
Man ir tas gods jau 
otro reizi 12. Saeimā 
uzrunāt Jūs ārpolitikas 
debatēs, lai atskatītos uz 
paveiktajiem darbiem 
pērn un iezīmētu tās 
ārpolitiskās reālijas un 

izaicinājumus, kas 2016. gadā sagaida 

Latviju, Eiropu un visu pasauli.
Latvijā ir ierasts ikvienu notikumu 

un parādību vērtēt kritiski, neticīgi un 
lielākoties pret jebko izturēties skeptiski. 
Taču ar pilnu pārliecību varu apgalvot, 
ka vārdu salikums Latvijas prezidentū-
ra, kas bija dzirdams teju katrā Latvijas 
mājā un mūsu kopīgais darbs starptau-

tiski 2015. gadā ir augstu novērtēts. 
Tieši 2015. gads bija pirmais Eiropas 
Savienības tematisko gadu vēsturē, kad 
visas 28 dalībvalstis pievērsa iedzīvotā-
ju uzmanību ārpolitikai, proti – attīstī-
bas sadarbībai. Tā norisē liela loma bija 

Pagājušā nedēļas no-
galē ASV Austrumkras-
tu skārusī sniega vētra 
ietekmējusi arī vietējos 
latviešus. Sestdien un 
svētdien (Red.: 24. un 
25. janvārī) Ņujorkas un 
apkārtnes latvieši atcēla 

ieplānotos pasākumus, un tā vietā, lai 
baudītu brīvdienas, rokās ņēma sniega 
lāpstas. Amerikas tautieši stāsta par 
piedzīvoto sniega vētras uzbrukumu.

Sniega vētra Snowmaggedon arī 
prasījusi cilvēku upurus – vismaz 19 
cilvēki gājuši bojā satiksmes negadīju-
mos, nosalstot vai tīrot sniegu. Ziņas, 
ka sniega vētrā būtu cietis kāds latvie-
tis nav. Tomēr sniega uzbrukums pa-
matīgi mainīja vietējo latviešu dzīvi. 
Vieni sēdēja ieputinātās mājās, citi ro-
kās ņēma sniega lāpstas, bet attālāk no 
Vašingtonas un Ņujorkas mītošie ar iz-

brīnu vēroja notiekošo, pie viņiem viss 
bija mierīgi. Ņujorkas un Vašingtonas 
latviešu luterāņu draudžu pārstāvji 
stāsta par piedzīvoto. Kamēr Austrāli-
jā baudām vasaras svelmi, Ziemeļame-
rikas tautieši cīnās ar sniega kupenām.
Vilnis Baumanis: „Esam 
ieslēgti mājā: durvīm priekšā 
liela kupena!“

Vašingtonas pievārtē dzīvojošais 
Vilnis Baumanis pastāstīja par pie-
dzīvoto: „Šorīt pār Vašingtonu un pie-
pilsētām uzlēca svētdienīgi spoža sau-
le, kaut arī gaiss joprojām ir nemīlīgi 
auksts. Visu apkārtni pārklāj vismaz 
pusmetru dziļa sniega kārta, un vie-
tumis pie māju durvīm sapūsti sniega 
kalni metra augstumā. Kaut arī lielā-
kās ielas jau tiek tīrītas, mūsu piepil-
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Sniega vētra Amerikā
Austrumkrasta latvieši stāsta par piedzīvoto 

 
Turpinājums 14. lpp.

Ārlietu ministra ziņojums
Par valsts ārpolitiku un ES jautājumiem
Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautāju-
mos (fragmenti)

 
Turpinājums 11. lpp.

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas Izlaiduma koncerts. Ints Teterovskis un Lilita Daenke.
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Vēlos izteikt kom-
plimentu Laumai 
Reinfeldei par raks-
tu Jaunas pēdas senā 
takā (LL395). Pēc tam, 
kad vietējā presē jau tik 
daudz bija rakstīts par 
Latvian Voices, viņu 

biogrāfijām, koncertiem, līdzdalību 
AZVV un 3x3, varētu domāt, ka vairs 
nekas nav palicis, ko teikt; taču Lauma 
Reinfelde ne tikai atrada ko teikt, bet 
to pateica tik ļoti skaisti un gleznaini, 
ka bija prieks lasīt. Paldies!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Priekšniece nolasīja Vanagu Svinī-
go solījumu. (Nenāca par skādi pašiem 
Vanagiem atgādināt!) Tad vēl bija laiks 
visiem kopīgi nodziedāt DV dziesmu. 
Ātri pagāja vesela stunda, bet vēl bija 
laiks jauniešu jautājumiem, kādai 
dziesmai un kopīgai bildei ģimenes 
albumam. Tad, pirms došanās atpakaļ 
uz karsto Adelaidi, viesmīlīgā skolas 
saime aicināja ciemiņus pusdienās.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides Vanagi apmeklē „Dzintarus“
Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas apciemojums
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No Adelaides karstu-
ma glābiņš jāmeklē pie 
jūras, un pie reizes var 
apciemot Annas Zieda-
res Vasaras Vidusskolu 
(AZVV). Nu jau vairākus 
gadus Adelaides Vanagu 
un Vanadžu grupiņa iero-

das Dzintaros, lai iepazīstinātu 5. klases 
audzēkņus ar Daugavas Vanagu organi-
zāciju un darbību. Šoreiz apmeklētāju 
bija desmit, klausītāju – trīspadsmit.

Ieradāmies, otrdien, 19. janvārī, 
kā jau pie latviešiem parasts, ar ciema 
kukuli – augļiem un mājās gatavotiem 
cepumiem, tad iekārtojamies tā sauk-
tajā Daugavas Vanagu istabā, kuras 
būvei Vanagi ziedojuši prāvus līdzek-
ļus un darbaspēku. Nodaļas priekšnie-
ce Gunta Rudzīte uzrunāja jauniešus 
ar jautājumu: Cik no jums ir apciemo-
juši Latviju? Bija prieks redzēt, ka ro-
kas pacēla gandrīz visi.

Īsumā iepazinušies ar organizāci-
jas dibināšanu pirms septiņdesmit ga-
diem aiz dzeloņdrātīm Cedelghēmā un 
ar izplatīšanos pa visu pasauli, jaunie-
šiem deva iespēju iemācīties Daugavas 
Vanagu dziesmu Še kopā mēs, biedri! 
Muzikāliem cilvēkiem tas nesagādāja 
nekādas grūtības. Tad jauniešiem pa-
stāstīja par DV palīdzības darbu gan 
Austrālijā, gan Latvijā; par leģionā-
riem, daudzbērnu un audžubērnu ģi-
menēm; par stipendijām, palīdzības 
pakām, atbalstu skolām, Jaunsargiem 
un Zemessargiem, Okupācijas Muze-
jam un Lestenes kapiem. Latvijā ir tik 
daudz un dažādas vajadzības, un Va-
nagi nekad neskopojas.

Daži nezināja, ka Vanagi atbalsta 
kulturālus pasākumus kā Jaunatnes 

Dienas, Kultūras dienas, deju grupas 
un latviešu skolas Austrālijā un arī to 
pašu Vasaras Vidusskolu, jo šodien 
mūsu mērķi aptver arī veicināt latvie-
šu valodu, kultūru un latvisko stāju. 
Tad pacēlās jautājums, kādā veidā Va-
nagi pie tās naudas tiek, ja tā kokos ne-
aug un no debesīm nekrīt? Te nu nāca 
runa par Vanadžu nemitīgo, brīvprātī-
go darbu līdzekļu iegūšanai, un bija ie-
spēja pastāstīt jauniešiem, kā viņi va-
rētu piedalīties šai nozīmīgajā darbā.

Priekšniecei ar runāšanu palīdzē-
ja Ilga Vēvere, Jānis Priedkalns un 
Astra un Imants Kronīši. Astra at-
gādināja, cik svētīgs ir brīvprātīgais 
darbs, un ka citam dot – bagātina arī 
devēju; Ilga izskaidroja, ko ziemā no-
zīmē Latvijas skolniekam jauni zābaki 
vai pat skolas soma, kurus pirms Va-
nagu sūtītās naudas ģimene nevarēja 
atļauties; par to liecina daudzās patei-
cības vēstules gan no vecākiem, gan 
no pašiem skolniekiem.

Daugavas Vanadzes „Dzintaros“. Centrā Vasaras vidusskolas direktore Lilita 
Daenke.
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Lasītājas vēstule
Par „Latvian Voices“

Turies, prezident!
Ar savu spēcinošo vēlējumu palīdzi uzaust mūsu Valsts prezidentam veltītu 
Lielvārdes jostu!
Katrs vēlējums ļaus ieaust jaunu un spēcinošu rakstu rindiņu Lielvārdes jostā, 
kas prezidentam Raimondam Vējonim palīdzēs būt stipram miesā un garā, 
jo gaišās domās esam kopā ar viņu.

http://turiesprezident.lv
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LAAJ ziņojums
Iesācies jauns darba gads

Ja par gada ražīgumu 
var spriest pēc tā kā tas 
iesākas, tad 2016. gads 
solās būt īpaši bagāts. 
Janvāra mēnesis pieder 
vasarai, latviskajām tra-

dīcijām, dziesmām un jauniešiem – 
mūsu nākotnei.

Jau daudzus gadus Latviešu Apvie-
nība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 
atbalsta 3x3, bērnu nometni Tērvete un 
Annas Ziedares Vasaras Vidusskolu.

Latviešu bērnu nometnē Tērvete 
šogad piedalījās 20 bērnu, un devi-
ņiem no tiem tas bija pirmais Tērvetes 
piedzīvojums. Bija patiess prieks re-
dzēt arī nometņotājus no Brisbanes – 6 
bērnus un piecus palīgus!

3x3 saiet šogad notika Austrālijas 
kalnos Mārītes Rumpes vadībā. No-
metnē varēja baudīt latviešu mūziku, 
folkloru, lietišķo mākslu, pārrunāt po-
litiku, literatūru, pavadot nedēļu īpaši 
latviskā vidē.

Savukārt Annas Ziedares Vasaras 
Vidusskola (AZVV) šogad aizvadīja 
savu 42. gadu! Ir grūti ticēt, ka pēc tik 
daudziem gadiem Austrālijā jau trešā 
paaudze runā, dzied un mācās latviešu 
valodā. Skolas saime bija īpaši kupla – 
kopskaitā pāri par 80 audzēkņiem, 
skolotājiem un darbiniekiem.

LAAJ prezidijs savu 2016. gada 
darbības gadu iesāka ar AZVV ap-
meklējumu un informatīvu sanāksmi 
Dienvidaustrālijas latviešu organizā-
cijām, pastāstot par jauno sabiedrības 
mājas lapu, tās nozīmi un lietošanu. 
Darbs pie lapas joprojām turpinās un 
esam pateicīgi visiem organizāciju va-
dītājiem par laiku un līdzdalību.

Līdzīgas tikšanās tiek plānotas arī 
pārejās pavalstīs, par kurām jau laicīgi 
tiks paziņots visiem LAAJ vicepriekš-
sēžiem.

Tāpat kā daudzām citām organizā-
cijām, arī latviešu jumta organizācijai ik 
pa laikam ir jāapskatās uz sevi no malas, 
radot iespēju sabiedrībai ļaut izvērtēt 
un izteikt savas domas. Aicinām visus 
Austrālijas un Jaunzēlandes tautiešus 
izpildīt aptauju par LAAJ darbību, at-
balsta programmām un iespēju līdzdar-
boties. Šinī sakarībā aicinām visus ap-

meklēt LAAJ mājas lapu. Tiešā saite uz 
aptauju: http://laaj.org.au/laaj-aptauja/

Plānojot šī gada darbību, pēc ie-
spējas ņemsim vērā ieteikumus un 
dalīsimies ar tiem arī ar jums. Jau ie-
priekš vēlamies pateikties visiem līdz-
dalībniekiem.

1951. gada 22. jūlijā, Melburnā tika 
dibināta Latviešu Apvienība Austrāli-
jā (LAA), Jaunzēlandes latviešu saime 
pievienojās mazliet vēlāk, pārmainot 
organizācijas nosaukumu uz Latviešu 
Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ).

Tā, šogad, 24. jūlijā, Melburnas 
Latviešu namā notiks svinīgais sarīko-
jums, atzīmējot LAAJ 65 gadu dibinā-
šanas gadadienu. Sarīkojumu kuplinās 
Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības 
(PBLA) priekšsēdis Jānis Kukainis. 
Ir plānots, ka Kukaiņa kungs arī ap-
meklēs citus, lielākos latviešu centrus. 
Tuvāk par 65. gadu jubilejas svinībām 
un Jāņa Kukaiņa Austrālijas apmeklē-
jumu pastāstīsim nākošajos mēnešos.

Gada gaitā turpināsim stāstīt par 
jauniešu iespējām piedalīties organi-
zētajos braucienos uz Latviju – gan 
par daudziem jau labi zināmo Sveika, 
Latvija!, gan arī par mazāk dzirdēto 
Latvian Heritage. Pārrunāsim arī ie-
spējas, kas pastāv jauniešiem, kuri ir 
jau beiguši vidusskolu, un tādējādi ir 
iespēja iegūt praktikanta pieredzi kādā 
no darba iestādēm Latvijā.

Savukārt šis gads noslēgsies ar di-
viem īpašiem, bet ļoti atšķirīgiem sa-
rīkojumiem.

Kultūras, mākslas un latviskās tra-
dīcijas ieskandinās Austrālijas Latvie-
šu 56. Kultūras dienas, kuras notiks no 
26. līdz 31. decembrim.

Savukārt par un ar latviešu izcel-
smes uzņēmējiem un Latvijas ekono-
mijas izaugsmi runāsim un dalīsimies 
pieredzē 29. un 30. decembrī Pasaules 
Latviešu Ekonomijas un Inovācijas fo-
rumā Melburnā.

Par visu augstāk minēto un daudz, 
daudz vairāk turpināsim ziņot gan 
mūsu laikrakstos, radio un LAAJ mā-
jas lapā (laaj.org.au).

LAAJ Informācijas nodaļas vārdā,
Kristīne Saulīte

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Mēs dzīvojam bīsta-

mā pasaulē. Aiciniet aiz-
sardzības ministru pa-
stāstīt par spēkiem, kuri 
varētu pāris stundu laikā 
ieņemt Rīgu, un par lie-

lām cerībām, ko liekam uz sabiedro-
tiem, ka tie mūs nepametīs. Prasiet ār-
lietu ministram par lielām pūlēm, kas 
tiek veltītas nemitīgi stiprinot saites ar 
draudzīgām valstīm, un būvējot saites 
ar ne tik draudzīgām valstīm.

Un tad apciemojiet Latvijas Oku-
pācijas muzeju un Stūra māju, lai maz-
liet saprastu, kas notiek, kad šo minis-
triju darbs nav bijis sekmīgs. Vai, ja 
esat drosmīgāki, apciemojiet Ukrainas 
Doņeckas apgabalu, lai vēl labāk sa-
prastu, ko šodien nozīmē starptautis-
kas garantijas par valsts nedalāmību. 
Kā saldo ēdienu, skatieties RT infor-
matīvos raidījumus, un nebrīnieties, 
ka fakti nav fakti. 

