
Sabiedriskā saru-
na Latvijas plašsaziņas 
telpā jautājumā par pa-
tvēruma meklētājiem 
nav nedz pirmā, nedz 
pēdējā reize mūsu valsts 
un sabiedrības vēsturē, 
kad šķietami vienkārši 

ir novilkt ūdensšķirtni starp tā sauca-
majiem nacionāļiem un liberāļiem. Pie 
pirmajiem tiek pieskaitīti tie, kas ne-
slēpj savas bažas un uzdod pagaidām tā 
arī neatbildētus jautājumus par nākotnē 
sagaidāmo, kamēr par liberāļiem tiek 
uzskatīti tie, kas vispārēju cilvēktie-
sību aizsegā gatavi atvērt durvis gana 
plaši ikvienam, kas pie tām klauvē.

Līdzīgs nosacīts dalījums sabied-
riskajā sarunā novērots arī iepriekš 
gan Latvijas mazākumtautību dzīvi 
skarošos jautājumos, gan vārdu kaujās 
par citu mazākuma grupu tiesībām un 

iespējām mūsu valstī. Nemaz nerunā-
jot par ticības lietām un tikumu jēdzie-
na izpratnes atšķirībām.

Ārpus cietuma
Vērojot viedokļu apmaiņu plašsa-

ziņā, brīžiem liekas, ka aiza starp šķie-
tamajiem pretmetiem – nacionālo un 
liberālo pasaules uzskatu – ir nepār-
varama, vai pat kļūst arvien platāka. 
Tomēr, ja ieskatāmies mūsu valsts un 
tautas vēsturē, tad jocīgā kārtā sanāk, 
ka labākais iespējamais risinājums ir 
bijis tieši šo abu uzskatu apvienojums.

Proti, vislielākās brīvības un ie-
spējas visām sabiedrības grupām 
mūsdienu Latvijas teritorijā – kā pa-
matnācijai, tā mazākumtautībām; kā 
vīriešiem, tā sievietēm; kā pieauguša-
jiem, tā bērniem; kā ticīgajiem, tā ne-
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Labdien, mīļie Latvijas ļaudis! 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pateicība

Pagājušā nedēļā 
esmu pārcietis sirds 
operāciju, lai veiktu ko-
rekcijas savā iedzimtajā 
sirds kaitē. Liels paldies 
Latvijas ķirurgiem; jo 
īpaši gribētu teikt pal-
dies Dr. Ērglim, Dr. Lā-

cim, Dr. Parlamovam un cietam medi-
cīnas personālam, kas visu šo periodu 

ir snieguši man atbalstu. Īpaši tas ir 
svarīgs atveseļošanās periodā.

Vēlos pateikties arī visiem jums 
par to atbalstu, labajām domām, ko jūs 
sūtat internetā, un šīs labās domas pa-
līdz stiprināties, lai izietu cauri atve-
seļošanās procesam. Paldies jums, es 
jūs mīlu.

Kaut arī atrodos slimības gultā, 
regulāri sazinos ar ministra prezidenta 

kandidātu Māri 
Kučinski, lai se-
kotu procesiem 
valstī, un esmu 
pārliecināts, ka 
nākamajā nedēļā 
varēs apstiprināt 
jauno valdību.

 
Turpinājums 3. lpp.

Nacionālais un liberālais
Latvijas brīvību nodrošina tikai abu apvienojums

 
Turpinājums 15. lpp.

Reportāžu par 30. janvārī Melburnas Latviešu nama Lielajā zālē notikušo Muzikālo sarīkojumu ar Ivaru Cinkusu lasiet 
nākamajos laikraksta numuros.
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Kā dziesmā skan: 
dzīvojam mēs vienos 
priekos... Tikko pagā-
jušo gadu beiguši ar 
Ziemas svētku eglītes 
priekiem, tā šo gadu 
sākam ar nodaļas dzim-
šanas dienas svinībām 

sestdien, 30. janvārī, un to jau 64. rei-
zi. Priekšniece izmisumā vai matus 
plēš, – kādas izpriecas un jautrības nu 
atkal lai liek tautai priekšā, lai nebū-
tu jāiztiek tikai ar ēšanu, dzeršanu un 
dziedāšanu? Jāaizpilda vismaz pāris 
stundas laika. Hmm...

