saistījās 
ar nobrieduša cilvēka dzīves rūpēm – 
ja nu vienīgi izņemot to vienu laimi, 
kas pavēstīja: vecums nāk virsū, ir 
laiks pirkt Maserati!

Filadelfieši visiem lasītājiem uz 
Jauno gadu novēl, lai vecums nevie-
nam nenāktu virsū, bet lai katram to-
mēr tiktu Maserati!

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemas saulgrieži Filadelfijā
Dziedāšana un laimes liešana Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā

Laila Medne uzrunā klātesošos.
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pināja mitināties šī pacilātā sajūta. Bija 
tāds savāds miers, es visu it kā vēroju 
no malas, bez emocijām. Luksoforus, 
pretimbraucošās mašīnas, krustojumus, 

zīmes mans prāts tikai piefiksēja kā in-
formatīvas norādes un attiecīgi pielāgo-
ja automašīnas vadīšanu ārējiem aps-
tākļiem, bet iekšēji es turpināju lidot.

Vēlāk prātoju, kas ir tas, kas spēj 
tā aizkustināt Riharda koncertos, un 
vienojos ar sevi, ka tā ir mūziķa spēja 

komunicēt caur mūziku; spēja atrast 
kopīgus saskares punktus komunikā-
cijā ar ikvienu; spēja būt varenam savā 
vienkāršībā un atklātībā; spēja pamanīt 
nepamanāmo un pasacīt nepasakāmo.

Līga Līvena
Laikrakstam „Latvietis“

Riharda Zaļupes solo koncerts
Turpinājums no 9. lpp.
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Latvijas Okupācijas 
muzeja ēkas rekons-
trukciju Rīgā, Latviešu 
strēlnieku laukumā at-
balsta vairāk nekā 3000 
cilvēku Latvijā un citās 
pasaules malās.

Kopš 2015. gada 
jūlija, kad muzejs aicināja sabiedrību 
atbalstīt Gunāra Birkerta projektēto 
muzeja ēkas rekonstrukciju, muzejs ir 
saņēmis 3203 parakstus gan uz papī-
ra, gan elektroniski muzeja mājaslapā. 
Cilvēki ar savu parakstu apliecinājuši, 
ka: „Nav pieļaujama Latvijas Okupā-
cijas muzeja piebūves novilcināšana 
vai apturēšana.“

Pirms pāris dienām jaunākie atbal-
stītāju paraksti ir atsūtīti no Kuldīgas 
novada un Helsinkiem, bet vakar apko-
poti nedaudz virs simta parakstu, kas 
savākti Latvijas Kultūras ministrijā.

Parakstītāji ir no daudzām Latvijas 
vietām: Rīgas, Kuldīgas, Saldus, Lie-
pājas, Cēsīm, Jelgavas, Madonas, Val-
mieras, Kabiles, Kandavas, Zemītes, 
Virbu pagasta, Vānes, Aizputes, Sten-
des, Talsiem, Lībagiem, Gaiķiem, Bro-
cēniem, Laucienes, Matkules, Zvārdes, 
Sabiles, Viesītes, Rojas, Burtnieku no-
vada, Rencēniem, Dikļiem, Zvārtavas 
novada, Ogres, Dobeles, Jūrmalas, 
Viesītes novada, Ikšķiles, Cesvaines, 
Alojas, Kokneses, Tukuma, Valles 

pagasta, Lēdmanes, Ērģemes pagasta, 
Zalves, Neretas pagasta, Strenčiem, 
Inčukalna, Viļāniem, Liezeres, Jaun-
gulbenes, Kokneses, Bebru pagasta, 
Aizkraukles, Vietalvas, Atašienes, 
Sērenes, Jaunjelgavas, Vecbebriem, 
Alsungas, Mazsalacas, Saulkrastiem, 
Iecavas novada, Lestenes, Staiceles, 
Lielvārdes, Jēkabpils, Mārupe, Bukul-
tiem un Ozolniekiem.

Atbalsts saņemts arī no Igaunijas, 
Somijas, Austrālijas, Zviedrijas, ASV, 
Kanādas, Vācijas, Francijas, Slovāki-
jas, Brazīlijas un Lielbritānijas iedzī-
votājiem.

Latvijas Okupācijas muzeja 
sabiedrisko attiecību nodaļa

Rīgas pilsētas arhi-
tekta birojs 14.  janvārī 
informēja, ka pagarinās 
laiku atzinuma sagata-
vošanai par Okupācijas 
muzeja piebūves būvnie-
cības projektu. Pilsētas 
arhitekts Gvido Princis 

sava atzinuma atlikšanā vaino Okupā-
cijas muzeja biedrības valdes priekš-
sēža Valtera Nollendorfa 13. janvārī 
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas 
un attīstības padomes sēdē pausto, ka 
muzeja ēkas piebūves uzlabošanas ri-
sinājumi neatbilst piebūves autora Gu-
nāra Birkerta koncepcijai.

Gvido Princis aģentūrai BNS sa-
cīja: „Tas ir negaidīts pavērsiens, kas 
faktiski aptur objektīva un pamatota 
Rīgas pilsētas arhitekta biroja atzi-
numa sagatavošanu. “Šis paziņojums 
būtiski diskreditē trauslo sadarbību 
(arhitektūras veidošanas procesu) un 
argumentu konsolidācijas procesu, 
kura mērķis ir projekta īstenošana, 
saglabājot objekta esošo kultūrvēstu-
risko vērtību un mazinot objekta neie-
derību Vecrīgas ansamblī.“

Valtera Nollendorfa komentārs: 
„Es pateicu to, ko no sarunām ar 

Gunāru Birkertu noskaidroju pēc Rī-
gas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdes 
noklausīšanās 06.01.2016., kurā vairāki 
sēdes dalībnieki minēja, ka projekts ar 
ieteiktajiem grozījumiem vairs neesot 

autorprojekts. Tik tiešām, Gunārs Bir-
kerts nav apmierināts ar ieteiktajiem 
alternatīviem risinājumiem būvlaidē 
un melnbaltajā fasādē un nevēlas saistīt 
savu vārdu ar šādu izpildījumu. Manu-
prāt, tas bija jāpasaka, lai nerastos ne-
pareizs priekšstats, ka Gunārs Birkerts 
ir akceptējis šos grozījumus. Tas ir 
vienīgi projekta idejas autora integritā-
tes jautājums. Minēju arī Birkerta ne-
izpratni, kā no 2008. gadā Būvvaldes 
akceptēts projekts 2015. gadā mēneša 
nokavējuma dēļ kļuvis par jaunu ieceri.