Latvijas Republikas ārlietu ministrs 
savā gadskārtējā ziņojumā Saeimā 
26. janvārī teica, starp citu: „Krievijas 
agresija Ukrainā parādīja izaicināju-
mus, kuriem starptautiskā sabiedrība 
nebija gatava. Tas bija informatīvais 
karš, kas norisinājās vienlaikus ar 
Krievijas militāro operāciju Krimā un 
turpinās Ukrainas austrumos. Infor-
matīvais karš nav viegli uzvarams...“

Latvijas pretkampaņa šai informa-
tīvajā karā ietver gan ministra minētā 
„neatkarīgu, kvalitatīvu mediju stip-
rināšana“, gan mītu par mūsu vēstu-
ri kliedēšanu, jo kaimiņvalsts psihe 
balstās uz vēstures aizstāšanu ar pasa-
kām. Ja pasaku stāstītājiem ir kodolie-
roči, un pie reizes ar savām pasakām 
cenšas apvārdot mūsu draugus, tad ir 
vēl svarīgāk nodrošināt patiesības iz-
klāstīšanu tik plaši, cik iespējams.

Šonedēļ trešdien, 27. janvārī, Sa-
eimas priekšsēdētājas un vairāku 
ārzemju vēstnieku klātbūtnē atvēra 
zinātnisku grāmatu par Salaspils no-
metni, kura izkliedē vairākus padomju 
laikā izplatītos mītus, un kurai viens 
no līdzautoriem ir Latvijas Okupācijas 
muzeja Publiskās vēstures nodaļas va-
dītājs Uldis Neiburgs.

Šonedēļ pirmdien, 25. janvārī, Rī-
gas pilsētas būvvalde deviņu lappu-
šu garā vēstījumā noraidīja Latvijas 
Okupācijas muzeja rekonstrukcijas 
projektu, apturot muzeja attīstību, un 
neļaujot tam kvalitatīvi pildīt likumā 
noteiktos uzdevumus. Lēmumā div-
reiz citēts Būvniecības likuma pants, 
kurā noteikts, ka jālīdzsvaro sabied-
rības intereses, bet nekur dokumentā 
nav nekādā veidā atzīts, ka Latvijas 
Okupācijas muzeja darbs ir kaut vai 
kripatiņas vērts.

Viens solis uz priekšu un desmit 
atpakaļ.

GN Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas saime pie vakariņu galda.
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Tie vārdi no manas tau-
tas,

Un dziesma man arī no 
tās;

Un zinu, neviens manā 
vietā

To nedziedās.
Inga Cipe Mana Dzies-

ma.
Pirms gada apgalvoju, ka 2015. g. 

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas 
(AZVV) izlaiduma koncerts bija ne-
pārspējams; šodien man jānorij vār-
di – ahem(!) jāpārvērtē spriedums – un 
jāatzīst, ka tieši šī gada koncerts bija 
tas nepārspējamais. Noteikti būtu prā-
tīgāk, nemaz nemētāties ar šādiem 
ekstrēmiem vērtējumiem, kas mani 
iedzen strupceļā un liek atkāpties, bet 
ko var darīt, ja priekšnesums sasniedz 
tādu līmeni, ka liekas, labāk vispār 
vairs nevar?

Taisni brīnums, ko jaunieši var 
sasniegt trijās īsās nedēļās, ja ir profe-
sionāla (brīvprātīga) vadība, iedzimta 
apdāvinātība un laba griba. Palīdz arī 
tas, ka jaunieši, atskaitot pirmo klasi, 
nav savstarpēji sveši, jo vismaz trīs 
vasaras jau tikušies un iepazinušies. 
Pateicoties AZVV pamatos iemūrē-
tai sirsnībai un draudzībai, arī pirmās 
klases audzēkņi pavisam ātri iedzī-
vojas, un katrs var justies nozīmīgs 
un novērtēts. Nav iespējams pārspīlēt 
AZVV pilna kursa pozitīvo iespaidu 
šo jauno ļaužu dzīvēs un latviskā au-
dzināšanā.

Sarīkojumu sestdien, 23. janvārī, 
atklāja LAAJ priekšsēde Kristīne Sau-
līte, savu uzrunu beigdama ar aicinā-
jumu, kopīgi nodziedāt valsts himnu.

Pie liecību izsniegšanas, īpaša 
balva tika katras klases centīgāka-
jam skolniekam, un klases skolotāja 
pateica jaukus vārdus par katru savu 
audzēkni. Pirmās klases astoņas mei-
tenes bija kā radītas otrās klases asto-
ņiem puišiem, un tautas deju dārziņš 
gatavs! Tāpēc jau laikam tie tūlīt node-
joja Sudmaliņas, pašu skolnieku četru 
mūziķu (vijole, flauta, ģitāra, bungas) 
pavadījumā. Pāris meitenes pat no-
meta kurpes, pilnīgi kā zaļumballē, 
uzticēdamās, ka partneri neuzkāps uz 
pirkstgaliem!

Darbības vārdi ir labi;
Darbības vārdi ir vajadzīgi;
Darbības vārdi ir mīlestība.
Tā vēstīja otrās klases audzēk-

nis Fēlikss Baumanis, apdziedādams 
klases latviešu valodas mācības vie-
lu – darbības vārdus. Paša dzejā un 
kompozīcijā, ar paša ļoti veikli spēlētu 
klavieru pavadījumu un mēli mežģo-
šu tekstu, Fēlikss nodziedāja vairāku 
darbības vārdu locījumus tagadnē, 
pagātnē un nākotnē. Tas bija asprātīgs 
kabarē stila priekšnesums, par kādu 
nekaunētos pat rūdīti skatuves māks-

linieki, un šis talantīgais zēns ir tikai 
agrajos padsmitniekos! Bravo!

Trešā klase bija šogad vislielākā, ar 
divpadsmit audzēkņiem, tātad nākam-
gad būs divreiz vairāk absolventu, kā 
šogad. Ceturtās klases audzēkņiem, 
blakus liecībām un centību balvām, 
skolas vadītāja Lilita Daenke pie krek-
liem piesprauda absolventu saktiņas. 
Bija arī balvas par vēstures un latviešu 
valodas zināšanām.

Atzinība tika arī skolotājiem, ad-
ministratoriem, audzinātājiem un pa-
vāriem, kuri ziedo savas brīvdienas, 
lai strādātu bez atalgojuma Vasaras 
Vidusskolā. Pārsteigums bija Jānis 
Laurs, kurš bija nolicis pie malas savu 
čello, lai pārzinātu skolas saimes ēdi-
nāšanu un vadītu virtuves darbus! 
Liels ziedu pušķis tika vadītājai Lilitai 
par atbildīgo darbu ne tikai pāris nedē-
ļās janvārī, bet visu cauru gadu.

Apsveicēju vidū bija Dāvids Dār-
ziņš no Dzintaru valdes, Gunta Ru-
dzīte no Daugavas Vanagu Adelaides 
nodaļas, Ilze Radziņa no Adelaides 
Latviešu biedrības un Reinis Dancis 
no Dienvidaustrālijas Latviešu apvie-
nības.

Viesu skolotāja Elisa Freimane 
no Garezera Vasaras Vidusskolas 
(ASV) atgādināja par milzīgajiem iz-
devumiem, ko prasa skolas ikdiena, 
piemēram, internets $600 gadā, 100 
litru dzeramā ūdens $100, kopējamais 
papīrs $200, lielais autobuss $4500 
par trim nedēļām, pirmās palīdzības 
piederumi $200, brīvprātīgo darbi-
nieku ēdināšana $28 dienā par katru, 
utt. Viņa aicināja publiku ziedot skolas 
vajadzībām, un starpbrīdī viņas saga-
tavotajā un foajē novietotajā kastītē, 
cerams, ieslīdēja tautiešu dāvanas.

Koncerta programma sākās ar Ilo-
nas Brūveres iestudēto ludziņu, kurā 
atzina, ka Annas Brigaderes Sprīdītis 
ir vecmodīgs un vairs neatbilst moder-
no laiku un politiskās pareizības pra-
sībām, tādēļ, tas pilnīgi pārrakstāms. 
Lai neapvainotu feministus, no Sprīdī-
ša iznāca Sprīda, kura tad arī nediskri-

minē pret neliela auguma personām. 
Pēc visādām pārmaiņām no oriģinālās 
lugas gandrīz nekas pāri nepalika, bet 
tā vismaz apmierināja moderno laiku 
prasības! Žēl, ka nedarbojās mikro-
fons, un lielu daļu asprātīgā teksta bija 
grūti sadzirdēt.

Pats Rainis teica, ka pastāvēs, kas 
pārvērtīsies, tādēļ arī Lāčplēsis pie-
mērojās mūsdienām un šai vietai, jo 
Austrālijā lāču vispār nav, toties lau-
kos ap nometni ganās ķenguri. (Koalas 
pēc bioloģijas nav lāči, lai gan daudzi 
viņus tā sauc.) AZVV jaunizveidotais 
vīru koris tādēļ saucās Ķengurplēsis, 
un skolas orķestris pieņēma nosauku-
mu Ķengurvētra, jo nosaukums Prāta 
Vētra ir jau aizņemts.

Sešpadsmit priekšnesumu mu-
zikālā programma bija tiešām žilbi-
noša savā kvalitātē un daudzveidībā. 
Dziedāja viss astoņu balsu koris, 
dziedāja mazākas grupas, spēlēja 
instrumentālisti visādās kombinā-
cijās ar un bez dziedātājiem. Dzir-
dējām gan iemīļotās klasiskās kora 
dziesmas, gan pavisam modernus rok 
gabalus. Muzikālais talants šinī jau-
niešu grupā liekas neizsmeļams, un 
neviens nespēlē kā iesācējs, pat tādus 
instrumentus kā flautu, bungas, sak-
sofonu, dažāda tipa ģitāras, trompe-
ti, vijoli, ukelele, klavieres un kokli. 
Liels paldies jāsaka Latvijas viesiem 
Intam Teterovskim, Laurai Jēkabso-
nei, Elīnai Šmukstei, Norai Vītiņai 
par šī talanta novērtēšanu un ievadī-
šanu pareizās sliedēs.

Pēdējā dziesma – Renāra Kaupera/
Ingas Cipes Mana Dziesma (sk. aug-
šā) tā aizrāva klausītājus, ka tie, kā-
jās stāvēdami, izlūdzās atkārtojumu. 
Diriģents Ints Teterovskis, Lilitu ap 
pleciem apskāvis, aicināja publiku pie-
vienoties dziesmai.

Šo aprakstu nedrīkst beigt, nepie-
minot skolēnu rokdarbus. Foajē uz ve-
seliem četriem galdiem bija izstādītas 
austas prievītes un jostas, kaparā kal-

Pārspēts nepārspējamais – atkal!
Annas Ziedares Vasaras vidusskolas Izlaiduma koncerts

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas Izlaiduma koncerts.

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

 
Turpinājums 15. lpp.



Piektdien, 2016. gada 29. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Ļoti priecīgs un sa-
jūsmināts bars! Tā varētu 
aprakstīt ļaudis, kas no 
2. līdz 8. janvārim pa-
vadīja nedēļu 3x3 saietā 
Nanjarā (Nunyara), Ade-
laides kalnos. Laimīgā 
kārtā, Adelaides kādreiz 

svilinošais laiks neviesojās te šonedēļ. 
3x3 Austrālijā notika jau 33. reizi, un 
šis ik gada saiets tagad ieņem ievēro-
jamu lomu latviešu kultūras kalendārā. 
Šoreiz ieradās 58 dalībnieki, lai visu 
nedēļu nodarbotos ar to, ko 3x3 veido-
tāja Līga Ruperte neaizmirstami no-
sprauda, kā 3x3 sūtību: „latvisko zinā-
šanu paplašināšana, latvisko ģimeņu 
stiprināšana, latviskās kopības sajūtas 
veicināšana un latvisko draudzību sek-
mēšana. Visos 3x3 dalībnieki aktīvi pie-
dalās, diskutē, mācās, priecājās, dzied, 
danco un draudzīgi viens otru uzrunā 
uz Tu.“ Tā arī notika nedēļas garumā.

Milzīgs devums bija viesi no Lat-
vijas. Ar gandarījumu klausījās Janīnu 
Kursīti, kurā curriculum vitae ir ne ti-
kai, ka viņa ir literatūras profesore, kas 
nodarbojās ar folkloru, bet arī ir Saei-
mas deputāte (Nacionālā apvienība) un 
tuvi iesaistīta Latvijas politiskos virpu-
ļos. Folkloras ievirzē (stundās) viņa 
pasniedza dziļus ieskatus par folkloras 
pamatiem – latviešu zīmēm, skaitļiem, 
dainām, parašām. Viņas nesen publicē-
tā grāmata Latvieša māja apkopj vēstu-
riskus materiālus par lauku celtniecību, 
būvnieces metodēm un terminoloģiju. 
Kā universitātes mācībspēks viņa ir 
vadījusi vairākas ekspedīcijas gan Lat-
vijā, gan plašajā Padomju Savienība 
un Krievijā; satikusi latviešu tautības 
cilvēkus, pierakstījusi viņu piedzīvoju-
mus, parašas un valodu. Tāpat, paralēli 
3x3, viņa arī intervē cilvēkus Austrā-
lijā. Un Janīnas politikas pudurī ap-
skatīja vairākus kutelīgus jautājumus, 
ieskaitot Latvijas ārpolitiku, politiskās 
partijas, valodas politiku un izglītības 
politiku. Zinātne nāk līdz ar izteiktu 
cilvēciskumu un saticību, un dalībnie-
ki ar prieku gaidīja katru Janīnas snie-
gumu. Vakaros rādīja filmas par latgaļu 
koloniju Krievijā un par Dzintara ceļu.

Folkloras tēmu, bet pavisam citā 
pakāpē, turpināja Ventiņu zāļu sieva 
Līga Reitere, kura ir apmeklējusi ne-
skaitāmus 3x3 gan Latvijā, gan Īrijā un 
Amerikā, stāstot par parašām, kas pie-
koptas latviešu kultūrā, un kā dabā var 
atrast līdzekļus veselīgai dzīvošanai. 
Zāles viņa lieto tiešā nozīmē – līdz ar 
visiem citiem augiem kā veselības lī-
dzekli, kā ēdienu sastāvdaļu, dzērienu 
pamatu un – pušķošanai. Katram au-
gam un augu grupai savas īpašības, kas 
nosaka piemērotu lietošanu – skābenie 
ēdieni (skābenes, zemenes) gremoša-
nai, sūrie (redīsi, kāposti) – urīnceļiem, 
sīvie (sīpoli, puravi, ķiploki) – hormo-

nu līdzsvaram, rūgtie (pīlādži) – ak-
nām un žultij, bet smaržīgie augi ner-
vu sistēmai (bieži dzērienos). Ar pilnu 
sparu Līga arī novadīja dejas vakaru, 
kur dalībnieki iemācījās jaunas dejas 
blakus vecām, ar Līgas humorpilniem 
skaidrojumiem un norādījumiem. Jā-
piebilst, ka Līga ar tādu pašu entuzi-
asmu ir iepazinusies ar Austrālijas stā-
diem, ko arī 3x3 laikā kupli savāca un 
izmantoja dažādos gadījumos.