Un tad kā glābējs eņģelis palīgā 
nāk Astra Kronīte ar labu ideju: rādīt 
labu, lustīgu filmu, kas aizņem vismaz 
simts minūtes – Džimlai rūdi rallallā. 
Gatavs! Filma par pensionāriem, kas 
iestājas Latvijas Bruņotos Spēkos, lai 
paši justos kam derīgi un valsts kasei 
aizpildītos lielais robs, ko rada izmak-
sātās pensijas. Lai maksā no armijas 
kases par padarīto valsts aizsardzības 
darbu. Tieši kā filma par mums pa-
šiem! Turklāt izrādās, ka Ilga Vēvere 
patiešām var parādīt mums kaut ko par 
mums pašiem no seniem laikiem, bet 
par to vēlāk. Tā nu pavisam vienkāršā 
veidā, programmai paredzētais laiks 
aizpildīts.

Lai publika neielaistu saknes sa-
vos krēslos, filmu rādīja ar pārtrau-
kumu pēc 45 minūtēm. Vajag jau arī 
laiku, lai pie bāra uzpildītu glāzes, 
apciemotu komfortstaciju, utt. Pa to 
laiku, pārmaiņas pēc, notika kas cits: 
Artūrs Berķis, caur nodaļas priekš-
nieci, pasniedza DV Adelaides no-
daļai savu karalaika dienasgrāmatu; 
notika kliņģera ceremonija; svecītes 
izpūta divi vēl šai saulē palikušie 
nodaļas dibinātāji Juris Dancis un 
Artūrs Berķis, un šampanieša tosts 

ar Nevis slinkojot 
un pūstot. Turpat 
uz vietas pa gal-
diem izdalīja jau 
iepriekš sagriezto 
kliņģeri, un tad 
jau pēc dažām mi-
nūtēm bija laiks, 
parādīt filmas otro 
daļu un uzzināt, 
kā klājās bijušiem 
pensionāriem jau-
najā dzīvē –armi-
jā.

Tā kā nodaļas 
priekšniecei ir zel-
ta zivtiņas atmiņa, 
ar visu to, ka bija pierakstīts, tad aiz-
mirsās dažādi ziņojumi. Vispirms jau 
vajadzēja sveikt svētku viesus, kuri 
bija ieradušies gan no Sidnejas, gan 
no Rīgas. Vajadzēja atgādināt, ka no 
Ziemassvētkiem bārā vēl pērkamas 
dažas paciņas piparkūku, kas garšo 
tikpat labi – ir Ziemassvētki vai nav. 
Pavisam noteikti vajadzēja atgādināt 
arī par sestdien, 5. martā, paredzēto 
Kalpaka/Kurzemes Cietokšņa atce-
res sarīkojumu DV namā. Taču tas 
viss izgāja no galvas. Laimīgā kārtā 
neaizmirsās noslēgt formālo daļu ar 
kopīgi nodziedātas Vanagu dziesmas 
Še kopā mēs biedri pirmo pantu.

Tā kā ar kliņģera šķēlīti vien nav 
iespējams izsalkumu apmierināt, fil-
mai sekoja Vanadžu sarūpētais, bagā-
tīgais kafijas galds.

Nu jau ilgus gadus Adelaides Zi-
ņotājs informē tautiešus par sabied-
riskā dzīvē gaidāmiem notikumiem. 
Ilga Vēvere visus 704 Ziņotājus (līdz 
šī gada februārim) ir sakopojusi dato-
rā, un tā nu varējām izstaigāt Vanagu 
nodaļas dzīves interesantākos noti-
kumus pirmajos 20 gados. Izvilkumi 
uz ekrāna palīdzēja atcerēties balles, 
koncertus, Vīru Kora sarīkojumus, 
šaušanas sekcijas dibināšanu, mūsu 
pašu nama iegādi, pārbūvi un prie-
ka un gandarījuma pilno atklāšanu 
pirms 48 gadiem un laikus, kad vēl 
vajadzēja īrēt telpas. Atcerējāmies 
laiku, kad biedru skaits sniedzās vai-
rākos simtos. Atcerējāmies aizsaulē 
aizgājušos, tik ļoti pašaizliedzīgos 
un tālredzīgos Vanagus un Vanadzes, 
kuri neatsverami daudz ir devuši 
mūsu nodaļai, un uz kuru pleciem 
mēs šodien stāvam. Mūsu pienākums 
ir viņus neaizmirst un viņiem pateik-
ties.