Kā paskaidroju, Gunārs Birkerts 
vairāku apstākļu dēļ neparakstīja auto-
ruzraudzības līgumu ar VNĪ, un tāpēc 
arī viņam nav tiešas saites ar projektu, 
ko saskaņā ar līgumu izpilda arhitektu 
birojs 5. iela. Birkerta gadījumā jautā-
jums saistāms vienīgi ar cieņu pret ide-
jas autoru, ne ar cita veida pretenzijām.

Diskusijas gaitā es arī skaidri no-
rādīju, ka no Okupācijas muzeja kā 
ēkas lietotāja viedokļa ir svarīgi pro-
jektu pragmātiski virzīt uz priekšu, 
pat ja ieteiktie grozījumi neatbilst Gu-
nāra Birkerta iecerei, un viņš ar to šajā 
izpildījumā nevar saistīt savu vārdu.

Okupācijas muzeja īpašniece – 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrī-
ba – nav ne projekta projektētāja, ne 
pasūtītāja, bet lietotāja. VNĪ valsts 
uzdevumā projektu īsteno muzeja va-
jadzībām. Šai sakarā gan VNĪ, gan 
projektētāji konsultējas ar mums par 

mūsu vajadzībām un cenšas tās sa-
skaņot ar arhitektonisko izpildi. Tas 
notiek arī sakarā ar ieteiktajiem pro-
jekta grozījumiem kopš pagājušā gada 
maija, kad atklājās, ka nokavējuma dēļ 
zināmi procesi jāsāk no jauna. Esam 
par ieteiktajiem grozījumiem izteiku-
ši savu viedokli un esam tos pārrunu 
gaitā akceptējuši. Šo akceptu neesam 
atsaukuši, un to es neatsaucu arī RVC 
padomes sēdē 13.01.2016.

Tāpēc man nav saprotams, kā un 
kāpēc šie paskaidrojumi par Birkerta 
nostāju „faktiski aptur objektīva un 
pamatota Rīgas pilsētas arhitekta bi-
rojs atzinuma sagatavošanu“ vai arī 
kā tie „būtiski diskreditē iesaistīto 
pušu ieguldījumu sadarbībā un argu-
mentu konsolidācijas procesā.“ Prinča 
kungam taču sava atzinuma paušanai 
ir viņa kolēģijas sēdes diskusija 6. jan-
vārī.

Tie paši grozījumu plāni tika pre-
zentēti RVC padomei 13.  janvārī, 
kuras pozitīvais atzinums atbalsta pro-
jektu, iesakot nepieciešamos grozīju-
mus veikt pēc iespējas atbilstoši autora 
idejai. Acīmredzot padome uzskatīja, 
ka mani izteikumi nav šķērslis dot at-
zinumu par projektu un ieteiktajiem 
grozījumiem. Tai pašā laikā padome 
izprata, ka pēc iespējas jārespektē ide-
jas autors un viņa ieceres.“

Latvijas Okupācijas muzeja 
sabiedrisko attiecību nodaļa

Latvijas Okupācijas muzeja „Nākotnes nams“
Valters Nollendorfs noraida Rīgas Pilsētas arhitekta Prinča manipulēšanu ar izteikumiem

Okupācijas muzeja Nākotnes Nama atbalsts
Parakstījušies 3203 cilvēki

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

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

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Daugavas Vanagu 
biedri, Latvijas Repub-
likas (LR) valsts vadība, 
citu organizāciju pār-
stāvji un viesi 2015. gada 
28. decembrī, no tuvie-
nes un tālienes, pulcējās 
DV 70. gadadienas svēt-

ku pasākumā, Rīgas Latviešu biedrī-
bas nama Lielajā zālē; Lielā zāle bija 
pārpildīta ar pāri par 500 svētku dalīb-
niekiem. Daugavas Vanagu biedri bija 
mērījuši garus ceļus no dažādam DV 
Latvijā nodaļu vietām, tālākie būdami 
no Latgales nodaļām, to starpā arī gru-
pa Vanadzēnu no Rēzeknes un citām 
kopām DV Vanadzēnu vadītāja Gunā-
ra Spodra vadībā.

Savu godu Daugavas Vanagiem pa-
rādīja Latvijas Republikas (LR) valsts 
vadība, kura bija ieradusies pilnā sastā-
vā – LR Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis,  LR Saeimas priekšsēdētā-
ja Ināra  Mūrniece un LR Ministru 
prezidente Laimdota  Straujuma, kā 
arī vairāki Saeimas deputāti un Eiro-
pas Parlamenta deputāti no Latvijas. 
Tāpat Daugavas Vanagus pagodināja 
Latvijas bruņoto spēku vadība, kura 
piedalījās arī pilnā sastāvā: Aizsardzī-
bas ministrs Raimonds Bergmanis, 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) ko-
mandieris ģenerālleitnants Raimonds 
Graube, NBS Štāba priekšnieks ģene-
rālmajors Juris  Zeibārts, Zemessar-
dzes (ZS) komandieris brigādes ģene-
rālis Leonīds Kalniņš un citi NBS/ZS 
virsnieki un karavīri. Svētku pasāku-
ma viesos iekļāvās Nacionālo karavīru 
biedrības valdes priekšsēdis Edgars 
Skreija un Latvijas vecie karavīri – 
leģionāri, Latviešu virsnieku apvienī-
bas (LVA) valdes priekšsēdis Aleksejs 
Ozoliņš un LVA pārstāvji, skautu/
gaidu pārstāvji, dažādu studentu kor-
porāciju pārstāvji, represēto biedrību 
pārstāvji, Tukuma novada vadības pār-
stāvji Viļņa Janševska vadībā, kā arī 
dažādu citu organizāciju viesi.

Pēc uzrunām, apbalvojumiem un 
apsveikumiem bija pārtraukums ar 
glāzi vīna pie svētku kliņģera, par ko 
bija rūpējusies DV CV pārstāvniecība 
Latvijā biroja vadītāja Solvita Seks-
te, kopā ar savu palīdzi Annu Šņuci-
ņu. Lielu darbu ieguldīja DV Latvijā 
Vanadžu priekšniece Klāra  Mētra 
ar savām Vanadzēm, kā arī Vanagi, 
kuri rūpējās par loģistiku, transpor-
tu un citām lietām, kam roku pielika 
Andris Staklis, Andris Holms, Dai-
nis Margēvičs, Ojārs Tauriņš, Jānis 
Dinga un citi DV Latvijā biedri. Pēc 
pārtraukuma sekoja koncerts. Koris 
Daugavas Vanadzes diriģentes Ārijas 
Zeltiņas vadība un Zemessardzes vo-
kālais ansamblis Dobeles zemessargi 
Artūra Reinika vadībā.

Pēc DV himnas piemiņas svēt-

brīdi vadīja NBS 
kapelāns kpt. Rai-
monds Krasins-
kis.