Laura Jēkabsone no muzikālās 
grupas Latvian Voices, kas tā ieprieci-
nāja Jaunatnes dienu auditoriju, vadī-
ja kori, kura sastāvā bija vairāki, kuri 
nekad iepriekš korī nebija dziedājuši. 
Laura izvilka izteiktu kvalitāti kora 
uzvedumam Atvadīšanas vakarā. Tur 
arī jāpiemin, ka Latvian Voices pilnā 
sastāvā sniedza īsu koncertu vakara 
programmā, kur arī runāja viņu izcilā 
kostīmu dizainere Edīte Treija. Se-
koja lustīgs dziesmu karš Lauras va-
dībā. Un vēl viena Latvian Voices da-
lībniece – Zane Stafecka – uzņēmās 
3x3 avīzes Tauriķis redakciju; viņa ar 
entuziasmu ieguva gan rakstus, gan 
fotogrāfijas, lai katru rītu piegādāt la-
sāmvielu dalībniekiem. Tur arī iekļuva 
Lauras asprātīgais horoskops. Tauriķi 
būs pieejami mājaslapā www.3x3.lv

3x3 saiets šoreiz izcēlās arī ar ie-
vērojamām rokdarbu ievirzēm: Anda 
Banikos vadīja linoleju griezumu (Li-
nocut) un drukāšanu, Vizma Boag va-
dīja šūšanu, bet Agnese Dombrovska 
adīšanu; šīs nodarbības gan nekad ne-
beidzās ar noteikto stundu, bet neatlai-
dīgie dalībnieki to turpināja ilgi katru 
vakaru. No visa tā pēdējā dienā iznāca 
izstāde.

Vēl dažādas nodarbības vadīja 
Pēteris Strazds (Tai Či), negurstošā 
Anda Banikos (Latviešu valodu cit-
tautiešiem), bet Uldis Ozoliņš vadīja 
ievirzi Iepazīšanas ar Latviju angļu 
valodā nelatviešu dalībniekiem. Arnis 
un Māra Siksnas pasniedza aizkusti-
nošu Aspazijas vakaru, atceroties šīs 
izcilās autores dzīvi un darbus. Arnis 
un Māra arī vadīja rīta Svētbrīdi, bet 
Andis Bērziņš rīta pastaigas. Karīna 
un Kalvis Jaunalkšņi novadīja Vikto-

rīnas vakara programmā, kamēr Ani-
ta Andersone iedvesmoja visus pirmā 
iepazīšanās vakarā. Andis un Rudīte 
Bērziņa iepriecināja gan vecos, gan 
bērnus labi izdomātā Šķēršļu gājienā.

Ināra Kalniņa vadīja Virtuves ie-
virzi, kas četras reizes sagādāja baudu 
dalībniekiem ar izceptiem kārumiem, 
un pat piegādāja pīrāgus kā ciemu ku-
kuli, kad izbraukumā 3x3 viesojās Va-
saras vidusskolā.

Referātus pasniedza Ilze Švarca 
par rotaslietām, Ilga Vēvere par ķer-
meņa valodu, Laura Jēkabsone un 
Zane Stafecka par 2014. g. Rīgu kā 
Eiropas kultūras galvaspilsētu, Daina 
Grosa par diasporas izglītības jaunu-
miem, bet Arnis Gross savu referātu 
nosauca Pastāvēs kas digitalizēsies, 
par jaunām, digitālām iespējām latvie-

3x3 latviskā nedēļa Adelaidē
Milzīgs devums bija viesi no Latvijas

Bērni dejo „Tūdaliņ, tāgadiņ“ noslēguma koncertā.
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No kreisās: Zane Stafecka, Mārīte 
Rumpe, Laura Jēkabsone, Uldis Ozo-
liņš.
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No kreisās: Janīna Kursīte, Līga Rei-
tere.
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Beidzamā laikā Aus-
trālijas valsts raidītājā 
ABC Classic FM raidīju-
mos blakus pasaulslave-
nu komponistu vārdiem 
kā – Bēthovens, Mo-
carts un Čaikovskis, ar-
vien biežāk blakus stājas 

arī tādi vārdi kā – Pēteris Vasks, Uģis 
Prauliņš, Ēriks Ešenvalds un citi. Arī 

igauņu komponistu darbi, un ne tikai 
slavenais Arvo Paart ir dzirdami valsts 
radioviļņos.

No sākuma, lai gan tas mani ie-
priecināja, tā bija tīrā mistērija, kur 
pēkšņi radusies tāda interese par bal-
tiešu mūziku? Tad, uzmanīgāk ieklau-
sījusies, uzzināju noslēpumu: mūzikas 
raidījuma programmētāja ir latviete – 
mūsu pašu Daina Kains.

Ne viņa ir vienīgā muzikāli iz-
glītotā latviete, kura savas zināšanas 
pielieto ABC raidījumos. Arfiste Dže-
nevīva Langa (Genevieve Lang) ir 
atvietojusi raidstacijas regulāros pa-
sniedzējus svētku laikā. Dženevīva ir 
iecienītā (bet diemžēl nelaiķa) Ade-
laides Latviešu jauktā kora diriģenta 

Kā jau rakstīju ie-
priekš (Red.: LL395), 
Ivars Cinkuss, Dzies-
mu svētku virsdiriģents 
un Latvijas XXV Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku noslē-

guma koncerta Līgo mākslinieciskais 
vadītājs, ir atkal pie mums Austrā-
lijā – Melburnā. Šoreiz, – lai sagata-
votu Melburnas koristus un mūziķus 
uzvedumam, kas notiks nākamajās 
Austrālijas Latviešu Kultūras 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.

Jau tūdaļ pēc ierašanās – pirmās 
dienas vakarā notika pirmais mēģinā-
jums ar vīru kori Veseris.

Un paralēli mēģinājumiem, Ivars 
Cinkus sagatavoja dāvanu visiem, kas 
bija ieradušies uz dievkalpojumu Mel-

burnas Svētā Krusta baznīcā svētdien, 
24. janvārī. Kopā ar Sandru un Ro-
bertu Birzi Ivars Cinkuss nodziedāja 
divas dziesmas, tādējādi kuplinot ar 
dievkalpojumu. Patiesi tas bija dziedā-
jums, kas iepriecināja!

Šogad, pēc vairāku gadu pārtrau-
kuma, Austrālijas dienas gājienā otr-
dien, 26. janvārī, Melburnas pilsētas 
centrā piedalījās arī latvieši; koristi no 
jauktā kora Daina un no jaundibinātā 
vīru kora Veseris, kā arī tautas deju 
dejotāji no ansambļa Ritenītis. Latvie-
šus vadīja Latvijas diriģents Ivars Cin-
kuss – līksmi un, protams, ar dziesmu.

Sestdienas muzikālā sarīkojuma 
programmā būs iekļauti fragmenti no 
Pagānu 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 sestdien, 30. jan-
vārī, plkst. 14.00. Melburnas Latviešu 
nama Lielajā zālē saviesīgā gaisotnē pie 
galdiņiem. Sadziedāšanās un danči. Ie-
eja: $25/$20 (bērniem ieeja brīva).

Pieteikties pie Anitas Ander-
sones: granita@ozemail.com.au / 
tālr.: 9867 2070.

Rīko LAAJ Skaņu mākslas noza-
re, kori – Daina un Veseris.

Anita Andersone
Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien, 24. janvārī, plkst, 17.00-
19.00 raidstacijā PBS 106,7 FM raidī-
jumā „Global Village“ Ivars Cinkuss 
sniedza interviju Rodžeram Holdsvēr-
tam (Roger Holdsworth).
Stundu garajā raidījumā Ivars izsme-
ļoši stāstīja ne tikai par latviešu mū-
ziku, tās vēsturi, komponistiem, bet 
arī par Latvijas vēsturi. Raidījumu 
var noklausīties raidstacijas arhīvā 
arī tagad: http://www.pbsfm.org.au/
node/52294

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

Austrālijas dienas gājiens Melburnā.
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Austrālijas dienas gājiena dalībnieki.
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Lasītāja vēstule
Par Austrālijas dienas gājienu

Izlasīju rakstu par Austrālijas die-
nas svinēšanu Melburnā. Nesaprotu to 
pieeju, kā izvēlējās dalībniekus šim gā-
jienam. Vai ies tikai tie, kas prot dejot 
un dziedāt? Mana doma – ja to pārstāv 
latvieši, tur būtu jāpieskaita arī tie, 

kas jau vai vēl nedanco, mēs jau visi 
kaut kādi dziedam. Būtu skaisti redzēt 
gājienā arī vecāku paaudzi ar mazbēr-
niem, visi tautas tērpos. Ja būtu mūsu 
lielāks daudzums, tas atstātu lielāku 
iespaidu skatītājos. Es esmu tajā vecu-

mā un nepiederu ne pie vienas grupas, 
un tā netopu iekļauts šajās svinībās. 
Esmu latvietis un lepns uz to. Lūdzu, 
nešķirojiet jau tā mazo latviešu saimi. 

Būs jāiet dancot.
NN

Baltiešu mūzika valsts raidītājā
ABC Classic FM un latvieši
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Šogad 25. reizi pieminam barikādes – 
katram savas atmiņas, dažam viss acu priek-
šā tikpat kā vakar, citam tas viss kā seno lai-
ku vēsture.

20. janvārī Rīgā oficiālie barikāžu pie-
miņas pasākumi ritēja nu jau tradicionā-
li – no rīta dievkalpojums Doma baznīcā 

un ugunskura iedegšana Doma laukumā; ziedu nolikšana 
II Meža kapos, kur vietām bija sniegs līdz ceļiem, pie Brī-
vības pieminekļa un pie barikāžu laikā nošauto piemiņas 
akmeņiem Bastejkalnā; ugunskurs pie Saeimas nama un 
vakarā koncerts Domā.

Šogad bija pārsteigums – 1991. gada barikāžu laukuma 
atklāšana starp Pulvertorni un Bastejkalnu. Ziedu nolikša-
nas ceremonijās piedalījās Valsts augstākās amatpersonas 
un ārvalstu vēstniecību pārstāvji. Pie Brīvības pieminekļa 
Valsts himna militārā pūtēju orķestra izpildījumā un kara-
vīru godasardze. Bastejkalnā, pirms oficiālās ziedu nolik-
šanas, katra kritušā piemiņu godināja skolēnu pulciņi kopā 
ar skolotāju, bet mani patīkami pārsteidza meitenes ar ro-
zēm (bez skolotājas), un viņas, kādreizējā skolnieka Edija 
Riekstiņa piemiņas akmeni zināja bez meklēšanas.

No Bastejkalna visi tērcītē jeb zosu gājienā nonācām 
jaunajā laukumā, kur klātesošos uzrunāja aktieris Jānis 
Skanis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Rīgas 
domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, barikāžu laika Tau-
tas frontes vadītājs Romualds Ražuks un Dainis Turlais. 
Tika pārgriezta un sadalīta laukuma atklāšanas lenta, ro-
kas spiedieni un fotografēšanās.

Pie Saeimas saulrieta laikā tika iedegts ugunskurs, ap 
kuru sanāca daudz pazīstamu cilvēku, arī Atmodas laika 
aktīvisti. Ļoti skanīgs koris ar savu priekšnesumu radī-
ja možu noskaņojumu ziemas -12°C. Uzrunu teica Ināra 
Mūrniece, aicinot iedegt svecīti uz barikāžu fragmenta, 
kuru tolaik apzīmēja 15 gadīgs skolas zēns, kurš šobrīd ir 
vīrs labākajos gados.

Rokas spiedieni, apskāvieni un atmiņas. Doma lauku-
ma ugunskurs deva siltumu ļaudīm visu dienu, par to atbil-
dīgie bija jaunsargi. Ļaudis te nāca un gāja. Man gan būtu 

labāk paticis, ja Doma laukumā atkal būtu lauka virtuve, 
par kuru rūpējas karavīri, nevis termosi un knapmaizītes 
pie Saeimas ugunskura.

Katram savas atmiņas, bet nākotne mums visiem viena.
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

2015. gada 8. decembrī, Ame-
rikāņu Internacionālajā skolā Dohā, 
Katarā (Qatar) tika svinēta gadskār-
tējā Internacionālā diena, jo skolā 
mācās audzēkņi no dažādām zemēm 
un valstīm. Katras zemes pārstāvji ie-
kārto stendu, kurā iepazīstina ar savu 

zemi.
No 1971. līdz 1973. gadam es strā-

dāju Japānā un mūsu ģimene dzīvo-
ja Tokijā, un mūsu meita 1972. gadā 
apmeklēja Amerikāņi Internacionālo 
skolu Tokijā. Interesanti, ka arī tur tika 
atzīmētas Internacionālās dienas.

Pie latvieši stenda mana brālēna 
dēls, Jurģis Blumbergs, kurš strādā kā 
inženieris Dohā, un viņa dēls – arī Jur-
ģis – mācās šajā skolā.

Eriks Vēliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Latvieši ir visur
Internacionālā diena Dohā

Vietējo bērnu mammas pie sava stenda.
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Jurģis Blumbergs pie Latvijas stenda.
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25 – daudz vai maz
Barikāžu piemiņas ugunskuri Rīgā

No kreisās: Renārs Zaļais, Laimdota Straujuma, Ināra 
Mūrniece, Edgars Rinkēvičs.
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Jānis Skanis, Ināra Mūrniece, Laimdota Straujuma.
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Ceturtdien, 21. jan-
vārī, Rīgā, kinoteātrī 
Splendid Palace noti-
ka studijas Lokomotīve 
(kopā ar Studio Uljana 
Kim) veidotās filmas 
Pelnu sanatorija pirm-
izrāde.

Gadījums, ko saistībā ar šo kino-
teātri (toreiz – Rīga) noteikti atceros, 
bija pirms 25 gadiem. Barikāžu nak-
ti no 16. uz 17. janvāri pavadīju pie 
Ministru Padomes, trīsstūrī starp Brī-
vības un Tērbatas ielu. Pēc pusnakts 
iegāju kinoteātrī. Atceros – pusloka 
gaitenī ap uzgaidāmo telpu un skatītā-
ju zāli tāpat uz grīdas gulēja vīri – vi-
ņiem tā droši vien bija kāda trešā nakts 
prom no mājām. Bet es nakts seansā 
skatījos Anša Epnera 1990. gadā pa-
beigto filmu Es esmu latvietis, pēc tam 
atkal devos ārā uz Brīvības ielu.

Pelnu sanatorijas skatus pusotru 
gadu atpakaļ uzņēma arī kādreizējā 
Lazdonas muižā. Filmas sižets saistās 
ar vācu ārstu Ulrihu Pirmā pasaules 
kara laikā okupētajā Kurzemē. Vīrs 
formas tērpā ar Sarkanā krusta apsēju 
rokai ierodas vietā, kur uzturas (ne par 
visiem var teikt – tos ārstē) fiziski, bet 
vairāk garīgi ievainoti cilvēki. Izrādās, 
ap filmas darbības laiku Lazdonā tie-
šām bijusi lazarete, tajā ārstējās krievu 
armijas karavīri.

Pirms vairāk nekā 30 gadiem Ma-
donas muzejam nodotas divas fotogrā-
fijas, to dāvinātāja teica – tās saglabā-
jušās no tā laika, kad viņas mamma, 
praulēniete Marianna Krieviņa-Bēr-
ziņa (1893-1963), ap 1917.-1918. gadu 
bijusi sanitāre kādā armijas slimnīcā 
Kijevā. Pagājušajā pavasarī vienā attē-
lā uzmanīgāk ieskatoties sapratām, ka 
tas uzņemts nevis Kijevā, bet Lazdo-
nas muižas parkā; gan jau arī otrs, jo 
cilvēki visi tie paši.