Daudz kas ir mainījies, daudz kas 
ir bijis un izbijis, bet viena lieta nekad 
nemainās: kā toreiz, tā šodien jāatgā-
dina biedriem, ka jānokārto biedru 
maksas! Vēlams, jau laikus. Šis atgā-
dinājums pirmajos divdesmit gados 
atkārtojās atkal un atkal. Un tā arī šo-
dien: biedri, ar jauno gadu, lūdzu, no-

kārtojiet savas biedru maksas.
Tagad jau laikus jāsāk galva lau-

zīt: kā svinēsim pēc gada, kad būs jau 
lielāka – 65 gadu jubileja? Īstā nodaļas 
dibināšanas diena iekrīt tieši Austrāli-
jas dienā, 26. janvārī, tātad, brīvdienā. 
Varbūt tieši pareizā dienā var kaut ko 
sarīkot? Jāpadomā.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

DV Adelaidē atkal svin svētkus!
Nodaļas 64. dibināšanas svētki
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Divi nodaļas dibinātāji – Juris un Artūrs izpūš kliņģera 
svecītes.
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Artūrs pasniedz savu karalaika die-
nasgrāmatu nodaļas priekšniecei 
Guntai Rudzītei.
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Sabiedrības integrā-
cijas fonds izsludina at-
klātu projektu konkursu 
programmas Ārpussko-
las pasākumu program-

ma. Vasaras nometnes Latvijas un 
diasporas bērniem ietvaros, kas tiek 
finansēts no Sabiedrības integrācijas 
fondam piešķirtajiem valsts budžeta 
dotācijas līdzekļiem.

Programma, kura veiksmīgi tiek 
īstenota nu jau piekto (5) gadu, vasaras 
brīvlaikā pulcē bērnus, vecumā līdz 
18 gadiem, no dažādām valstīm. No-
metnēs un vasaras skolās diasporas un 
Latvijā dzīvojošie bērni kopīgi iepazīs 
Latviju – zemi, valodu, bagāto kultū-
ras mantojumu. Ceļš uz Latvijas izzi-
nāšanu ved caur dažādām aktivitātēm, 
kuras saistītas ar folkloru un dzies-
mām, tautas dejām un rokdarbiem. 
Tā ir iespēja satikties, veidot jaunu 
draudzību un stiprināt saikni ar valsti, 
kuru saucam par savu tēvzemi.

Programmas mērķa grupa ir lat-
viešu diasporas bērni vecumā līdz 18 
gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. 

Programmas ietvaros tiks atbalstītas 
kopīgas nometnes un vasaras skolas, 
kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes 
stiprināšanu ar Latviju, kā arī diaspo-
ras un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu 
darbošanos.

Programmas Ārpusskolas pasā-
kumu programma. Vasaras nometnes 
Latvijas un diasporas bērniem kon-
kursa nolikums un projekta iesnie-
guma veidlapa pieejama Sabiedrības 
integrācijas fonda mājas lapā internetā 
www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas 
termiņš ir 2016. gada 29. februāris

Informatīvais seminārs par projek-
tu konkursu notiks 2016. gada 11. feb-
ruārī plkst. 11.00 Eiropas Savienības 
mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Lūdzam dalībai seminārā pieteik-
ties ne vēlāk kā līdz 8. februārim pa 
tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz 
adresi info@sif.gov.lv. Dalība seminā-
ros ir bez maksas.