K a p e l ā n s 
kapt. Krasinskis 
pieminēja mūžībā 
aizgājušos Dau-
gavas Vanagus 
un Latvijas brī-
vības cīnītājus, 
leģionārus, kuri 
bija atsaukušies 
uz Latvijas tau-
tas saucieniem, to 
starpā arī Latvijas 
reliģisko konfesi-
ju vadītāju (Katoļu baznīcas bīskapa 
Jāzepa Rancāna, Luterāņu baznīcas 
arhibīskapa Teodora Grīnberga un Pa-
reizticīgās baznīcas metropolīta Au-
gustīna Petersona) izmisīgo lūgumu 
„...aizstāvēt visiem mums iespējamiem 
spēkiem un līdzekļiem Latvijas robe-
žas pret uzbrūkošo ienaidnieku.“
DV priekšnieka Andreja 
Mežmaļa ievadruna

Augsti godātais Valsts prezidenta 
kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekš-
sēdētājas kundze, ļoti cienījamā Mi-
nistru prezidentes kundze, cienījamie 
Saeimas deputāti, augsti godātais 
Nacionālo bruņoto spēku komandiera 
kungs, augsti godātais Nacionālo bru-
ņoto spēku štāba priekšnieka kungs, 
augsti godātais Zemessardzes koman-
diera kungs, augsti godātie brīvības 
cīnītāji, mūsu karavīri – leģionāri un 
jūsu ģimenes, nacionālie partizāni un 
Jūsu ģimenes, ļoti cienījamās un mīļās 
Daugavas Vanadzes un augsti godātie 
un brašie Daugavas Vanagi – šeit un 
visā pasaulē, – dārgie viesi – dāmas 
un kungi! Īpašs svētku sveiciens mūsu 
godalgotam korim Daugavas Vana-
dzes un labi pazīstamam vokālam an-
samblim Dobeles Zemessargi.

Paldies visiem, kuri esiet atnākuši 
šeit šodien, lai mēs kopā atzīmētu šo 
vēsturisko Daugavas Vanagu organi-
zācijas 70. gadadienu! Atskatoties uz 
Daugavas Vanagu dibināšanas 70. ga-
dadienu, mēs redzam, ka tā laika lat-
viešu paaudzes, kuras pēc Otrā pasau-
les kara atradās trimdā un sākotnēji 
dzīvoja ļoti nožēlojamos apstākļos, 
skaidri izprata un apzinājās Latvijas 
valsts stāvokli un mūsu tautas likteni.

Šogad (Red. 2015.g.) mēs atzīmē-
jām 100. gadadienu, kopš tika dibinā-
ti pirmie latviešu strēlnieku bataljoni, 
kuri vēlāk kļuva par 8 pulkiem un kuri 
iedvesmoja mūsu tautu un mūsu jaunat-
ni cīnīties par brīvību un neatkarību. 
Strēlnieku pulku dibināšanas iniciators 
Jānis Goldmanis arī bija Daugavas Va-
nags; viņš aizgāja mūžībā 1955. gadā, 
ASV. Pēc Latvijas 20 gadu īsās brīvī-

bas un neatkarības brīža, 1939. gadā at-
kal tie paši naidnieki, pret kuriem mēs 
bijām karojuši 20 gadus agrāk, bija 
sadevušies rokās, laužot visus līgumus 
ar Latviju, tādējādi pārkāpjot visus 
starptautiskos likumus, konvencijas un 
normas. 1939. gada 1. septembrī Latvi-
ja pasludināja neitralitāti, kad Padomju 
Savienība un Vācija, kā sabiedrotās 
valstis, kopēji okupēja Poliju un sada-
līja Austrumeiropu savā starpā.

Otrā pasaules karā pēc tam, kad 
mūsu tauta bija jau piedzīvojusi ge-

DV 70. gadadienas svētku pasākums
Rīgā, Latvijā – Rīgas Latviešu biedrības namā
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DV Latvijā biedri ienes DV karogus (pa kreisi DVL ka-
rogs, pa labi DV organizācijas karogs). No kreisās: Sta-
ņislavs Cakulis, Vladislavs Ķīselis, Elmārs Smelteris un 
Zigurds Irbe.
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Latvijas Republikas (LR) valsts vadība 
DV svētku pasākumā. No kreisās: LR 
ministru prezidente Laimdota Strau-
juma; LR Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece; LR Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis; tālāk pa labi – DV 
priekšnieks Andrejs Mežmalis; NBS 
kapelāns kpt. Raimonds Krasinskis.
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DV CV prezidijs, no kreisās: DV CV 
sekretārs Ivars Švānfelds, DV CV 
Priekšsēdis Andrejs Mežmalis un DV 
CV kasieris Andris Staklis.

FO
TO

 Ē
ri

ks
 Ē

ri
ks

on
s



Ceturtdien, 2016. gada 21. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

nocīdu no Padomju Savienības vai 
Krievijas puses, mūsu tauta un ka-
ravīri skaidri saprata, ka uzvelkot 
svešas valsts uniformas, vācu unifor-
mas, sabiedrotais nav pareizais; bet, 
tai pašā laikā visi arī skaidri saprata, 
pēc pārdzīvotā un Padomju Savienības 
sponsorētā un izvērstā terora 1940. un 
1941. gadā, ka naidnieks bija īstais, jo 
tas bija iznīcinājis mūsu valsts neat-
karību un valdību, apšāvis vairāk kā 
pusi no mūsu virsniekiem un likvidējis 
lielu daļu no mūsu tautas vadošām per-
sonām. 1944. gada sākumā mūsu tauta 
bija nonākusi izmisuma situācija, kā to 
raksturoja tai laikā vēl dzīvi palikušie 
mūsu tautas vadoņi, no kuriem laba 
daļa vēlāk trimdā iesaistījās Daugavas 
Vanagu darbā. Šie dzīvi palikušie un 
Latvijā labi pazīstamie Latvijas pat-
rioti bija līdz 1944. gada 16. martam 
parakstījuši Latvijas Centrālās pado-
mes sagatavoto memorandu, kuru tad 
iesniedza Latviešu leģiona ģenerā-
linspektoram, ģenerālleitnantam Rū-
dolfam Bangerskim. Šī memoranda 
parakstītāji, kopā 188 izcilas Latvijas 
personības, bija agrākie Saeimas de-
putāti, bijušais Saeimas priekšsēdētājs, 
ģenerāļi, ministri, visu lielo konfesiju 
vai reliģiju vadītāji (katoļu baznīcas 
bīskaps Jāzeps Rancāns, pareizticīgās 
baznīcas metropolīts Augustīns Pē-
tersons, luterāņu baznīcas arhibīskaps 
Teodors Grīnbergs), prezidenta Čak-
stes dēli – Konstantīns un Mintauts, 
profesori, zinātņu doktori, docenti un 
dekāni, rakstnieki, utt. Viņi visi, ar 
saviem parakstiem, riskējot ar savām 
dzīvībām, aicināja mūsu tautu – mūsu 
mobilizēto jaunatni un leģionārus cī-
nīties pret uzbrūkošo naidnieku no 
austrumiem. Memoranda teksts, kas 
tika zināms tai laikā arī Latviešu le-
ģionā un tautā, deklarēja, un es citē-
ju – Pēc mūsu izpratnes Otrā pasaules 
kara tagadējā norisē ir tiešām pienā-
cis brīdis, kad apdraudēta mūsu tautas 
dzīvība, pati tautas esamība – pienācis 
liktenīgais brīdis: būt vai nebūt. Pēc 
visiem dabas un cilvēcības likumiem 
neviens mums nevar apstrīdēt tiesības 
aizstāvēties, ja tiek apdraudēta mūsu 
nācija un tās esamība. Pamatojoties 
uz šīm atziņām, mēs deklarējam Latvi-
jas tautas gribu un gatavību aizstāvēt 
visiem mums iespējamiem spēkiem un 
līdzekļiem Latvijas robežas pret uz-
brūkošo ienaidnieku. Citāta beigas.