Lazdonas muiža XIX gs. vidū pie-
derēja Budenbroku dzimtai. 1862. gadā 
to nopirka Karls Stankevics, Gatčinas 
augstdzimušu bērnu – bāreņu nama 
(institūta) inspektors. Jaunās kun-
gu mājas būvniecību viņš organizēja 
1870. gados un pēc pensionēšanās te 
dzīvoja. Viņa dēls bija ārsts Rīgā, Laz-

donā saimniekoja rentnieki. 1904. gadā 
muižu nopirka Teodors Johans (Jā-
nis) Šmits (1849-1925). Vecpiebalgas 
puses skolotāja dēls savulaik studēja 
matemātiku Tērbatas Universitātē, tad 
1871.-1875. gadā mācījās Pēterburgas 
Ceļu inženieru institūtā. Pēc tā beig-
šanas T. Šmits bija dzelzceļu inženie-
ris Dienvidkrievijā, Harkovā. Kā gana 
augstam valsts ierēdnim viņa dienesta 
rangs atbilda muižnieka titulam. Do-
māju, Lazdonu viņš pirka, lai ieguldītu 
nopelnītos līdzekļus, reizē domājot par 
apmešanās vietu pēc darba gaitu bei-
gām. Divdesmitajos gados Šmits strā-
dāja Latvijas Satiksmes ministrijā.

Desmit gadus vēlāk sākās Pasaules 
karš. Smagās cīņas tagadējās Polijas 
teritorijā Krievijas armijai sagādāja 
daudzus ievainotos, kuru ārstēšanai 
nācās meklēt jaunas vietas. Oktobra 
sākumā ar vilcienu arī Madonā ieveda 
kaujās cietušos, ko tālāk nogādāja uz 
Lazdonu. 5 telpas muižas ēkā atvēlētas 
karavīru lazaretei. Kopumā tur bijušas 
20 gultas. Sešu uzturēšanai līdzekļus 
deva Teodors Šmits, pārējām ziedoju-
mus vāca Lazdonas pareizticīgo drau-
dze. Svētdienā, 12 .oktobrī, notika la-
zaretes iesvētīšana. Pirmais ārsts bija 
Kazaņas Universitātes beidzējs Niko-
lajs Bernikers. Sākumā lazarete dar-
bojās Krievijas Sarkanā krusta Rīgas 
komitejas pārziņā. Viskrievijas orga-
nizācijai pastāvēja teritoriālas apakš-
nodaļas, arī Cēsu apriņķī tādas darbo-
jās. 1915. gada marta sākumā izveidota 
Krievijas Sarkanā krusta 8. Cēsu ko-

miteja ar centru Madonā (Biržos). Tās 
goda priekšnieks bija Teodors Šmits, 
priekšnieks – izmeklēšanas tiesnesis 
A. Florianskis, priekšnieka biedrs – 
zemnieku virstiesas darbinieks Sergejs 
Kuks, kasieris un rakstvedis – Mado-
nas muižas pārvaldnieks Andrejs Run-
ka. 16. martā lazaretē pēc vairāk nekā 
2 mēnešu pārtraukuma nogādāti jauni 
ievainotie. Starp tiem viens latvietis 
no Valmieras apriņķa, viens igaunis 
no Pērnavas apkārtnes, viens ebrejs, 
viens vācu kolonists, viens muhame-
dānis un seši krievu tautības karavīri. 
Šīs ziņas sameklēju ar Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas digitalizētās preses 
palīdzību. Laikā, kad karadarbība tieši 
skāra Latvijas teritoriju, par ārstēšanos 
Lazdonā vairs nerakstīja. Izteiksmīgā 
fotogrāfija varētu būt tapusi 1915. vai 
1916. gada rudenī, kad frontes līni-
ja atradās netālu. Kreisajā malā stāv 
praulēnietis Eduards Barbans (1893-
1964), labajā pusē ar sarkanā krusta 
lentu – ārsts Oskars Vīksniņš (1887-
1957, bijis ārsts arī Latviešu strēlnieku 
lazaretē), no viņa pa kreisi Marianna 
Krieviņa, kas vēlāk medmāsa Kijevā.

Vēl viena sakritība – medmāsas 
Emmas lomu filmā iedzīvina Nacio-
nālā teātra aktrise Agnese Cīrule, kas 
līdzīgi Mariannai Krieviņai nāk no 
Lazdonas kaimiņu pagasta Praulienas.

Filmas režisors Dāvis Sīmanis in-
tervijā uzsver: „Filma ir mans mēģi-
nājums parādīt karu, kurš man pašam 

„Pelnu sanatorija“
Jauna filma par Pirmā pasaules kara laikā okupētajā Kurzemē

Filmas veidotāji pirmo skatītāju priekšā.
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Karavīru lazarete Lazdonā.
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Filmas „Pelnu sanatorija“ publicitātes foto.
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Projekts Katram savu tautastēr-
pu savu pirmo posmu noslēdz ar plā-
notāju Dienrādis 2016. Tas ir laika 
skaitīšanas rīks, kur apkopoti svarī-
gākie latviešu svētki un laika skai-
tīšanas elementi, kas iedvesmojošā 
veidā palīdzēs skaitīt laiku tā, kā to 
darījuši mūsu senči. Plānotāja mērķis 
ir iedvesmot tradīcijas turpinājumam 
mūsdienās, savienojot senās zināšanas 
ar aktuālo šodien.

Dienrādī 2016 iekļauti latviešu 
seno mērvienību samēri ar mūsdie-
nās izmantotajām vienībām, latviskas 
abreviatūras saziņai dažādos dzīves 
gadījumos, ieteikumi kā bildināt savu 
iecerēto, dažādi praktiski padomi, zi-
ņas par svinamajām dienām un cita 
noderīga informācija. Plānotāju papil-
dina Nila Viļņa fotogrāfijas.

Projektu Katram savu tautastērpu 
ceļā uz Latvijas simtgadi 2018. gadā 
īsteno Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs (LNKC) sadarbībā ar Latte-
lecom. Projekta pirmajā gadā ar 20 
tērpiem uzsākta latviešu tautastērpu 
elektroniskā kataloga izveide vietnē 
www.katramsavutautasterpu.lv, iz-
dots kalendārs Dienrādis 2016 ar uni-
kālām Nila Viļņa fotogrāfijām, kā arī 
projekta atbalstītājs Lattelecom, stās-
tot par latviešu tautastērpu, izveidojis 
īpašu raidījumu ciklu kanālā 360TV.

Projekta Katram savu tautastēr-
pu patronese, Valsts prezidente 1999-
2007 Vaira Vīķe-Freiberga stāsta: 
„Savs tautastērps ir dārgs mantojums, 
ko varam nodot no paaudzes paaudzē. 
Apģērbjot tautastērpu mēs uzņemam 
sevī kaut ko senatnīgu un cēlu, tiek ak-
tualizēta saite ar saviem senčiem. Ar 
tautastērpu Jūs jutīsieties vērtīgāki, 
skaistāki, dižāki un cēlāki. Aicinu kat-
ram padomāt – kamdēļ man ir mans 
tautastērps!“

„Tautastērpa valkāšana ir tradīci-
ja, kuru gribam aizvien vairāk iedzīvi-
nāt. Tas nenozīmē, ka mums ar to būtu 
grūtības, jo pēdējos 20 līdz 25 gados 
varam runāt par tautastērpa renesansi 
Latvijā, taču tuvojas mūsu valsts simt-
gade, mūsu Latvijas dzimšanas die-
na, kur viens no svarīgiem rituāliem 
ir sapošanās. Tautastērpa valkāšana 
ir mūsu tautas pašcieņas un pašapzi-

ņas manifestācija, 
apliecinājums, ka 
joprojām izzinām, 
cienām un kop-
jam mūsu kultūras 
mantojumu, ka tas 
nav tikai muze-
jiska vērtība, bet 
dzīvs mantojums, 
ko nodot nākama-
jām paaudzēm,“ 
stāsta Kultūras 
ministre Dace 
Melbārde.

„Tautas tēr-
pi ir kā nozīmī-
gas senatnes datu 
glabātuves, kas 
dzīvo pāri laikiem. Izzinot un iepazīs-
tot mūsu tautas kultūras mantojumu, 
varam apjaust kopības sajūtu, kā arī 
šajā dažādībā atrast sev tuvo un īpašo, 
savu saikni ar tautas dvēseli. Tradīciju 
nodošana no paaudzes paaudzē vairo 
tautas spēku, tāpēc „Lattelecom“ ir 
izveidojis unikālu raidījumu ciklu, kas 
ir skatāms kanālā 360TV, ļaujot ikvie-
nam atrast savu tautas tērpu un iepa-
zīt sava novada vēsturi,“ tā Lattelecom 
valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Projekta Katram savu tautastērpu 
mērķis ir mūsdienīgi un radoši stāstīt 
par latviešu tautastērpa izcelšanos, 
komplektēšanas un valkāšanas tra-
dīcijām, kā arī tautastērpu dažādību. 
Ikviens ir aicināts ieskatīties projekta 
interneta vietnē www.katramsavutau-
tasterpu.lv, lai atrastu sev atbilstošu 
tērpu, izpētītu tā detaļas un iegūtu in-
formāciju par meistariem un uzņēmu-
miem, kas darina tautastērpus. Nākot-
nē projekta attīstība plānota ne tikai 
papildinot latviešu tautastērpu katalo-
gu, bet arī veidojot dažādas sadarbības 
formas un īstenojot citas aktivitātes, 
kas veicina projekta atpazīstamību un 
sabiedrības iesaisti.

Paldies par atbalstu Dienrāža 2016 
tapšanā Lattelecom, Papyrus, Latvijas 
Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam 
un Tautas tērpu centram Senā klēts.

Par raidījumu Katram savu tautas-
tērpu: Lattelecom izveidoja piecu uni-
kālu raidījumu ciklu, kas bija skatāms 
kanālā 360TV no 22. novembra. Katrā 

sērijā raidījuma vadītāja Ieva Kerēvica 
dodas uz konkrēto novadu – runā par 
valodu, rakstura īpašībām, novada tra-
dicionālajiem ēdieniem un, protams, 
tautas tērpiem. Izzinot to vēsturisko 
izcelsmi, kā veidotas detaļas, kādi 
meistari darinājuši, kā pasaules un Ei-
ropas vēsture ietekmējusi tērpu krāsas, 
rakstus un citas nozīmīgas nianses. Kā 
arī ikviens var iepazīt kā valkāt tautas 
tērpu. Un raugoties no mūsdienu ak-
tualitātēm, ir iespēja izzināt – kā kon-
krētā novada tērpu, rakstus, motīvus 
izmantojam šodien – apģērbā, rotās un 
ikdienas godos.

Šobrīd katalogā Katram savu tau-
tastērpu pieejamie tērpi: Lielvārdes 
meitas un sievas tērps, Kusas sievas 
tērps, Augšzemes meitas un sievas tēr-
ps, Ziemeļlatgales sievas tērps, Zem-
gales vīra tērps, Bauņu meitas tērps, 
Rucavas sievas tērps, Ventspils meitas 
un sievas tērps, Kuldīgas vīra tērps, 
Bārtas sievas tērps, Latgales vīra tēr-
ps, Dienvidlatgales meitas un sievas 
tērps, Alsungas meitas un sievas tērps, 
Krustpils meitas tērps, arheoloģiskais 
latgaļu meitas un sievas tērps, arheo-
loģiskais lībiešu vīra un sievas tērps, 
Zemgales meitas un sievas tērps, kā 
arī Nīcas meitas tērps.

Katram savu tautastērpu interneta 
vietne www.katramsavutautasterpu.
lv.

Inga Bika
Latvijas Nacionālā kultūras centra 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekts „Katram savu tautastērpu“ 
Noslēdz pirmo gadu ar īpašu plānotāju „Dienrādis 2016“

Dienrādis 2016 janvāris.
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Kaspara Svennes mazmeita. Arī viņa 
savā programmā ik pa laikam atskaņo-
ja latviešu mūziku.

Tagad radio klausītāji zina, ka lat-
viešiem ir skaista mūzika, izcili kori, 
pasaules klases komponisti un diri-
ģenti, un neaizmirstami solisti. Tas 
viss sākās ar Inesi Galanti un viņas 
dziedāto Kačini Ave Maria, ko vienu 

laiku spēlēja vai trīs, četras reizes ne-
dēļā. Sekoja Elīna Garanča un Sono-
ra Vaice, kuras jau dziedāja galvenās 
lomas svētdienas vakara operu raidī-
jumos no plaši pazīstamiem Eiropas 
un ASV operu namiem. Šad, tad tiek 
pieminēti diriģenti Andris Nelsons, 
Aleksandrs Viļumanis, un Andrejs 
Jansons, un Rīgas radio koris pierā-
da, ka var sacensties ar pasaules izci-
lākiem koriem. Ir dzirdēta arī Baibas 
Skrides meistarīgā vijoles spēle.

Tādā veidā plašāka publika iepa-
zīstas ar latviešu muzikālo kultūru. 
Paldies jāsaka Dainai Kainai par šo 
nesamaksājamo reklāmu Latvijas 
vārdam, jo pieteicējs vienmēr pasa-
ka, ka komponists, solists, koris vai 
diriģents ir latvietis. Varam patiešām 
lepoties ar mūsu mākslinieku sasnie-
gumiem!

Gunta R.
21.01.2016.

Laikrakstam „Latvietis“

Baltiešu mūzika...
Turpinājums no 6. lpp.
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Ja nobriedušās de-
mokrātijās vairākuma 
koalīcija kādu iemeslu 
dēļ maina Ministru pre-
zidentu, tad koalīcijas 
partijas vienojas, kurš 
būs jaunais Ministru 
prezidents. Tas paras-

ti nāk no lielākās koalīcijas partijas. 
Tad aizejošais Ministru prezidents jeb 
prezidente dodas pie Valsts preziden-
ta, vai kā šeit, Norvēģijā, pie karaļa, 
paziņo par savas Valdības atkāpšanos 
un ieteic nākošās valdības veidošanu 
uzticēt noteiktai personai. Tas tad tā 

arī notiek.
Ne tā Latvijā. 7. decembrī Minis-

tru prezidente Laimdota Straujuma 
ne čiku, ne grabu, aiziet pie Valsts 
prezidenta un paziņo par valdības at-
kāpšanos. Sak, tālāk darāt, ko gribat. 
Vienotība saka, ka viņiem ir vismaz 
trīs spējīgi Ministru prezidenta kandi-
dāti, Zaļzemniekiem ar trīs, brīnums 
ka neviens no tiem nebija Lambergs. 
Kad nu ir tik daudz spējīgu kandidātu, 
tad protams grūti izšķirties, kurš tas 
labākais un tā pie valdības netiek.

Politiķu jau mums, diemžēl, nav 
un valstsvīru nepavisam. Visi politi-

kāņi laikam aizņemti ar Latvijas simt-
gades svinēšanu un tādiem sīkumiem 
kā valdības veidošanai laika nav.