Dace Zariņa
Sabiedrības integrācijas fonda 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

PBLA Kultūras fonda
Izsludināta pieteikšanās piešķīrumiem

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Laikraksta Diena 

3. februāra numurā ir 
publicēta dīvaina, kļūdu 
pilna saruna ar arhitektu 
Tomu Kokinu par Lat-
vijas Okupācijas muze-
ja pārbūves būvatļaujas 

noraidīšanu.
Piemēram, Strēlnieku laukumā 

„kara laikā tika sagrauta tur esošā apbū-
ve“. Kā zināms, visu kvartālu nolīdzināja 
vēl pirms kara Ulmaņa laikā 1938. gadā, 
un pat būvbedre tika izrakta, lai celtu Rī-
gas pilsētas Valdes biroju namu.

Arhitekts saka, ka „lielākā projek-
ta virzītāju kļūda, ka viņi pieņem, ka 
Strēlnieku laukums ir tāds, kāds ir, un 
tāds arī paliks. Respektīvi, nav veikta 
elementāra pilsētbūvnieciska analīze, 
kāda šī vieta izskatīsies nākotnē.“ Viņa 
redzējumā „ideālā scenārijā laukums 
tiek atjaunots vēsturiskajās parcelāci-
jas robežās. [...] Gar Grēcinieku ielu, 
Kaļķu ielu un droši vien arī 11. novem-
bra krastmalu paredzēta apbūve.“ Šo 
vīziju arhitekts Kokins noapaļo ar ap-
vainojumu: „Projekta virzītāji nav spē-
juši vizualizēt ēku nākotnes kontekstā 
un izanalizēt skatpunktus“. Tātad – 
projekta virzītāji ir nekompetenti.

Tomēr īstenība ir tieši pretēja. Rī-
gas domes priekšsēdētājs N. Ušakovs 
ir izsludinājis Rīgas domes 2010. gada 
13. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 64 
„Latviešu strēlnieku laukuma teritori-
jas izmantošanas un apbūves saistošie 
noteikumi“, ar kuriem var iepazīties 
Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā.*

Saistošos noteikumos ir iestrādātas 
Birkerta projekta kontūras un ieskicēts 
plānotās pārbūvētās ēkas profils. De-
tālplānojumā ir noteikta skaidra vīzija 
par to, kāds izskatīsies pats laukums. Ir 
minēti gājēju celiņi, nelielu koku stā-
dījumi, iespējamo „atklātu ūdensbasei-
nu, strūklaku, ūdens virsmu un kritu-
mu (ūdens sienas u.tml.)“ iekārtošana. 
Laukuma malā pie 11. novembra krast-
malas ir paredzēti apstādījumi, kuri 
„nedrīkst blīvi aizsegt skatu uz Dauga-
vas telpu un no Daugavas uz Vecrīgas 
apbūves panorāmu“. Kokina vīzijā pa-
redzētā apbūve nav atļauta, kā arī nav 
atļauti reljefa pacēlumi par vairāk nekā 
0,3 m virs muzeja ēkas ieejas līmeni.

Arhitekts Kokins apgalvo, ka „Tas 
daudzus aizvaino, protams. Redzams, 
ka tas milzīgais darbs, kas ieguldīts, 
cīnoties par vecpilsētas kvalitāti, tiek 
ignorēts.“ Patiesībā viņš pats aicina ne 
tikai ignorēt milzīgo darbu, kas iegul-
dīts detālplānojuma sagatavošanā un 
publiskā apspriedē, bet arī ignorēt lielo 
darbu, kas ieguldīts muzeja pārbūves 
projekta sagatavošanā un muzeja jau-
nās izstādes plānošanā un gatavošanā.

Kam izdevīgi šādi maldi?
GN

* http://www.rdpad.lv/
detalplanojumi_tabula/faili/saistosie_
noteikumi_strelnieku_laukums.pdf

Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības Kul-
tūras fonds (PBLA KF) 
izsludinājis pieteikšanos 
līdzekļu piešķīrumiem 
2016. gadā, kuru primā-

rais mērķis ir atbalstīt ārpus Latvijas 
dzīvojošo tautiešu projektus kultūras, 
izglītības un jaunatnes darbības laukā. 
Līdzekļu pieprasījumu iesūtīšanas ter-
miņš ir šī gada 1. marts.