Līdz ar šo deklarāciju no mūsu tau-
tas pārstāvjiem, tā laika dzīvi paliku-
šajām Latvijas valsts vadošām perso-
nām, Latviešu leģiona karavīri palika 
par brīvības cīnītājiem, jo Padomju 
Savienība bija pārkāpusi Latvijas neit-
ralitāti un visus parakstītos līgumus ar 
Latviju, to starpā arī 1920. gada Lat-
vijas-Krievijas miera līgumu. Vēlāk 
trimdā daļa no minētā memoranda pa-
rakstītājiem bija aktīvi Daugavas Va-
nagu biedri. Mēs varam būt lepni par 

mūsu leģionāriem, kuri dibināja Dau-
gavas Vanagu organizāciju 70 gadus 
atpakaļ nesenā pagātnē, 1945. gada 
28. decembrī, Cēdelgemas gūstekņu 
nometnē, Beļģijā; pamatā, tā bija brī-
vās Latvijas laika jaunatne, vecāko pa-
audžu vadīti, kuri mīlēja savu tautu un 
savu valsti. Tās bija tās paaudzes trim-
dā, kuras bija piedalījušās Latvijas 
brīvības cīņās vai piedalījušies kaujās 
Latviešu leģiona rindās. Šī mūsu trim-
das tautas daļa, iesaistoties Daugavas 
Vanagu darbos, palīdzēja atjaunot lat-
viešu studentu korporācijas, skautu un 
gaidu organizācijas, latviešu baznīcu 
draudzes, latviešu valodas skolas bēr-
niem un viņi darīja visu iespējamo, lai 
saturētu kopā mūsu tautu svešumā. 
Daugavas Vanagu mērķis bija un jop-
rojām ir – Apvienot un pulcēt latviešus 
tautas kopības saglabāšanai un sniegt 
dažāda veida atbalstu un palīdzību 
visiem tautiešiem. Lielā mērā Dauga-
vas Vanagu dibinātāji un viņu pēcteči 
to arī panāca, kopjot un uzturot mūsu 
senču varoņgaru, nacionālo stāju un 
vienotību; arī šodien, Daugavas Va-
nagi savās mītņu zemēs ārzemēs jop-
rojām veicina saglabāt latviešu valodu 
un kultūru, kā arī palīdz Latvijā mūsu 
vecajiem karavīriem, daudzbērnu ģi-
menēm, audžuģimenēm un bāreņiem. 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! Pal-
dies par uzmanību un visiem, laimīgu 
un veselības pilnu Jauno gadu!

Valsts prezidents
Pēc DV priekšnieka ievadrunas, 

sekoja Latvijas Republikas Valsts pre-
zidenta Raimonda Vējoņa uzruna.

Savā uzrunā, sveicot organizāci-
ju Daugavas Vanagi 70. gadadienā, 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
28. decembrī uzsvēra, ka tā daudzu 
gadu garumā palīdzējusi saglabāt un 
stiprināt latviešu kultūru un latvietību, 
nesot Latvijas neatkarības ideju cauri 
okupācijas gadiem. Valsts prezidents 
savā apsveikuma uzrunā norādīja, 
ka Daugavas Vanagi ir drošs atbalsts 
stipras un vienotas Latvijas idejai arī 
atgūtās neatkarības laikā: „Šodien 
Latvijas tauta sastopas ar aizvien jau-
niem izaicinājumiem, kuru risināšanā 
ieguldījumu var sniegt arī Daugavas 
Vanagi. Latvijai, atgūstot neatkarību, 
ir radusies jauna izceļotāju kopiena, 
tāpēc mūsu kopīgais uzdevums ir uz-
turēt šo cilvēku saikni ar Latviju un 
latvietību. Daugavas Vanagi šajā ziņā 
ir spēcīga un pieredzes bagāta orga-
nizācija, kas ir daudz paveikusi un 
spēj dalīties zināšanās gan ar vietējo 
latviešu kopienu, gan ar mūsu valsts 
institūcijām.“ Raimonds Vējonis arī 
pateicās Daugavas Vanagiem par ak-
tīvo iesaisti patriotisma veicināšanā, 
vēstures skaidrošanā un arī labdarības 
un palīdzības pasākumos, palīdzot bā-
reņiem un daudzbērnu ģimenēm, kā 
arī veciem un slimiem ļaudīm.

Sava runā, pieskaroties pie pašrei-
zējām problēmām Latvijā, Valsts pre-
zidents pieminēja latviešu nevēlamo 

aizplūšanu uz ārzemēm un arī Latvi-
jas drošības stiprināšanu, kā vienu no 
pašreizējām prioritātēm. „Latvijā pēc 
neatkarības atgūšanas radusies jauna 
izceļotāju kopiena, kopīgs uzdevums 
mums ir uzturēt šo cilvēku saikni ar 
valsti un latvietību. Jābūt modriem arī 
par Latvijas drošību. Tas ir viens no 
primārajiem uzdevumiem, ko esmu sev 
izvirzījis, īpaši – rūpēties, lai Latvija 
būtu Ziemeļatlantijas Alianses part-
neris,“ teica Valsts prezidents. Savu 
uzrunu Valsts prezidents beidza ar 
vārdiem: „Latvijai nākotnē jākļūst par 
stipru un drošu valsti visiem iedzīvo-
tājiem. Valsts simtgadi vēlas svinēt arī 
tautieši citur pasaule. Latvijas iedzī-
votāji ir valsts lielākā vērtība.“

Saeimas priekšsēdētāja
Pēc Valsts prezidenta runas uzru-

nu deva Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece.

LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece pateicās Daugavas Vanagu 
organizācijai par visu, ko Daugavas 
Vanagi ir darījuši valsts un tautas labā. 
Saeimas priekšsēdētāja teica: „Šoreiz 
runāšu par trīs svarīgām lietām. No 
sirds paldies par to, ka esat iznesuši 
cauri Latvijas neatkarības ideju gan 
okupācijas gados, gan trimdā. Otrs 
paldies, ka esat spējuši skaidrot ļoti 
sarežģīto valsts vēsturi ar visām tās 
smagajām lappusēm, sarežģījumiem, 
to esat darījuši godam. Ir svarīgi par 
valsts vēsturi runāt ne tikai ārzemēs, 
bet arī tepat. Trešais paldies, ka jūs 
esat lieliski, nesavtīgi cilvēki, kas spē-
juši iestāties par sabiedrībai nozīmī-
gām lietām – atbalstījuši Okupācijas 
muzeju, uzturējuši un veidojuši Les-
tenes kapus, snieguši palīdzību ģime-
nēm un bērniem, kas nonākuši grūtās 
situācijās.” Savas uzrunas nobeigumā, 
viņa teica: „Paldies, ka turaties kopā 
un veidojat vienu lielisku organizāci-
ju, kas augstu lido, jo vanagi lido aug-
stu. Novēlu augstu lidot arī nākotnē.“

Ministru prezidente
Nākošo svētku uzrunu pasniedza 

LR Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma

Ministru prezidente sveica svētku 
dalībniekus un pateicās Daugavas Va-
nagiem par paveikto darbu. Tāpat kā 
Valsts prezidents, Ministru preziden-
te Straujuma savā runā uzsvēra valsts 
drošību un tās stiprināšanu kā Latvijas 
prioritāti. Turpinot, viņa teica: „70 ga-
dus jūs esat vienojuši latviešus visā pa-
saulē, stiprinājuši Latvijas vienotību. 
Tieši jaunieši (gados jaunie leģionāri) 
savulaik dibināja Daugavas Vanagu 
organizāciju; viņi apzinājās, ka jā-
palīdz savai tautai grūtajos pēckara 
gados. Jūs zināt, cik svarīgi ir uzturēt 
nesalauztu patriotisma garu latviešu 
vidū. Bez jums Latvijas ceļš uz neatka-
rības atgūšanu būtu bijis daudz sma-
gāks.“ Turpinot un pieminot Latvijas 

DV 70. gadadiena
Turpinājums no 12. lpp.
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neatkarības atgūšanu, viņa teica: „Mēs 
visi redzam un augstu novērtējam jūsu 
darba augļus – gan Brīvības piemi-
nekļa atjaunošanā, gan Lestenes kapu 
iekārtošanā. Varam sastapt daudzus 
cilvēkus, kas pateicīgi par jūsu sniegto 
palīdzību – gan bāreņi, gan uz Sibīriju 
izsūtītie, gan daudzbērnu ģimenes.“ 
Turpinot, Ministru prezidente teica: 
„Lepnums par savu valsti, gatavība 
godprātīgi darīt savu darbu ir pamati, 
kas mūs katru un visu valsti dara stip-
rāku. Pasaule pašlaik ir uz miera un 
nemiera robežas – valsts drošība nav 
tikai teorētisks jautājums akadēmiskā 
diskusijā. Pēdējie notikumi liecina, ka 
mums jābūt modriem, gataviem reaģēt 
uz apdraudējumiem mūsu valsts drošī-
bā. Paldies par atbalstu Latvijas ceļā 
uz NATO. Drošība, arī sociālā, ir valsts 
un valdības prioritātes.“ Nobeigumā 
Ministru prezidente teica: „Mums ir 
stingra dzīves dziņa, mēs esam izdzī-
votāji. Mūsu tautai ir arī apskaužams 
gudrības gēns. Mums ir nenogurstoša 
augšanas degsme, kā arī nešaubīga 
pārliecība par Latvijas tālāku uzplau-
kumu kopīgā Eiropas valstu saimē.“

Pēc uzrunām sekoja DV CV apbal-
vojumi, kurus pasniedza DV CV pre-
zidijs – vienu DV krūšu nozīmi zeltā 
un piecus DV CV Atzinības rakstus 
piecām personām.

DV CV apbalvojumi: DV CV 
krūšu nozīme zeltā NBS komandie-
rim ģen. ltn. Raimondam Graubem 
un DV CV Atzinības rakstu Zemes-
sardzes (ZS) komandierim brig ģen. 
Leonīdam Kalniņam par NBS/ZS sa-
darbību, līdzdalību un atbalstu DV or-
ganizācijas un nevalstisko organizāciju 
(Nacionālo karavīru biedrības, Nacio-
nālo partizānu apvienības, utt.) pat-
riotiskā darbā daudzu gadu garumā; 
DV CV prezidijs arī pasniedza DV CV 
Atzinības rakstus biedrības Par latvie-
šu valodu valdes locekļiem – Latvijas 
Pasta direktoram Arnim Salnājam, 
Latvijas Okupācijas izpētes biedrības 
valdes priekšsēdei Rutai Pazderei, 
agrākam Eiropas Latviešu apvienības 
valdes priekšsēdim Aldim Austreram 
un DV Anglijā biedram un Radi un 
Draugi viesnīcas valdes loceklim Mā-
rim Slokenbergam par lielo, pašaizlie-
dzīgo, svarīgo un veiksmīgo darbu, lai 
Latvijas valsts valoda būtu un paliktu 
tikai latviešu valoda, kad tā tika ap-
draudēta ar kreisā spārna mēģinājumu/
referendumu veikt izmaiņas Latvijas 
Satversmē, lai ieviestu krievu valodu, 
kā otru oficiālo valsts valodu Latvijā.

DV 70. gadadienas svētku apsvei-
kumus DV organizācijai nodeva vairā-
kas Latvijas valsts, Eiropas Parlamenta 
(EP), Saeimas un dažādu nevalstisko 
organizāciju amatpersonas. Apsveiku-
mi arī bija ienākuši no DV zemēm.

Pēc apsveikumiem sekoja DV 
70. gadadienas koncerts, kurā uzstājās 
koris Daugavas Vanadzes kora diri-

ģentes Ārijas Zel-
tiņas vadībā; kon-
certā līdzdalību 
ņēma un piedalījās 
arī koncertmeista-
re Ligita Ozola, so-
liste Sandra Štein-
berga un soliste 
Iveta Romancāne. 
Koris Daugavas 
Vanadzes izcīnīja 
pirmo vietu savā kategorijā pēdējos 
vispārējos Latvijas Dziesmu svētkos 
un ieņēma goda vietu aiz Līgo karoga 
Dziesmu svētku noslēguma gājienā no 
Brīvības pieminekļa pa Brīvības ielu 
līdz Dailes teātrim. Šogad pavasara 
skatē koris atkal izcīnīja pirmo vietu 
savā kategorijā.