Ja cilvēks nodzīvo simts gadus, 
tad viņš ir sasniedzis cienījamu ve-
cumu. Liekas, ka valstij simts gadi ir 
tikai tāds pusaudža vai kā tagad saka, 
tīņa laiks, tā vismaz jādomā, vērojot 
Latvijas politiku. Varbūt sagaidīsim 
simtgadi ar to pašu neesošo Laimdotas 
Straujumas valdību. Viss jau kaut kā 
darbojas.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

„Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens“
Noslēgusies sabiedriskā akcija

Noslēgusies Rīgas Latviešu biedrī-
bas Latviešu valodas attīstības kopas, 
Latvijas Rakstnieku savienības un 
LZA Terminoloģijas komisijas ikga-
dējā, šogad pēc kārtas jau trīspadsmitā 
sabiedriskā akcija Gada vārds, ne-
vārds un spārnotais teiciens.

Sabiedrības aptaujā apkopoti spilg-
tākie priekšlikumi 2015. gada vārda, 
nevārda un spārnotā teiciena katego-
rijās. Sīkāk par akcijas mērķiem un 
nolikumu skat.: http://lvak.wordpress.
com/gada-vards-nevards-teiciens/!

Šogad rīkotāju deleģētajā žūrijā 
strādāja literatūrfilozofe un tulkotā-
ja Ieva Kolmane, arh., sabiedriskā 
darbiniece Maija Sinka-Gobiņa, va-
lodniecības profesore Dace Markus, 
vietnes LVAK.wordpress.com redak-
tors Valters Feists, Ventspils Augst-
skolas Tulkošanas studiju fakultātes 
profesors Juris Baldunčiks, rakst-
nieks un reklāmas tekstu speciālists 
Pēteris Pūrītis, tulkotājs, literārais re-
daktors un terminologs Aldis Lauzis 
un valodniece, RLB Latviešu valodas 
attīstības kopas koordinatore Vineta 
Poriņa. 

Žūrijas uzmanība bija pievērsta 
ne vien krievu vai angļu valodas ie-
tekmei, ar ko sadzīvojam jau ilgi, un 
nevēlamajām tendencēm, bet arī jau-
nu, vajadzīgu vārdu darināšanai. Gada 
vārda nominācijā īpaši izceļami ir rīt-
dienīgs, papēžmeitene, pārzīmološa-
na, dabpratība, arī bieži lietotais uz-
vārds, kurš citās valstīs jau kļuvis par 
sugasvārdu – Porziņģis. 

2015. gada vārda 
titulu izkarojusi atkraste – tā vie-

nā vārdā ļauj apzīmēt jūras piekrastes 
zonu, kas sākas no jūras krasta un tur-
pinās dziļjūrā. 

2015. gada nevārda 
gods piespriests vārdam – uzstādī-

jums, kas nevietā tiek lietots kā mēr-
ķis, iestatījums (datorikā), nostādne, 
princips u.tml. Nevārdu kategorijā bija 
pieteikts arī LNB restorāna nosauku-
ma sākotnējais variants – Kleever, arī 
brančs, sadalāmie bēgļi, dzīve ar 
garšu, alarmists un daudzi citi. 

Spārnoto teicienu 
kategorijā no pieteiktajiem teicie-

niem spilgtākie piemēri: Kļūdu bijis 
daudz, bet sistēma kārtībā; Es tajā lai-
kā biju Ķīnā; Ikviens, kas ēd no rokas, 
vismaz pāris reižu gribējis tajā iekost; 
Sods par braukšanu sabiedriskajā 
transportā; Salauztā slotaskāta kri-
mināllieta; Mūs var glābt aukstums un 
nabadzība. 

Spārnotākais 2015. gada teiciens: 
Salauztā slotaskāta krimināllieta, 
kas raksturo absurdo kriminālprocesu 
pret cilvēku, kurš, aizstāvot Latvijas 
Satversmes vērtības, kādā pretvalstis-
kā mītiņā salieca slotaskātu. Gada tei-
ciens precīzi atspoguļo lietas būtību: 
krimināllieta ierosināta un jau divās 
tiesu instancēs izskatīta tikai sakarā ar 
salauztu slotaskātu. 

Pievēršam uzmanību arī savārstī-

jumiem vai samudžinājumiem, kas 
dzīvo valodas telpā. Tādu diemžēl ir 
samērā daudz, piemēram: Muzikālo 
skanējumu nodrošinās mūziķu orķes-
tris; Mēģinot glābt savu suni, saim-
nieci sakož kaimiņu suns; Bērnu vei-
došanas komplekts; Instrukcija bērna 
lietošanai skolā. 

Kā gada spilgtāko savārstījumu var 
minēt šo piemēru: Iemesls demisijas 
pieprasīšanai ir ministra novilcinātās 
darbības, laicīgi neiepazīstinot valdī-
bu ar nepieciešamajām rīcībām valsts 
nacionālās aviokompānijas „AirBal-
tic“ attīstībai, kā arī uzraudzības trū-
kums par aviokompānijas stratēģisko 
virzību, tādējādi, iespējams, neizman-
tojot visas potenciālās iespējas.

Rīgas Latviešu biedrības valde lē-
musi, ka savu speciālbalvu piešķir tei-
ciena „ikviens, kas ēd no rokas, vis-
maz pāris reižu gribējis tajā iekost“ 
autoram. RLB valde to novērtējusi kā 
gada latviskāko teicienu gan burtiskā 
(tas raksturo mūslaiku norises), gan 
filozofiskā nozīmē. Balvas saņēmējs ir 
teiciena autors Vladis Spāre. Balvu – 
Jaņa Rozentāla freskas reprodukciju – 
pasniedzis RLB priekšsēdis Guntis 
Gailītis. RLB balva piešķirta neatka-
rīgi no triju rīkotājorganizāciju kopī-
gās žūrijas, tomēr vērtējot visu to pašu 
iesūtījumu klāstu (izņemot nevārdus).

Akcijas rīkotāji atgādina, ka zīmī-
gākos pamanītos vārdus un teicienus 
uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv 
var iesūtīt visu gadu. 

Vineta Poriņa, Ieva Kolmane

Lasītāja vēstule
Vai tiešām Banānu republika?

asociējas ar milzīgām izmaiņām Ei-
ropas civilizācijā. Tas bija karš, kurš 

izmainīja apziņu jebkuram, kas tajā 
bija iesaistīts, un arī visām vēlākajām 
paaudzēm.“ Tik tiešām, Otrā pasaules 
kara laikā attieksme pret garīgi sli-
miem cilvēkiem bija vēl iznīcinošāka, 

savukārt par 1882. gadā dzimušo Laz-
donas lazaretes ārstu Nikolaju Berni-
keru pēdējās ziņas ir no Rīgas geto.

Indulis Zvirgzdiņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Pelnu sanatorija“
Turpinājums no 8. lpp.
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Pastmarka
Jancis par kaut ko šausmīgu

Ārprāts! Šausmas! 
Kaut kas traks! – Tā 
skan katrā mājā šinī Jau-
nā gada sākumā. Un ne 
tikai katrā mājā, bet kat-
rā apartamentā, būdiņā 
un pilī ar! Septiņdesmit 

centu vietā par pastmarku jāmaksā ve-
sels dolārs. Vai tas kur dzirdēts? Ār-
prāts! Kaut kas šausmīgs!

Man pagāja trīs dienas, kamēr kaut 
cik atčohnījos no lielā trieciena un 
bēdu slīcināšanas. Bet tad man lēnām 
atausa gaisma.

Es iedomājos, cik grūta dzīve ir 
pastmarkai, – un man visi personīgie 
kreņķi izkūpēja kā nebijuši, un sirds 
stīgas skumji ietrīcējās – dēļ nabaga 
pastmarkas.

Pastmarciņai nav lemts piedzimt 
vienai pašai un tūlīt tikt apmīļotai un 
apkoptai – kā cilvēku bēbītim, kam 
viens slauka mutīti, otrs rociņas un 
trešais – pakaļiņu. Ceturtais stāv malā, 
bola acis un ar lūpām taisa tādus ne-
dabīgus trokšņus, kas domāti bēbīša 
nomierināšanai. Bēbītis brēc! Viņam 
vēl nav diezgan.

Nabaga pastmarka piedzimst sim-

tu citu pastmarku vidū – loksnēs ie-
spiesta – apakšgalu nosmērētu ar lipī-
gu ķēpu – neviens nestāv blakus, lai ar 
siltu lupatiņu to noslaucītu. Apžāvē un 
krauj tik kaudzē.

Nabaga pastmarkai nav savas ģi-
menes, kam varētu izsūdzēt savas 
bēdas. Simtiem un simtiem tās slok-
snēs krauj kaudzēs, lai vēlāk sadalītu 
pa mazākām kaudzēm un izvadātu pa 
pasta kantoriem, kur tās iebāž tumšos 
vākos un pēc tam vēl tumšākā atvilkt-
nē.

Katrs, kam sīknauda kabatā, var 
nākt pie letes un nopirkt pastmar-
ku. Nav jāpilda desmitiem anketas, 
lai lūgtos markas adoptēšanu. Bieži 
marka nemaz netiek vesta uz mājām, 
lai iepazīstinātu ar jauno ģimeni. Tas 
tips, kas pastmarku nopirka, pavi-
sam nekaunīgi pārlaiž siekaloti mēli 
pāri pakaļpusei un uzspiež marku un 
konverta, un iesviež sarkanā kastē, kur 
jau citas bēdumāsas ir priekšā.

Vai jūs varat iedomāties kaut ko 
riebīgāku, kā viens bārdains vecis ar 
gaļīgām, slapjām lūpām laizās.. laizās 
gar...Fui! Paliek slikti, par to domājot. 
Bet nabaga pastmarkai tas jāpacieš, 

klusējot un neviena vārda nesakot. Vai 
tā nav briesmīga netaisnība?

Un ar to jau tās mocības nebeidzas. 
Vēstules saņēmējs pastmarku noloba 
no konverta ar sutas un garaiņu palī-
dzību un iedod puikam. Puika, ja viņš 
ir tirdznieciski noskaņots, iet pie ci-
tiem puikām un iemaina pret citas krā-
sas pastmarku. Tas atkal citas krāsas, 
un tā tas iet dienu dienā... Katra puikas 
pirksti aptausta pastmarku – dažs pat 
to parīvē. Kas zin, kur tie puiku pirksti 
bija bijuši pirms taustīšanas un rīvēša-
nas? Šausmas, ārprāts!

Man par to domājot, sametās pa-
stmarkas tik žēl, ka stingri nozvērējos 
vairs nekad vēstules nerakstīt. Tā kā 
žēlabas vēl neapstājās, tad cits nekas 
neatlika kā iet pie Balzāma kunga pēc 
medicīnas. Tas līdzēja. Tagad man jau-
nas bēdas. Domāju un šķendējos, – kā-
pēc tie pasta kungi neprasīja to dolāru 
pirms Ziemasvētku karšu izsūtīšanas? 
Būtu ietaupījis smuku naudiņu. Kas 
par vēlu, tas par skādi – nākošo gadu 
pūšu gudrāks un nekādas kartes nesū-
tīšu, nekādas pastmarkas nepirkšu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

sadarbībai ar Latvijas nevalstiskajām or-
ganizācijām un sociālajiem partneriem.

Latvijas pirmā prezidentūra Eiropas 
Savienības Padomē apliecināja mūsu 
valsts starptautisko spēju vadīt Eiropas 
dienaskārtību un rast maksimāli labāko 
kopsaucēju starp 28 dalībvalstīm.

Jau no prezidentūras pirmajām 
dienām Latvijai bija jārisina vairāki 
svarīgi jautājumi:
• bija jākoordinē un jāspēj rast jauni 

risinājumi Eiropas Savienības iek-
šējās drošības stiprināšanā, ko radī-
ja pieaugošie terorisma draudi pēc 
traģiskajiem notikumiem Parīzē un 
Kopenhāgenā; 

• Latvijai bija jārod visu dalībvalstu 
kopsaucējs par Austrumu partnerī-
bas turpmāko nākotni un jāmeklē 
līdzsvarota pieeja dalībvalstu politikā 
attiecībā uz vienlīdzīgu atbalstu gan 
dienvidu, gan austrumu kaimiņiem; 

• Latvijas prezidentūras izskaņā Ei-
ropas Savienība saskārās ar drama-
tisku migrācijas krīzi, kuras apjomi 
ģeometriskā progresijā turpināja un 
turpina pieaugt; 

• mēs spējām panākt Eiropas Stratē-
ģiskā investīciju fonda izveidi, vie-
nošanos par mobilo sakaru viesa-
bonēšanas maksas atcelšanu, kā arī 
būtisku progresu gan Latvijai no-
zīmīgā Digitālā vienotā tirgus, gan 
Enerģētikas savienības izveidē. 

Mūsu prezidentūra nebūtu iedomā-

jama bez saliedētas un vienotas sadar-
bības starp Saeimu, Ministru kabinetu, 
visām nozaru ministrijām, Valsts pre-
zidenta kanceleju, nevalstiskajām or-
ganizācijām, sociālajiem partneriem, 
pašvaldībām Latvijā un mūsu Latvijas 
ārlietu dienestu. Paldies, Jums!

Nevienas valsts, arī Latvijas, ārpo-
litiku nevar ielikt kalendārā gada rāmī. 
Nav šaubu, ka daudzi Eiropas un pasau-
les izaicinājumi, krīzes un šo krīžu cē-
loņu risināšana un novēršana turpināsies 
ne tikai šogad, bet arī turpmākajos ga-
dos. Un diemžēl ir jāatzīst, situācija Eiro-
pā, kas pavisam nesen šķita esam mierī-
ga, pat miegaina, ir radikāli mainījusies.

2016. gads no starptautiskās un dro-
šības politikas perspektīvas būs sarež-
ģīts, skaudrs un nemierīgs, jo teju par 
ikdienu ir kļuvis nebeidzamais krīžu 
virpulis pasaulē. Tā postošās sekas at-
stāj ilgstošu ietekmi uz Eiropas Savie-
nības kopējo ārējo un drošības politiku.

Terorisms un nekontrolētās migrā-
cijas plūsmas Eiropā, neprognozējamā 
un agresīvā Krievijas rīcība, spriedze 
Ukrainas austrumos, karadarbība Sīri-
jā un Lībijā, nestabilitāte Tuvajos Aus-
trumos, dažādu teroristisku organizāci-
ju veiktā ārvalstu kaujinieku vervēšana 
un šo organizāciju pieaugošās naida un 
vardarbības propagandas kampaņas - 
tās ir problēmas, kuru risinājumi būs 
jāmeklē pasaulē, Eiropā un Latvijā.

Nav šaubu, ka šogad viens no lie-
lākajiem Eiropas un pasaules izaici-
nājumiem būs migrācijas krīze un šīs 
krīzes seku novēršana. Eiropas politis-

kai un ekonomiskai vienotībai pārbau-
dījums būs gaidāmais referendums par 
Lielbritānijas turpmāko dalību blokā, 
un Šengenas zonas nākotne.

Gan Eiropas Savienības, gan ikvie-
nas dalībvalsts līderiem būs jāpieliek 
maksimāli pūliņi, lai rastu adekvātus, 
savstarpēji pieņemamus un ilgtermi-
ņa risinājumus. Pretējā gadījumā mēs 
kādu rītu tik tiešām varam pamosties 
pie drupu kaudzes, ko sauca par Eiro-
pas Savienību.

Diemžēl arī šogad redzēsim dažā-
das intensitātes spriedzi un konfliktus 
Afganistānā, Jemenā, Sīrijā, Lībijā, 
Irākā un vairākās Āfrikas valstīs. Ba-
žas rada attiecību saasinājums starp 
Irānu un Saūda Arābiju, faktiski ir 
apsīcis Tuvo Austrumu miera process.

Ar mainīgām sekmēm notiek 
starptautisko koalīcijas spēku un atse-
višķu valstu cīņa ar teroristiskām or-
ganizācijām – tā dēvētā Islāma valsts, 
Boko Haram, Al Qaeda un citām.

Zemās naftas cenas var atstāt bū-
tisku ietekmi uz pasaules ekonomisko 
izaugsmi un kalpot par pamatu jaunu 
konfliktu cēloņiem.

Tie ir tikai daži faktori, kas ietek-
mēs starptautisko attiecību fonu, eko-
nomisko un drošības situāciju pasaulē, 
Eiropā un arī Latvijā. [...]

Jau vairāk nekā pirms divdesmit 
gadiem ir bijis tālredzīgs un pareizs 
lēmums Latvijai integrēties Eiroatlan-
tiskajā telpā un kļūt par pilnvērtīgu Ei-

Ārlietu ministra ziņojums
Turpinājums no 1. lpp.
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ropas Savienības un NATO dalībvalsti. 
Tādējādi esam uzņēmušies arī noteik-
tas saistības un pienākumus, kas noteic 
mūsu valsts ārpolitikas pamatprincipus.

Mūsu interesēs ir stabila, droša un 
ekonomiski konkurētspējīga Latvija! 
Mūsu interesēs ir vienota un stipra Ei-
ropas Savienība! Un mūsu interesēs ir 
spēcīga Ziemeļatlantijas līguma orga-
nizācija, kas spēj efektīvi pielāgoties 
jaunajai drošības situācijai pasaulē! 
Tādēļ Latvijas ārpolitikai šogad būs 
jākoncentrējas uz vairākiem savstar-
pēji papildinošiem uzdevumiem:
• pirmkārt, jāstiprina Latvijas ārējā 

drošība, panākot ilgtermiņa NATO 
spēku klātbūtni mūsu reģionā; 

• otrkārt, jāveicina Eiropas Savienī-
bas vienotība un efektivitāte, kas 
nodrošinātu stabilitāti Eiropas Sa-
vienības kaimiņu reģionos; 

• treškārt, jāpabeidz iestāšanās pro-
cess Ekonomiskās sadarbības un at-
tīstības organizācijā; 

• ceturtkārt, jāsekmē ārējās ekonomis-
kās attiecības un jaunu tirgu apgūšana. 

Runājot par Latvijas drošību, ir 
jārunā skaidra valoda. Pēdējie gadi ir 
spilgti iezīmējuši faktu, ka mūsu aus-
trumu kaimiņš ir revizioniska lielvara, 
un ir gatavs lietot militāru spēku savu 
ambīciju aizstāvēšanai, mainot neatka-
rīgu valstu robežas kā Krimas pretli-
kumīgās aneksijas gadījumā.

Tādēļ Latvijas interesēs ir stipri-
nāt NATO kolektīvo aizsardzību un 
atturēšanas politiku. Tās pamatā ir 
NATO reaģēšanas spējas un militārā 
klātbūtne mūsu reģionā. Tikai efektī-
va un pārliecinoša atturēšanas politika 
nodrošina mūsu valsts neatkarību. Sa-
biedroto militārā klātbūtne ir jebkuras 
veiksmīgas atturēšanas politikas ne-
aizvietojama sastāvdaļa.

Par šiem jautājumiem šogad sprie-
dīs NATO samitā Varšavā, kas ir gal-
venais notikums drošības politikas 
jomā un kam rūpīgi gatavojas Latvijas 
ārlietu un aizsardzības dienesti.

NATO Varšavas samitam ir jālemj 
par šādiem jautājumiem:
• pirmkārt, par ilgstošu un vērā ņema-

mu sabiedroto klātbūtni Baltijā. Sa-
mitā ir jālemj par efektīvākas vadības 
sistēmas izveidi, kas spēj nekavējo-
ties atbildēt uz jebkuru provokāciju;

• otrkārt, par krīžu pārvarēšanu un hib-
rīdkara novēršanas stratēģijas tālāku 
attīstību. Pateicoties Latvijas aktīvajai 
iesaistei, izstrādāta un decembra sā-
kumā ārlietu ministru līmenī apstip-
rināta NATO hibrīdkara stratēģija. 
Tā attiecina kolektīvās aizsardzības 
garantijas, tostarp efektīvu sabiedroto 
atbalstu jebkurai dalībvalstij jebkurā 
hibrīdkara fāzē;

• treškārt, jālemj par NATO sadarbī-
bas stiprināšanu ar Somiju un Zvied-
riju. Tas ne tikai veicina NATO un šo 
partnervalstu drošību, bet arī uzlabo 
drošības klimatu Baltijas jūras reģio-

nā. Tādēļ Latvija turpinās atbalstīt 
gan aktīvāku NATO politisko dialo-
gu, gan ciešāku praktisko sadarbību 
ar Somiju un Zviedriju kopīgu mili-
tāro un krīžu vadības mācību jomā;

• ceturtkārt, jāspriež par NATO atvērto 
durvju politiku, ko Latvija nemainīgi 
atbalsta un kura palīdzēja Latvijai ie-
stāties NATO 2004. gadā. Tas palie-
lina mieru un drošību Eiropā šodien. 
Lēmums sākt NATO iestāšanās sa-
runas ar Melnkalni apliecina ne tikai 
NATO neaizstājamo lomu Eiropas 
drošībā, bet arī atvērto durvju politi-
kas turpināšanu un nozīmi mūsdienās.

Latvija turpinās veicināt Gruzijas 
Eiroatlantiskās integrācijas procesu, 
sniedzot gan politisku, gan praktisku 
atbalstu.

Vienlaikus ar gatavošanos Varšavas 
samitam Latvijai ir jāturpina veikt savi 
mājas darbi gan aizsardzības finansē-
šanas, gan iekšējās drošības jomā.

Vēlos vēlreiz stingri apliecināt, ka 
Amerikas Savienotās Valstis ir Latvi-
jas galvenais stratēģiskais partneris un 
uzticams sabiedrotais.

Esam pateicīgi mūsu ASV un Ka-
nādas, kā arī Eiropas sabiedrotajiem, 
kas piedalās gan NATO mācībās mūsu 
reģionā, gan Baltijas gaisa telpas pat-
rulēšanas misijā, tādējādi demonstrē-
jot patiesu solidaritāti.

Pērnais gads apliecina, ka starptau-
tiskā terorisma radītie riski ir aktuāli ne 
tikai attālos pasaules reģionos, bet arī 
Eiropā. Par šo risku pastāvīgo klātbūtni 
2015. gadā atgādināja barbariskie tero-
rakti Parīzē un Kopenhāgenā. Latvijas 
nacionālās drošības intereses prasa ie-
saisti vienotā terorisma apkarošanas 
politikā kopā ar Latvijas sabiedrotajiem.

Pateicoties Latvijas ekspertu iegul-
dījumam, prezidentūras laikā izdevās 
panākt vienošanos par Eiropas Padomes 
Terorisma novēršanas konvencijas Rīgas 
papildprotokola parakstīšanu. Papild-
protokols izstrādāts, lai novērstu agrīnas 
terorisma izpausmes, paredzot krimi-
nālatbildību par dalību teroristiskā gru-
pā vai ceļošanu uz ārvalstīm terorisma 
nolūkos, šādas apmācības saņemšanu, 
braucienu finansēšanu un organizēšanu.

Krievijas agresija Ukrainā parādī-
ja izaicinājumus, kuriem starptautiskā 
sabiedrība nebija gatava. Tas bija infor-
matīvais karš, kas norisinājās vienlai-
kus ar Krievijas militāro operāciju Kri-
mā un turpinās Ukrainas austrumos.

Informatīvais karš nav viegli uz-
varams. Taču atbilde uz šo izaicinā-
jumu prasa visas sabiedrības iesaisti: 
tās pamatu pamats ir mūsu sabiedrības 
informētība par faktiem, spēja tos kri-
tiski izvērtēt un diskutēt savā starpā. 
Jau ilgi diskutējam par mediju lomu 
Latvijā. Pēdējo gadu notikumi pasaulē 
un Eiropā rāda, ka neatkarīgu, kvalita-
tīvu mediju stiprināšana ir gan mūsu 
demokrātijas brieduma, gan arī valsts 
drošības jautājums. Tam jāpievēršas, 
aktivizējot dialogu starp politikas vei-
dotājiem un mediju jomas profesionā-
ļiem. Un tas nav iedomājams bez pie-

nācīga finansējuma. Aicinu arī aktīvāk 
meklēt risinājumus, kā mediji, jo īpaši 
sabiedriskie mediji, varētu uzrunāt pēc 
iespējas plašākas auditorijas, tajā skai-
tā arī jauniešus un mazākumtautības.

Priecē, ka žurnālisti un mediju pro-
fesionāļi pērn nodibināja Baltijas Mediju 
izcilības centru, kam būs svarīga loma 
žurnālistikas kvalitātes celšanā Baltijas 
un Austrumu partnerības valstīs.

Latvijas ieguldījums NATO stra-
tēģiskās komunikācijas spējās ir Rīgā 
bāzētais NATO Stratēģiskās komuni-
kācijas izcilības centrs.

2016. gads būs nopietns pārbaudī-
jums Eiropai. Savulaik izvirzītā ideja 
par Eiropu kā vienotu, brīvu un drošu 
mājvietu, kas integrācijas procesu re-
zultātā īstenojusies Eiropas Savienībā, 
šobrīd ir nopietni apdraudēta. Migrāci-
ja, vienota valūta un pārvietošanās tel-
pa, strukturālās problēmas, terorisms, 
izaicinājumi Eiropas austrumu un 
dienvidu kaimiņu reģionos, rada jautā-
jumus par Eiropas Savienības nākotni.

Pēdējā gadā bieži runāts par Eiro-
pas Savienības beigu sākumu, par ci-
vilizāciju karu un Eiropas norietu.

Ir jāatzīst fakts, ka pērn daudzos 
gadījumos Eiropas Savienība uz pasau-
lē notiekošajiem procesiem ir reaģējusi 
novēloti. Eiropas Savienības līderības 
loma pasaules globālajos procesos nav 
pietiekami pamanīta. Turklāt ir līderī-
bas krīze pašā Eiropas Savienībā. [...]

Eiropas Savienības pamatā ir kopī-
gas vērtības, uzticība un spēcīgas insti-
tūcijas. Diemžēl daudzie izaicinājumi ir 
radījuši gan uzticības, gan vērtību, gan 
institūciju krīzi. Eirozonas pārvaldība, 
migrācija, savstarpējā negatīvā Eiropas 
politiķu retorika, līderības trūkums gan 
Eiropas, gan nacionālo valstu līmenī ap-
draud Eiropas Savienības pastāvēšanu.

Eiropas Savienība var atgūties, ja 
kļūs par efektīvu kopējās politikas, tai 
skaitā kopējās ārējās un drošības po-
litikas īstenotāju. Un Eiropas Savienī-
bai ir jābūt par gadsimtiem kaldinātu 
Eiropas vērtību telpas aizstāvi, kuras 
pamats ir demokrātija, cilvēktiesības 
un likuma vara. 

Spilgts apliecinājums Eiropas Sa-
vienības krīzei ir migrācija. Pagāju-
šais gads skaidri izgaismoja faktu, ka 
migrācijas krīzi Eiropas Savienībā ne-
viena valsts nevar atrisināt viena pati. 
Taču joprojām neesam gatavi saskaņo-
tai un vienotai rīcībai.

Šī krīze ir metusi izaicinājumu Ei-
ropas Savienības vērtībām. Līdz šim 
Eiropas Savienība un Eiropas valdī-
bas, un iedzīvotāji demonstrējuši savu 
labo gribu, atvērtību un solidaritāti at-
tiecībā uz patvēruma meklētājiem no 
trešajām valstīm.

Mēs esam atvērta sabiedrība, taču 
sagaidām, ka tiek respektētas Eiropas 
vērtības. Vardarbība, necieņa pret sie-
vietēm, Eiropas Savienības vērtību ne-
respektēšana nav pieņemama!

Nav pieņemami, ka tie, kuriem 

Ārlietu ministra ziņojums
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pasniegta palīdzīga roka un dots pa-
tvērums, agresīvi uzspiež svešas tra-
dīcijas un pasaules uzskatus. Ja Eiro-
pas atvērtība un gadsimtos iesakņotās 
Eiropas vērtības netiek cienītas, tad 
mums ir attiecīgi jāreaģē.

Migrācijas krīze ir devusi vaļu arī 
galēji labajām partijām sludināt atklātu 
rasismu un ksenofobiju. Daudziem po-
litiķiem šis šķiet vienkāršākais veids, 
kā audzēt savus politiskos reitingus. 
Arī šis ceļš nozīmē Eiropas zaudēšanu 
un vēlmi atgriezties baisajā pagātnē.

Eiropas Savienībai, pirmkārt, ir jā-
sniedz reāls un taustāms ilgtermiņa ri-
sinājums šīs migrācijas cēloņiem, īpaši 
pievēršoties politiskās, ekonomiskās un 
sociālās situācijas stabilizācijai Eiropas 
Savienības kaimiņu reģionos. Otrkārt, ir 
jāpastiprina reāla cīņa ar noziedzīgiem 
grupējumiem, kas organizē cilvēku pār-
vadāšanu. Mums arī ir jāīsteno konkrēta 
un efektīva Eiropas Savienības atpakaļ 
atgriešanas politika jeb mehānisms to 
imigrantu, kas nekvalificējas bēgļa sta-
tusam, atgriešana izcelsmes valstī.

Visām Eiropas Savienības dalīb-
valstīm ir jāstiprina kopējā Eiropas 
Savienības ārējā robeža. Latvija pildīs 
līdz šim Eiropas Savienības ietvaros 
uzņemtās saistības attiecībā uz perso-
nām, kam nepieciešama starptautiska 
aizsardzība, taču tālāka bēgļu uzņem-
šana ne Eiropas Savienībā, ne Latvijā 
nav iespējama,jo redzam, ka netiek 
reāli risināti šie jautājumi.

Pastāv vēl viens Eiropas Savienī-
bas pastāvēšanai būtisks jautājums: par 
Lielbritānijas dalību Eiropas Savienī-
bā. Lielbritānija ir būtisks Latvijas do-
mubiedrs un sabiedrotais ekonomikas 
un drošības politikas jomā, tādēļ mūsu 
interesēs ir spēcīga Lielbritānija vieno-
tā un spēcīgā Eiropas Savienībā.

Latvija turpinās uzstāt uz principu 
vienoti dažādībā ievērošanu, kas res-
pektē dalībvalstu atšķirīgās kultūras, 
vēstures pieredzes un konstitucionālās 
uzbūves. Mums ir jāatrod veids, kā ie-
vērot dažādu valstu intereses, vienlai-
kus stiprinot Eiropas Savienību.

Spēcīgas ekonomiskās izaugsmes 
atjaunošanās Eiropas Savienībā ir 
priekšnosacījums arī Latvijas ekono-
miskajai izaugsmei.