Pēc kora Daugavas Vanadzes 
koncerta uzstājās vokālais ansamblis 
Dobeles Zemessargi ansambļa vadī-
tāja Artūra Reinika vadībā. Zemes-
sardzes 51. kājnieku bataljona vīru 
vokālais ansamblis Dobeles zemessar-
gi par savu dzimšanas dienu uzskata 
1995. gada 11. novembri, kad notika 
kolektīva pirmais oficiālais koncerts. 
Ilgus gadus ansambļa rindās bija arī 
2. Pasaules kara veterāni, kā arī preto-
šanās kustības dalībnieki, kuri pabija 
10 gadus Sibīrijas nometnēs. Šobrīd 
ansamblī dzied 6 vīri, no kuriem 5 ir 
ārrindas zemessargi, viens NBS ma-
jors. Pastāvēšanas laikā kolektīvs ir 
koncertējis arī Anglijā, Vācijā un Lie-
tuvā, izdoti 5 CD, no kuriem pēdējais 
albums Esmu latvietis, atzīmējot pa-
stāvēšanas 20. gadadienu, tika prezen-
tēts Rīgā 22. oktobrī. Kolektīvs regu-
lāri skan Latvijas Radio 2, gan dažādu 
TV kanālu raidījumos. Kanāls LTV1 
par Dobeles zemessargiem ir uzņēmis 
dokumentālo filmu. Jau 3. gadu 11. no-
vembrī ansamblis uzstājas Rīgas Brāļu 
kapos. Repertuārā ir gan tradicionā-
lās karavīru dziesmas, gan mūsdienu 
patriotiskās dziesmas, kā arī ansam-
bļa vadītāja seržanta Artūra Reinika 
daudzas kompozīcijas, kurās ietvertas 
gan patriotiskas, gan jestras, latviskas 
tēmas. Kopumā ansambļa stilu varētu 
nosaukt kā militāro šlāgeri. Par latvie-
šu karavīra vārda nešanu Latvijā un 
arī ārpus tās dziedošie vīri ir saņēmuši 
augsta ranga Zemessardzes komandie-
ra un NBS komandiera apbalvojumus.

Pēc koncerta un pārtraukuma se-
koja filma Zedelgema.

Paldies visiem, kuri palīdzēja īste-
not šo vērtīgo, vēsturisko un sirsnīgo 
Daugavas Vanagu 70. gadadienas pa-
sākumu Rīgā. Sirsnīgs paldies Rīgas 
Latviešu biedrības nama namatēvam 
Guntim Gailitim un viņa komandai 
par atbalstu šī pasākuma īstenošanā 
un visiem darba rūķiem, kuri palīdzē-
ja. Ja bija kāda kļūda, no tā mācamies 
un to neatkārtosim nākotnē.

Vecais Latvijas brīvības cīnītājs 
un leģionārs Jānis Spičs ir sarakstījis 
atmiņas, kuras viņš joprojām turpi-
na papildināt, par Otrā pasaules kara 
piedzīvojumiem, krievu gūsta un Sibī-

rijas vergu laiku un pēckara gadiem. 
Šo patieso un informatīvo stāstu vaja-
dzēs publicēt, tikko manuskripts būs 
pabeigts un gatavs. Paldies Jānim par 
viņa neatlaidīgo darbu un enerģiju tur-
pināt cīņu ar gara ieročiem, kas palīdz 
izskolot mūsu tagadējo jaunatni. Tā-
pat, liels paldies visiem, kuri iegulda 
laiku, enerģiju un darbu, lai informē-
tu publiku un paustu patieso Latvijas 
vēsturi, kas lielā mērā palīdz vienot 
mūsu tautu un to pasargāt no posto-
šiem laikiem nākotnē.

Par veiksmīgi novadīto DV 70. ga-
dadienas pasākuma norisi vēlreiz liels 
paldies pienākas DV Latvijā valdes 
priekšsēdim Andrim Holmam un viņa 
Vanagiem, kuri ieguldīja daudz laika 
un lielu darbu šīs vēsturiskās DV svēt-
ku dienas norisē, kā arī DV Latvijā Va-
nadžu priekšniecei Klārai Mētrai un 
viņas Vanadzēm. Liels paldies DV CV 
prezidija locekļiem Andrim Staklim 
un Ivaram Švānfeldam, kā arī citiem 
Vanagiem par palīdzību, lai pasākums 
noritētu veiksmīgi. Tāpat, liels paldies 
DV CV pārstāvniecības čaklajām dar-
biniecēm, Solvitai Sekstei un Annai 
Šņuciņai, kuras nodrošināja svētku 
kliņģeri un citas lietas, lai DV 70. ga-
dadiena tiktu atzīmēta ar godu. Visiem 
liels paldies par kopīgo darbu un sadar-
bību mūsu DV svētkos! Liels un lielais 
paldies korim Daugavas Vanadzes, 
koncerta solistēm un vokālam ansamb-
lim Dobeles Zemessargi par skaisto 
koncertu, kas ilgi paliks atmiņā. Pē-
dīgi, liels paldies Ērikam Ēriksonam 
par fotografēšanu DV 70.gadadienas 
pasākumā, lai mums būtu fotogrāfijas 
no šī svētku pasākuma, kā arī mīļš 
paldies Māmuļas mājas tēvam Guntim 
Gailītim un viņa palīgiem un darbinie-
kiem par atbalstu. Nobeigumā, ieprie-
cinošākais bija tas, ka daudzi svētku 
dalībnieki, svētku pasākuma pārtrau-
kuma laikā un arī nākamās dienās pēc 
pasākuma, izteica savus atzinumus, 
ka viņi bija sajūsmināti par pasāku-
ma sirsnīgumu un redzamo-dzirdamo 
vienotības garu, kas valdīja visā DV 
70. gadadienas pasākuma laikā. Par 
to visiem vislielākais paldies – visiem 
DV svētku pasākuma darba rūķiem, 
dalībniekiem un Latvijas valsts val-
dības amatpersonām, kuri pagodināja 
Daugavas Vanagus, visus klātesošos 
tautiešus un organizāciju pārstāvjus ar 
savu klātbūtni un uzrunām!

Andrejs Mežmalis
DV priekšnieks

2015. gada janvārī, Rīgā
Laikrakstam „Latvietis“

DV 70. gadadiena
Turpinājums no 13. lpp.