Esmu gandarīts, ka Latvijas prezi-
dentūras laikā tika panākta vienoša-
nās par Eiropas Stratēģisko investīciju 
fondu, kas veicinās investīciju piesais-
ti Eiropas Savienības ekonomikai līdz 
pat 315 miljardiem eiro. Tas, kā mēs 
spēsim izmantot šo iespēju, ir atkarīgs 
no mums pašiem.

Latvija atbalsta aktīvu Enerģētikas 
Savienības izveidi, kas ietver visus pie-
cus elementus: enerģētikas drošība, so-
lidaritāte un uzticība; pilnībā integrēts 
enerģētikas iekšējais tirgus; energoefek-
tivitāte; ekonomikas dekarbonizācija; 
pētniecība, inovācijas un konkurētspēja.

Mūsu interesēs ir tālāka integrācija 

Eiropas enerģētikas un transporta sistē-
mās. Mūsu interesēs ir Eiropas Savienī-
bas vienotā tirgus attīstība. Mūsu intere-
sēs ir stiprināt valsts eiropeisko identitāti.

Šogad ir arī Latvijas prezidentūras 
laiks Baltijas Ministru padomē, kuras 
laikā esam izvirzījuši vairākas prio-
ritārās jomas – drošības stiprināšanu 
reģionā un transporta un enerģētikas 
infrastruktūras attīstību.

Runājot par Latvijas sadarbību ar 
Baltijas jūras reģiona valstīm, vēlos 
vērst uzmanību, ka šogad Latvija no 
Dānijas ir pārņēmusi Baltijas valstu un 
Ziemeļvalstu sadarbības formāta jeb 
NB8 koordinēšanas pienākumus, par 
prioritātēm nosakot drošību, enerģētiku 
un stratēģisko komunikāciju. Kopīgiem 
spēkiem Baltijas valstis ir veikušas nozī-
mīgus soļus virzībā uz brīvu un funkcio-
nējošu gāzes un elektrības tirgu izveidi.

Jau agrāk esmu paudis, ka Baltijas 
valstīm ir jākļūst par Eiropas Savienī-
bas vienotāju vārdos un darbos. Uzska-
tu, ka līdz šim Baltijas valstis izrādīju-
šas līdzsvarotu un solidāru nostāju, un 
ir bijušas saprāta balss Eiropā.

Esmu gandarīts, ka Baltijas valstis 
uztur kopīgu un neatlaidīgu pozīciju 
NATO ietvaros gan attiecībā uz ilgter-
miņa sabiedroto militārās klātbūtnes 
veicināšanu reģionā, gan NATO Gata-
vības rīcības plāna ieviešanu. Tāpat kā 
NATO ietvaros, arī Eiropas Savienībā 
Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ir jābūt 
ar vienotu nostāju.

Latvijai ir būtiska arī vienota Ei-
ropas Kaimiņattiecību politika, kas 
balstās uz individuālu pieeju un atbilst 
katras valsts interesēm. Austrumu part-
nerības Rīgas samits atkārtoti apstipri-
nāja, ka Austrumu partnerība ir stratē-
ģiska un ambicioza Eiropas Savienības 
politika, kas turpina attīstīties.

Īstenojot Rīgas samita lēmumus, ir 
jāveic virkne nākamo soļu Austrumu 
partnerības jomā. Darbs pie Ukrainas, 
Gruzijas un Moldovas Asociācijas lī-
gumu ieviešanas ir galvenā prioritāte, 
jo nodrošina šo valstu modernizāciju 
un ekonomisko attīstību.[...]

Vērtējot situāciju kaimiņos, pērn Ei-
ropas Savienības – Krievijas attiecības 
turpināja ietekmēt 2014. gadā Krievijas 
izraisītais konflikts Ukrainā un Krimas 
pretlikumīgā aneksija. Arī 2016. gadā 
gan Latvijas, gan Eiropas Savienības – 
Krievijas attiecību dinamiku turpinās 
ietekmēt Krievijas īstenotā politika.

Lai arī mūsu uzņēmējiem ir da-
ļēji aizvērts Krievijas tirgus, kopējie 
Latvijas eksporta apjomi ir pieauguši. 
Esam spējuši palīdzēt uzņēmējiem pā-
rorientēties un apgūt jaunus tirgus.[...]

Ārlietu ministrija aizvadītā gada 
laikā ir turpinājusi atbalstīt Latvijas uz-
ņēmējus jaunu eksporta tirgu apgūšanā, 
īpašu akcentu liekot uz pārtikas nozares 
tirgus pārorientēšanu no Krievijas uz 
jauniem tirgiem Eiropā un Āzijas valstīs.

Kopīgu pūļu rezultāts ir 19 jauni 
eksporta tirgi Latvijas zemniekiem 
un pārtikas ražotājiem. Īpaši jāatzīmē 
uzsāktais Latvijas piena produktu eks-

ports uz Ķīnu.
Jau šobrīd varam skaidri teikt, ka 

sevi apliecinājusi jaunu diplomātisko 
pārstāvniecību atvēršana Āzijas val-
stīs. Kopš vēstniecības atvēršanas trīs-
kāršojies Latvijas eksports uz Apvie-
notajiem Arābu Emirātiem. Pirmajās 
nedēļās kopš pirmā diplomāta nosū-
tīšanas uz Dienvidkoreju noslēgti arī 
pirmie Latvijas uzņēmumu līgumi ar 
Dienvidkorejas partneriem augsto teh-
noloģiju jomā. Latvijas augstskolas un 
tīro tehnoloģiju klasteris sevi sekmīgi 
piesaka Indijas tirgū. [...]

Bieži vien labākie Latvijas uzņē-
mumu aģenti un palīgi ārvalstu tirgos 
ir mūsu pašu tautieši. Par šo apstākli 
nācās pārliecināties Otrajā Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju fo-
rumā pērnā gada jūlijā Rīgā.

Forums spilgti izgaismoja mūsu 
klaida tautiešu neizmantoto intelektu-
ālo potenciālu. Tādēļ vēlos pateikt lielu 
paldies visiem tautiešiem ārvalstīs, kuri 
turpina saglabāt saikni ar Latviju, kopj 
un uztur latviešu valodu un tradīcijas, 
un sniedz būtisku, ekonomisku un inte-
lektuālu pienesumu mūsu valstij.

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas 
Savienībā pasaule ir kļuvusi vēl atvērtā-
ka un daudzi Latvijas iedzīvotāji, katrs 
savu iemeslu vadīti, ir izmantojuši ie-
spēju brīvi pārvietoties. Pēdējās divās 
desmitgadēs no Latvijas ir emigrējuši 
vairāk nekā 210 000 mūsu valsts iedzī-
votāju. Latvijas pilsoņi dzīvo vairāk 
nekā 120 pasaules valstīs. Latviešu di-
aspora pasaulē, kas pēc Otrā pasaules 
kara izceļoja no Latvijas, un jaunā emig-
rācija pēc Latvijas neatkarības atjauno-
šanas ir mūsu valsts būtiska daļa, kuras 
potenciāls nav pietiekoši novērtēts.

Lai nodrošinātu saikni ar Latviju, 
diplomātiskais un konsulārais dienests 
šogad turpinās veicināt latviešu valo-
das un kultūras izplatību pasaulē, kā 
arī atbalstīs jaunu iespēju meklēšanu 
ekonomikas un inovāciju jomā.

Satversmes tēvi mūsu pamatlikumā 
ir ielikuši noteiktu izpratni un attiek-
smi pret vērtībām, kas ir Latvijas valsts 
izveidošanas pamatā un veido mūsu 
valsts identitāti. Līdz šim Latvijas valsts 
ir godājusi cilvēka cieņu un tās brīvī-
bas, kas raksturo ikvienu mūsdienīgu 
un demokrātisku valsti. Pašlaik Latvijā 
tās ir ļoti pašsaprotamas vērtības, taču 
pieaugošā naida un vardarbības pasau-
lē tās var viegli pazaudēt. Aicinu arī 
turpmāk aizstāvēt mūsu valsts vērtības 
un intereses, lai veicinātu demokrātiju, 
mieru un drošību vienotā Eiropā.

Izsaku cerību, ka šīs dienas deba-
tes par ārpolitiku un Eiropas lietām, 
kuras notiek Latvijas de iure atzīšanas 
95. gadadienā, būs konstruktīvas un 
sniegs jaunus ierosinājumus Latvijas 
ārlietu dienesta turpmākajam darbam!

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
Saeimas ārpolitikas debatēs 

2016. gada 26. janvārī

Pilns ziņojums: http://www.mfa.gov.lv/
images/AM_05012016_2.pdf
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sētas ieliņas, Merilendas pilsētā Gei-
tersburgā, vēl neskartas. Esam ieslēgti 
mājā, jo durvīm priekšā liela sniega 
kupena. Nodarbojamies ar lietām, 
kas ikdienas steigā vienmēr atstumtas 
malā: kārtojam ģimenes fotogrāfijas, 
piezvanām retāk dzirdētiem draugiem. 

Par sniega vētru visai ASV Aus-
trumu piekrastei laika pareģi šoreiz 
paziņoja jau laikus un precīzi. Līdz 
ar to, jau piektdien, pirms sāka snigt, 
veikalos drūzmējās ļaudis, steidzoties 
sapirkt maizi, pienu, tualetes papīru, 
kabatas baterijas, sniega lāpstas – it 
kā tuvotos pasaules gals. Sniega tuvo-
šanās vašingtoniešus it kā elektrizē: 
ceļi pārblīvēti, un pie degvielas pum-
pjiem garas rindas. Un šoreiz sniga ar, 
sākot ar piektdienas pēcpusdienu, visu 
sestdienu un sestdienas nakti. Vašing-
tonas Latviešu draudze jau piektdien 
atsauca paredzēto dievkalpojumu un 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojumu. 
Nevienam nebūtu bijis iespējams no-
kļūt uz dievnamu, arī mums, kas dzīvo-
jam dažu minūšu brauciena attālumā. 

Esam sniega gūstekņi. Bet skats pa 
logu ir romantisks: balti jumti, baltas 
eglītes, grūti pateikt, kur sākas iela. 
Un pilsētā neparasts klusums. Va-
šingtoniešiem nemaz nenāk par sliktu 
mazliet piebremzēt. Droši vien arī pre-
zidents Baltajā namā šorīt atlicis visas 
tikšanās un kārto fotogrāfijas.“

Ņujorkas, Vašingtonas un 
Filadelfijas latvieši atceļ 
dievkalpojumus un latviešu 
skolas nodarbības

Ņujorkas Latviešu luterāņu drau-
dzes Longailendas (Salas) novada 
vecākais Jānis Riekstiņš pavēstīja, 
ka lielā sniegputeņa un kupenu dēļ 
24. janvārī dievkalpojums Ņujorkas 
Latviešu baznīcā tika atcelts. Sest-
dien Riekstiņa kungs nebija atstājis 
savu dzīvokli un sniega vētru pārlaida 
starp četrām sienām. Tomēr pirmdien 
viņam jādodas uz darbu un tādēļ viņš 
svētdien tā vietā, lai dotos uz baznī-
cu, rokās ņēma lāpstu. „Būs jārok ar 
lāpstu, lai var tikt līdz ielai, un būs 
jāizrok auto, lai tiktu uz darbu,“ teica 
Riekstiņš. Savukārt Ņujorkas Latviešu 

draudzes priekšnieks Andrejs atklāja, 
ka priecājas par sniegu un tagad jāiz-
bauda visi ziemas dotie prieki, jo tik 
bagātīga sniega sega esot retums.

Arī Vašingtonas un apkārtnes lat-
vieši sniegotajās brīvdienās negāja ārā 
no mājas. Bija atcelts gan Vašingtonas 
Latviešu luterāņu draudzes dievkalpo-
jums ASV galvaspilsētas priekšpilsētā 
Rokvilā, gan latviešu skoliņas nodar-
bības, kuras apmeklē ap 70 bērnu. 
Vašingtonas Latviešu luterāņu mājas-
lapas administrators Aivars Osvalds 
pastāstīja: „Šorīt (svētdien, 25. janvā-
rī) pamodāmies pie saules pēc divu 
dienu smagās vētras! Mūsu rajonā 
sniega dziļums ir no 50 līdz 90 cm, 
kā nu kurā vietā. Mūsu māja ieskau-
ta ar apmēram 60 cm biezu sniega 
segu. Jau kopš ceturtdienas valdības 
iestādes, skolas un daudzi veikali, kā 
arī uzņēmumi slēgti. Publiskais trans-
ports Vašingtonā nestrādā no piekt-
dienas pievakares līdz pirmdienai. 
Sākam izrakties, bet domāju, ka arī 
visas iestādes un skolas šonedēļ būs 
slēgtas. Publiskais transports lielā-
koties ir pilsētā, bet ne priekšpilsētā, 
kur, piemēram, es dzīvoju (40 km no 
pilsētas centra). Paies laiks līdz varēs 
atkal viegli izbraukt ar automašīnām.“

Savukārt Amerikas latviešu drau-
džu vikārs, mācītājs Tālivaldis Ivars 
Šmits Kasjauns.lv pastāstīja, ka laikā, 
kad viņam vajadzēja būt dievkalpo-
jumā, viņš darbojās ar sniega lāpstu: 
„Sākam rakties ārā no lielā sniega, 
kas turēja mūs mājās jau no piektdie-
nas vakara. Labi dzirdēt, ka Latvijā 
laika apstākļi nav tik traki.“

Arī Filadelfijas latvieši nedēļas 
nogalē bija ieputināti. Filadelfijas lat-
viešu Svētā Jāņa draudzes Dāmu ko-
mitejas priekšniece Baiba Akermane 
informēja: „Es dzīvoju netālu no Fi-
ladelfijas un varu pastāstīt, ka šeit 24 
stundu laikā uzsniga apmēram 50 cm. 
Tā kā sniega putenis notika sestdienā, 
varējām sēdēt siltā mājā un nopriecā-
ties par skaisto, sniegaino ainu. Vie-
tējā latviešu luterāņu baznīca atcēla 
svētdienas dievkalpojumu. Vairums 
draudzes locekļi dzīvo 30 – 60 km at-
tālumā no dievnama, tātad, ja ceļi ir 
bīstami, tad atceļ dievkalpojumu. Fi-
ladelfijas Latviešu skolā šosvētdien 
bija paredzēts „Draudzīgā aicināju-
ma“ pasākums. Protams, to arī atcēla, 

bet gan jau pārliks uz citu datumu.“
„Ar izbrīnu no ērta klubkrēsla 
skatos, kā plosās sniega vētra“

Savukārt Konektikutas pavalstī 
dzīvojošais Raimonds Baumanis 
pastāstīja, ka ar izbrīnu pa televīziju 
skatās sniega plosīšanos no viņa mā-
jas 100 km tālāk esošajā Ņujorkā. Viņš 
sniegpārslas no savas mājas durvju 
priekšas var aizslaucīt ar slotu. Bau-
manis atklāja: „Par laimi jāziņo, ka 
dzīvoju apmēram 100 km uz ziemeļrie-
tumiem no Ņujorkas pilsētas centra. 
No ērta krēsla, ar lielu izbrīnu vēroju 
ziņās, kā vētra plosās cauri Vašing-
tonas pilsētas apkārtnei, Ņūdžersijai 
un beidzot arī Ņujorkas pilsētai. Ne-
tālu no mums sasniga gandrīz divas 
pēdas (viena pēda – 30,48 cm) snie-
ga. Publiskais transports Ņujorkas 
pilsētā svētdien tika slēgts līdz agrai 
pēcpusdienai. Longailendā publiskais 
transports laikam nebūšot atsākts līdz 
vakaram. Vētra ļoti atšķirīgi ietekmē-
ja krastmalu, kur iedzīvotāji cīnījās ar 
puteni līdz pusnaktij un no rīta pamo-
dās pie metru dziļām, sapūstām sniega 
kaudzēm un plūdiem.

Mums te, dzīvojot Laimes paspār-
nē, Šermanas miestiņā Konektiku-
tas štata nomalē, knapi uzsniga daži 
centimetri. Brūnas zāles smilgas vēl 
redzamas pļavā un ar slotu no rīta 
varēju „izrakties“. Te vienīgi bērni ir 
greizsirdīgi, ka neiznāk sniega prie-
ki un ka skola pirmdien nav atcelta. 
Bet pats smaidu, ka nav jāmokās ar 
lāpstām un sniega šķūrētājiem.“

Sniega vētra Amerikā
Turpinājums no 1. lpp.

Sniegā ieputinātā Vašingtonas priekšpilsēta ar kupenās ie-
skauto vietējā latvieša Aivara Osvalda māju.
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Sniegotā Ņujorka pilsētas latviešu draudzes priekšnieka 
Andreja Lazdas skatījumā.
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Vašingtonas pievārtē dzīvojošais Ai-
vars Osvalds saka, ka paies vēl labs 
laiks līdz tiks notīrīti ceļi un viņš ar 
mašīnu no savām mājām varēs tikt līdz 
lielpilsētai.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. janvārī
1891. dramaturgs, teātra darbinieks Jā-
nis Jēpe-Baldzēns.
1911. dzejniece Valija Brutāne.
1926. sabiedrisks darbinieks DV orga-
nizācijā Austrālijā Helmuts Vabulis.
1931. žurnāla Jaunā Gaita galvenā 
redaktora vietniece (līdz 2009.g.) un 
saimniecības vadītāja Ingrīda Bulmane.
1931. mākslinieks, keramiķis Pēteris 
Martinsons.
1941. rakstnieks, publicists, preses 
darbinieks Andris Jakubāns.
1951. aktrise Gunta Virkava.

29. janvārī
Aivars, Valērijs
1911. dzejnieks Jānis Indra.
1936. rakstnieks Valdis Indrups.
1941. sabiedriska darbiniece Aija Eb-

dene.

30. janvārī
Tīna, Valentīna, Pārsla
1943. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Elga Ķēniņa.
1945. Otrais Pasaules karš: kuģis Wil-
helm Gustloff nogrima Baltijas jūrā pēc 
padomju zemūdenes torpēdu uzbruku-
ma; bojā gāja aptuveni 9000 bēgļu.
1946. scenārists, kino režisors Tālival-
dis Margēvičs.

31. janvārī
Tekla, Violeta
1896. mediķis, ķirurgs, Latvijas Brīvības 
cīņu dalībnieks, LKOK Pēteris Grisāns.

1. februāris
Brigita, Indra, Indris, Indars

1918. (pēc j.s. 14. februārī) Krievija 
pārgāja uz Gregora kalendāru.

2. februāris
Spīdola, Sonora
Sveču diena
1914. grafiķe, bērnu literatūras rakst-
niece Margarita Stāraste.
1989. pēdējais Padomju Savienības ka-
ravīrs pameta Kabulu, tādējādi beidzot 
9 gadu Afganistānas okupāciju.

3. februāris
Aīda, Vida, Ida
1761. Šarlote Bīrona – Doroteja fon 
Medema (Dorothea von Medem), Kur-
zemes hercogiene.
1919. kapteini Zemitānu ieceļ par Lat-
vijas karaspēka komandieri Igaunijā 
un Ziemeļlatvijā.  ■

Prāveste iestrēgusi Čikāgā un 
netiek mājās, visu vēro „pa 
gabalu“

Prāveste Anita Vārsberga-Pāže 
no Vašingtonas amata darīšanās atlido-
jusi uz Čikāgu un tagad tur iestrēga – 
lidojumi uz Vašingtonu lielā sniegpu-
teņa dēļ tika atcelti. Viņa svētdien (pēc 
Latvijas laika – naktī uz pirmdienu) no 
Čikāgas rakstīja: „Man pašai ir nācies 
šo vētru piedzīvot „pa gabalu“. Pa-
gājušajā ceturtdienā atlidoju amata 
pienākumos uz Čikāgu un netiku at-

pakaļ. Piektdienas lidojumu jau ce-
turtdien atcēla. Šodien vairākās mūsu 
latviešu draudzēs ASV austrumos – no 
Vašingtonas līdz Bostonai – dievkal-
pojumi nenotika. No sirds ceru, ka 
visi mūsu ļaudis bija siltā, drošā vietā, 
ja, iespējams, savās mājās. E-vēstulē 
Austrumapgabala draudzēm piekt-
dien atgādināju, ka tomēr vienmēr 
varam būt vienoti lūgšanās. Un, lai 
gan daudziem, īpaši bērniem, sniegs 
un brīvdienas nozīmē lielus priekus, 
mudināju lūgšanās neaizmirst tos, 
kam sniegs, ledus, plūdi, vēji rada pa-
tiesi dzīvības apdraudošus apstākļus: 
bezpajumtniekus, izsalkušos, slimos, 
vecos, pirmās palīdzības darbiniekus, 

ceļu tīrītājus un citus. Fotogrāfijās 
redzu, ka mūsmājās sasnigušas trīs 
pēdas (91 cm). Pie Vašingtonas Lat-
viešu baznīcas, kam blakus ir arī lat-
viešu pensionāru dzīvokļu māja, esot 
apmēram divas pēdas (60 cm) sniega, 
bet visi pensionāri sveiki un veseli. Šo-
dien zem zilām debesīm, saulei spilgti 
spīdot, visi lēnām sāk tīrīt ceļus un no 
kupenām izrakt automašīnas. Viss labi 
būs! Arī es dzīvoju cerībā, ka tikšu mā-
jās! Tikai nevaru saprast, kur varēšu 
novietot savu auto!?“

Elmārs Barkāns
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums portālā „Kasjauns.lv“

Sniega vētra Amerikā
Turpinājums no 14. lpp.

šu valodas ieguvei un vaļas brīžiem.
Bērnu grupiņu ½x½ jau trešo reizi 

pēc kārtas vadīja Inga Jakse, ar vai-
rākiem palīgiem un dežurējošiem ve-
cākiem un vecvecākiem. 17 bērni no 
4-13 gadiem piedalījās visdažādākajās 
aktivitātes, ieskaitot dziedāšanu, spor-
tu, rokdarbus / pirkstiņnodarbības, 
un siltākās dienās – peldēšanu. Zane 
Stafecka sagatavoja bērnu kori, iemā-
cot tiem dziesmu Veltījums. Bērnus arī 
piesaistīja vecāku rokdarbu ievirzes – 
rezultāts; līdz ar vecāku izstādi, vare-
na izstāde bija ar bērnu darbiem, kur 
bērni griezuši linoleju, šuvuši, līmēju-

ši un veidojuši lieliskus rokdarbus.
Svarīga sastāvdaļa 3x3 programmā 

ir vēlā vakara programma jeb – nīkša-
na. Viena paraša, kas turpinās jau ga-
diem, ir 3x3 zolītes turnīrs, kur sīvās 
cīņas piedalās zolītes meistari, visi ce-
rēdami uzvarēt ceļojošo kausu, kuram 
iegravēts uzvarētāju vārdi. Čempions 
šoreiz bija ½x½ vadītāja Inga Jakse; 
citi finālisti Andis un Rudīte Bērziņi, 
un Andris Cīrulis. Inga spēja gan agri 
no rīta vadīt bērnus, bet vēlā vakarā 
saturēt nervus, lai uzvarētu zolīti – 
dzelzs raksturs!

Šoreiz gan zolītes turnīra spēlētāji 
juta arī konkurenci no citurienes – bla-
kus viņiem – un daudz lielākā skaitā 
dalībnieki spēlēja latviešu Scrabble. 

Kā to spēli sauc latviski?
„ – tur cīņas nebija ne par kripa-

tu mazāk sīvas, un dalībnieki bieži 
griezās pie valodas ekspertiem izšķirt 
vārdu un locījumu derīgumu. Kaut šī 
nodarbība bija spontāna, un nebija or-
ganizēta turnīra veidā, tā deva iedves-
mu domāt, vai nākotnē varētu būt divi 
ceļojošie kausi...“

Visi saieta dalībnieki izteica sirsnī-
gu pateicību vadītājai Mārītei Rumpei, 
kura sagatavoja izcilu programmu un 
vērienīgu publicitāti. Paldies Mārītei, 
kā arī visiem citiem, kuri pielika roku, 
lai mēs baudītu šo bagātīgo nedēļu.

Uldis Ozoliņš
3x3 Austrālijā priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

3x3 latviskā nedēļa Adelaidē
Turpinājums no 5. lpp.

tas rotas, koka dedzināšanas darbi un 
izšuvumi. Visi bija čakli strādājuši, un 
katrs vedīs mājās kādu praktisku pie-
miņu un pieredzi kādā jaunā mākslā. 
Nometnes žurnāls ar katru gadu kļūst 
profesionālāks un apjomīgāks. Šī gada 

redakcijā darbojās Kristaps Brūns un 
Kārlis Daenke, kuri patiešām centu-
šies atspoguļot AZVV ikdienu. Krā-
sainās fotogrāfijas padara žurnālu pa-
tiešām pievilcīgu.

Sarīkojumu veiksmīgi vadīja 
piektās klases audzēkne Brita Kalē-
ja, un par skaņu un gaismām atbildīgi 
bija Džeimss Noubs (James Nobes) 

un Ēriks Strauts.
Gunta R.

Laikrakstam „Latvietis“

PS: Ar to vēl nebija beigas, jo sekoja 
vakariņas un danču vakars visiem, kas 
nespēja šķirties, un kuriem nebija mā-
jās jāsteidzas. Dzirdēju, ka apkūlības 
ilga līdz vēlai vakara stundai. G. R.

Pārspēts nepārspējamais – ...
Turpinājums no 4. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 27. janvārī.
€1 = 1,54610 AUD
€1 = 0,75965 GBP

€1 = 1,67390 NZD
€1 = 1,08880 USD

Adelaidē
Sestdien, 30. janv., plkst. 14.00 gaidī-
sim biedrus uz DV Adelaides nodaļas 
64. dibināšanas svētkiem.
Sestdien, 6. febr., plkst. 9.30 pamat-
skola atsākas.
Otrdien, 9. febr., plkst. 10.00 -12.00 
LAIMAS seminārs Bernsaides paš-
valdības namā par tēmām: Strength 
for Life Program – ieteikumi spēcino-
šiem vingrinājumiem cilvēkiem, kam 
pāri 50; Making the Most of Consumer 
Directed Care (CDC) – kā izvēlēties 
un kontrolēt pakalpojumus, ko saņe-
mat no citām organizācijām.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 7. febr., plkst. 11.00 5. Epi-
fānijas svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Piektdien, 5. febr., līdz 7. febr. Saules 
zaķa pulciņa izbraukums uz Hosanna 
Farmstay. Var palikt gan teltīs, gan 
būdiņās, gan mājiņās. Dziedāsim līdz 
rīta saule lēks (gandrīz!) un mācīsim 
saviem bērniem to pašu! Ja esat brau-
cēji, lūdzu paziņojiet: Dace Ose-Abey 
(0422 338 997) vai epasts: daceabey@
bigpond.net.au.
Svētdien, 14. febr., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam. Pārrunāsim Judas 
un Jēzus pie D. Dambergas, 43 Nor-
man Cres., Norman Park.
 
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
Sestdien, 30. janv., plkst. 14.00 Lat-
viešu namā Muzikāla pēcpusdiena ar 
Ivaru Cinkusu. Izdevība dzirdēt iz-
vilkumu no Uģa Prauliņa brīnišķīgā 
dziesmu cikla Pagānu gada grāmata, 
ko uzvedīs Melburnas Latviešu koris 
Daina un vīru koris Veseris šīgada 
Kultūras dienās Melburnā. Pēc kon-
certa, sadziedāšanās, danči!
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 
skolā. Aicinām pieteikties skolēnus 
un arī skolotājus; sazināties ar sko-
las 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.
Sestdien, 13. febr., plkst. 14.00 Drau-
dzīgā aicinājuma sarīkojums Latviešu 
namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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.
Svētdien, 14. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma kafijas 
galds baznīcas zālē.

Pertā
Pirmdien, 8. febr., plkst. 11.00 Dau-
gavas Vanadžu pilnsapulce.
Svētdien, 14. febr., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu pilnsapulce.
 
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.
Trešdien, 10. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Pelnu diena.

Sidnejā
Ceturtdien, 4. febr., plkst. 12.00 sa-
iets 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.
Svētdien, 14. febr., plkst. 9.30 Gavēņa 
I dievkalpojums. Bībeles stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. febr., plkst. 11.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boule-
vard, Mermaid Waters (iepretim 

Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A. (Ievērot laiku – pa-
rastais laiks nebija pieejams).

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
Ceturtdien, 28. janv., plkst. 17.00 
Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa 
muzejā (Alberta iela 12–9, Rīga) tiek 
atklāta Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas 
vidusskolas (JRRMV) audzēkņu por-
tretu izstāde ES ESMU! Izstāde ir 
veltījums māksliniekam Janim Rozen-
tālam 150. dzimšanas dienā, atzīmējot 
Jaņa Rozentāla būtisko ieguldījumu 
portreta žanrā. Izstāde būs apskatāma 
līdz š.g. 30. aprīlim.
Otrdien, 2. febr., plkst. 12.00 – 18.00 
Latvijas Universitātes 74. konferences 
sekcijas sēde Latviešu literatūras 
vēsture. Ernestam Dinsbergam – 200 
LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta Latviešu folkloras krātuves 
lasītavā (LNB ēkā, 5. stāvā).  Plašāk: 
h t t p: / / w w w. l u . l v / k o n f e r e n c e /
programma/?session=185
Trešdien, 3. febr., plkst. 16.00 LNVM 
nodaļā Dauderi (Sarkandaugavas iela 
30) Tautas lietišķās mākslas studijas 
Rezēda izstādes Mājas rotājumi no 
Ziemassvētkiem līdz Lieldienām at-
klāšana. Studija Intas Valdenas (Flo-
ras dizaina apvienības biedre, lektore 
Latvijas Universitātē) vadībā Rīgas 
Latviešu biedrības paspārnē darbojas 
no 1992. gada rudens. Darba laiks: T, 
C, P, S, Sv 10.00-17.00. Izstāde būs ap-
skatāma līdz 29. februārim. Visi laipni 
aicināti!
Piektdien, 12. febr., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 14. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 1. aprīlim Latvijas Leļļu teātra 
foajē ir apskatāma maestro Raimon-
dam Paulam veltīta fotogrāfes Gunas 
Oškalnas-Vējiņas fotogrāfiju izstā-
de.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