Koris „Daugavas Vanadzes“ diriģentes Ārijas Zeltiņas 
vadībā; pie klavierēm koncertmeistare Ligita Ozola.
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Ceturtdien, 2016. gada 21. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Šogad 15.  janvārī 
apritēja 75 gadi, kopš 
Latvijā Padomju Savie-
nības okupācijas varas 
galvenais represīvais or-
gāns – čeka – veica pir-
mos politiski motivētos 
Latvijas pilsoņu nāves-

sodus. 1941. gada 15. janvārī parakstīti 
10 akti par nāves soda izpildi. Nošau-
šana notika čekas galvenajā ēkā Rīgā, 
Brīvības ielā 61 ierīkotajā šautuvē.

Līdz šim zināms, ka 1941. gadā no 
janvāra līdz jūnija beigām Rīgā čekisti ir 
izpildījuši nāvessodus 285 cilvēkiem. 186 
cilvēku mirstīgās atliekas tika atrastas 
Baltezerā, Babītē, Dreiliņos un Ulbrokā, 
bet 99 cilvēki nošauti Rīgas Centrālcietu-
mā un apraksti 4. korpusa pagalmā.

Pēc fotogrāfijām, kas uzņemtas 
1941. gada vasarā vai rudenī, var noprast, 
ka čekā ierīkotās šautuves sienas bijušas 
izklātas ar koka apšuvumu, kam pāri 
pārvilkts melns, gumijots audums. Grīdā 
bija ierīkota noteka asinīm, kuras pēc nā-
ves soda izpildes aizskaloja. Lai slāpētu 
šāvienu troksni, šautuves durvis no abām 
pusēm bija trīskārtīgi polsterētas ar filcu 
un pārvilktas ar dermantīnu. Nogalināto 
cilvēku mirstīgās atliekas ielika kravas 
automašīnā, kas stāvēja līdzās šautuvei 
ierīkotajā garāžā. Nošautos aizveda un 
apraka mežos. Lielu daļu šo apbedījuma 
vietu kara laikā atrada un mirušos pār-
apbedīja. 1941. gada jūlijā šautuvē atrada 
ap 240 izšautas patronu čaulītes un 94 

šāvienu pēdas sienās un griestos.
Latvijā kopumā pirmajā padomju 

okupācijas periodā nošauti 400 cilvē-
ku. Tomēr noziegumu izpēte pilnībā 
vēl nav notikusi, tāpēc skaitlis vēl va-
rētu tikt precizēts.

Pašlaik ēkā Brīvības ielā 61 var 
apskatīt Latvijas Okupācijas muzeja 
veidoto izstādi par čeku un kopā ar 
gidu iziet ekskursijā pa ēkas telpām, 
tai skaitā, apskatīt šautuves vietu. Pērn 
Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā 
ar Latvijas Institūtu izveidoja virtu-
ālu izstādi Izstaigā stūra māju, kurā 
fiksēti ēkas iekšskati un ārskati, kādi 
patlaban vairs nav ieraugāmi. http://
sturamaja.lv/tourLV/stura-maja.html 

Paralēli apmeklētāju uzņemšanai 
muzeja veidotajā izstādē, pateicoties 
Kultūras ministrijas atbalstam, muzejs 
nodarbina arī vēsturnieku, kas veic 
1941. gadā okupācijas varas (čekas) veik-
to represiju izpēti. Ir izdevies noskaid-
rot faktus, kas līdz pat nesenam laikam 
vēsturniekiem bija nezināmi. Piemēram, 
noskaidrota persona, kas organizēja un 
visticamāk arī izpildīja nāvessodus – 
valsts drošības jaunākais leitnants Alek-
sandrs Konstantīna dēls Jermolajevs 
(1908.–?). Tāpat arī noskaidroti mazāk 
būtiski, tomēr nezināmi fakti, piemēram, 
ka Baltijas īpašā kara apgabala kara tri-
bunāls (PribOVO) 1940.-41. gadā atradās 
Bruņinieku ielā 29, bet čekas automašīnu 
garāžas bija Ganu ielā 3. Tomēr lielāko 
izpētes darbu prasa nošauto, bet līdz 

mūsdienām neidentificēto čekas upuru 
personību noskaidrošana.

1941. gada 15. janvārī čekā nošau-
tie: Fadejs Bernarčiks (1912), Pēteris 
Dāvis (1901), Laimonis Donis (1916), 
Ādolfs Jozeps (1895), Arvīds Le-
vans (1916), Augusts Nuķis (1892), 
Aleksandrs Paškovskis (1901), Artūrs 
Rekšāns (1900), Jēkabs Silarājs 
(1898), Sigizmunds Vasiļevskis (1902).

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Melnā gadadiena
15. janvārī aprit 75 gadi kopš Rīgas čekā sāka šaut Latvijas pilsoņus

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. janvārī
Agnese, Agnija, Agne
1906. Krievijas cara soda ekspedīcija 
nodedzina pretalkoholisma biedrī-
bas Ziemeļblāzma namu Vecmīlgrāvī 
Rīgā.
1921. rakstnieks, literatūras kritiķis Il-
mārs Bastjānis.
1947. mākslas zinātnieks Māris Bran-
cis.
1956. ekonomists un politiķis, LR zem-
kopības ministrs (1994.g. 19.sept. – 

1995.g. 21.dec.) Ārijs Ūdris.

22. janvāris
Austris
1922. sabiedriska darbiniece Anglijā 
un Austrālijā Laima Lindiņa.

23. janvārī
Grieta, Strauta, Rebeka 
1831. Baltijas  Vēstneša izdevējs 
Bern hards Dīriķis.
1906. naktī no 23. uz 24. janvāri soda 

ekspedīcija nodedzina atturības bied-
rības Auseklis tautas namu Rīgā.
1921. arheoloģe Marija Gimbutas.

24. janvāris
Krišs, Ksenija, Eglons
1816. skolotājs, rakstnieks Ernests 
Dinsberģis (Dünsberga Ernsts).
1961. dziedātājs, aktieris, komiķis 
Andris Freidenfelds jeb Fredis.

 
Turpinājums 16. lpp.

Vēsturiska fotogrāfija, kurā redzama 
„šautuve“.
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Pateicība
Vēlamies izteikt visdziļāko pateicību visiem tuviniekiem un draugiem par atbalstu, mīlestību, palīdzību, 

skaistajiem puķu kalniem, sirsnīgajiem e-pastiem un neskaitāmajām līdzjūtības kartiņām. Jūsu visu atbalsts ir 
pierādījums Jāņa nebeidzamajam dzīvespriekam, vēlmei palīdzēt un būt par atbalstu tiem, kuri veltīja laiku 
viņa nebēdnību uzklausīšanai.

Šis grūtais posms mūsu ģimenei atmiņā paliks vienmēr kā pierādījums, ka Jānis ne tik vien mums bijis 
patiesi dārgs, bet arī citiem. Jūsu visu klātbūtne un morālais atbalsts par to liecināja visaugstākajā apmērā. 
Vēlreiz liels jums visiem paldies!

Kaina ģimene



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2016. gada 21. janvārī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 19. janvārī.
€1 = 1,56730 AUD
€1 = 0,76473 GBP

€1 = 1,67630 NZD
€1 = 1,08680 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien,  23.  janv., plkst. 15.00 An-
nas Ziedares Vasaras vidusskolas iz-
laidums un noslēguma sarīkojums 
Tālavā.
Sestdien, 30. janv., plkst. 14.00 gaidī-
sim biedrus uz DV Adelaides nodaļas 
64. dibināšanas svētkiem.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 7. febr., plkst. 11.00 5. Epi-
fānijas svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 23. janv., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdienā Latviešu 
namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 30. janv., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības pilnsapulce 
Immanuel baznīcas zālē, Lyons. Pēc 
pilnsapulces skatīsimies Dzintras Ge-
kas dokumentālo filmu Dieva putniņi. 
Filma ir par latviešu bēgļu gaitām pēc-
kara gados Vācijā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 31. janv., plkst. 13.00 diev-
kalpojums Sv. Pētera baznīcā, Reid. 
Kalpos māc. Dainis Markovskis no 
Melburnas.

Melburnā
Otrdien,  26.  janv., plkst. 10.30 Aus-
trālijas dienas svinības iesāksies pie 
Melburnas Pilsētas nama ar karoga 
ceremoniju plkst. 10.30. Sekos gājiens 
plkst. 11.00 – pa Swanston St. līdz 
Kings Domain, iepretim Nacionālai 
Galerijai. Latviešus vadīs Latvijas 
diriģents Ivars Cinkuss – līksmi, ar 
dziesmu un deju.
Sestdien,  30.  janv., plkst. 14.00 Lat-
viešu namā Muzikāla pēcpusdiena ar 
Ivaru Cinkusu.
Sestdien, 6. febr., plkst. 10.30 darbību 
atsāk Melburnas Latviešu vidusskola.
Sestdien,  6.  febr., plkst. 11.00 DV 

mītnē Daugavas Vanagu Organizāci-
jas 70 gadu dibināšanas atcere. Runās 
A. Berķis. Pusdienas $15 no galviņas. 
Visi mīļi gaidīti.
Sestdien,  6.  febr., plkst. 11.30 pirmā 
mācību diena Melburnas Daugavas sko-
lā. Aicinām pieteikties skolēnus un arī 
skolotājus; sazināties ar skolas pārzini 
Līgu Dārziņu pa tālruni: 0417 730 792 
vai e–pastu: liga@ darzins.com.
Sestdien, 6.  febr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 24. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Piedalās mācītāja no Ame-
rikas Sarma Eglīte.
Svētdien, 24. janv., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā. Piedalās 
mācītāja no Amerikas Sarma Eglīte.
Svētdien, 31. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien,  7.  febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma kafijas 
galds baznīcas zālē.
Svētdien,  7.  febr., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien,  24.  janv., plkst. 13.00 Lat-
viešu biedrības rīkotā Latvijas de jure 
atzīšanas dienas un Draudzīgā aicinā-
juma atcere. Visi laipni aicināti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 31. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums angļu valodā. Growth 
Lutheran Network draudze. Pāvila 
draudzes locekļi mīļi aicināti piedalī-
ties.
Svētdien,  7.  febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Ceturtdien, 4. febr., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdienā DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 31. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 7. febr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. febr., 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.

ASV
Sestdien,  6.  febr., plkst. 16.00 do-
kumentālās filmas par Baltijas Uni-
versitāti Hamburgā (1946-1949) The 
Story of the Baltic University izrāde 
The New York Estonian House. Sekos 
pieņemšana. Pieteikties līdz 3. febr.: 
info@estonianhousenewyork.com.

Latvijā
Sestdien, 23. janv., plkst. 19.00 Lielajā 
ģildē notiks ikgadējais Latviešu simfo-
niskās mūzikas lielkoncerts. Turpinot 
tradīciju, uz skatuves redzēsim Lat-
vijas Nacionālo simfonisko orķestri, 
Liepājas Simfonisko orķestri, Latvijas 
Nacionālo operas un baleta orķestri un 
kori. Pie diriģenta pults stāsies Andris 
Poga, Guntis Kuzma, Jānis Liepiņš 
un Aleksandrs Viļumanis. Koncerta 
programmā latviešu komponistu – ju-
bilāru simfoniskie darbi, kā arī jaun-
darba pirmatskaņojums.
Trešdien, 27. janv., plkst. 14.00 Starp-
tautiskajā holokausta dienā Latvijas 
Kara muzejā notiks pazīstamo vēstur-
nieku Kārļa Kangera, Ulda Neiburga 
un Rudītes Vīksnes grāmatas Aiz šiem 
vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne 
1941–1944 atvēršanas pasākums.  ■

1983. ekonomists Tālis Putniņš.

25. janvāris
Zigurds, Sigurds, Sigvards
1911. žurnālists, feļetonists Pēteris 
Ēteris (Kārlis Sausnītis).
1931. literatūras vēsturnieks Arnolds 
Būmanis.

26. janvāris
Ansis, Agnis, Agneta
Latvijas republikas starptautiskās (de 

jure) atzīšanas diena
Austrālijas diena
Starptautiskā muitas darbinieku diena
1788. Angļu Pirmā flote 11 kuģu sastā-
vā izsēžas Sidnejas līcī, un Kapteinis 
Arturs Filips dibina koloniju.
1876. pēc simts gadiem likvidē Balti-
jas ģenerālgubernatūru. Līdz ar to tiek 
likvidēta zināma Baltijas autonomija. 
Krievijas pilsētu likums pašvaldības 
funkcijas atņem rātēm un nodod do-
mēm un valdēm.
1886. izglītības darbinieks, skolotājs 
Roberts Cīrulis.
1921. Latvijas Republiku de jure atzīst 

Anglija, Francija, Itālija, Beļģija, Japā-
na, Somija, Polija.
1930. dramaturgs, rakstnieks, publi-
cists Uldis Siliņš.
1951. sabiedriskais darbinieks Juris 
Beņķis.
1961. latviešu aktieris un uzņēmējs Ju-
ris Žagars.
1967. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā, laikraksta Austrālijas Latvietis re-
daktore Ilze Ostrovska.

27. janvārī
Ilze, Ildze, Izolde
1906. rakstniece Vilija Ošiņa.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