„Kultūras fonda uzdevums kopš 
tā dibināšanas 1972. gadā ir bijis at-
balstīt latviešu kultūras saglabāšanu 
un jaunradi, kā arī latvisko izglītī-
bu. Es apbrīnoju radošos projektus, 
kuri tiek iesniegti katru gadu, un tos 
apdāvinātos, spējīgos un čaklos māks-
liniekus, kuri tos iesniedz,“ skaidro Ju-
ris Ķeniņš, kurš pagājušā gada rudenī 
tika apstiprināts PBLA Kultūras fonda 
priekšsēža amatā, pārņemot šī amata 
pienākumus no ilggadējās priekšsēdes 
Vijas Zuntakas-Bērziņas.

Visi projektu pieteikumi iesūtāmi 

elektroniski līdz šī gada 1. martam un 
tiks izskatīti konkursa kārtībā. Plašāka 
informācija par līdz šim atbalstītajiem 
projektiem un līdzekļu pieprasījumu 
veidlapas atrodamas PBLA mājas lapā 
Kultūras fonda sadaļā: http://www.
pbla.lv/kulturas-fonds/.

Jāatgādina, ka PBLA Kultūras fon-
da piešķīrumi ir iespējami pateicoties 
PBLA dalīborganizāciju iemaksām un 
PBLA ikgadējai dotācijai Kultūras fon-
da atbalstam. „Priecājos, ka PBLA val-
de ir nolēmusi turpināt atbalstīt Kul-
tūras fondu. Paralēli citiem svarīgiem 
darbiem atbalstot Latviju un latviešu 
tautu, PBLA turpina lielo un neatlaidī-
go darbu latviskā izglītībā un latviešu 
kultūras saglabāšanā un veicināšanā,“ 
norāda PBLA Kultūras fonda priekšsē-
dis, aicinot latviešu kultūras, izglītības 
un jaunatnes darbiniekus iesniegt savus 
pieteikumus izsludinātajā konkursā.

Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

ģenerālsekretāre

Sabiedrības integrācijas fonds
Izsludināts atklāts projektu konkurss 

Tāpat paldies Saeimas priekšsē-
dētājai Inārai Mūrniecei, kas pašlaik 
aizvieto mani, ka valstī netiek nekādā 
mērā pārtraukts prezidenta darbs.

Paldies visiem, kas sniedz atbalstu 

šajā periodā!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents
02.02.2016

Video:
http://www.president.lv/pk/
content/?art_id=23824

Labdien, mīļie Latvijas ļaudis! 
Turpinājums no 1. lpp.
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Ar izcīnītu sporta 
kausu un smaidu uz se-
jas mājās, Kanberā, no 
Amerikas, šī gada jan-
vārī, pārbrauca Mikus 
Eversons.

Mikus Eversons ir 
Radford College Kanberā, pēdējās 
klases (12. klases) audzēknis un šīs ko-
ledžas basketbola vienības kapteinis.

2015. gada decembrī Mikus ar savu 
basketbola vienību devās uz Ameriku, 
San Antonio, kur draudzības spēlēs sa-
centās ar vairākām vietējām basketbo-
la vienībām un izcīnīja uzvaru.

Mikus ir Kanberas tautu deju 
kopas Sprigulītis dejotājs. Šī gada 

Ar izcīnītu sporta kausu un smaidu uz sejas
Kanberietis izcīna uzvaru Amerikā

Mikus Eversons ar kausu. FO
TO
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13. februārī Sprigulītis Valda Strazda 
vadībā ar tautas deju priekšnesumiem 
piedalīsies Kanberas Multicultural 
Festival, un Mikus, kā vienmēr, būs 
viens no sprigulīšu saimes dejotājiem.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Īrijas diasporas skoliņas „Pasaciņa“ aicinājumu!
„Sasaucamies, Latvju bērni, visā plašā pasaulē!!!“

Katra skoliņa vai pulciņš, vai vairā-
kas māmiņas ar bērniņiem vienkopus 
(uzsvars uz skoliņām un pulciņiem) 
uzņem video (ilgums 30 sekundes līdz 
1 minūtei), kurā bērni ar skolotājiem 
vienkopus sūta sveicienus pārējiem 
bērniem pasaulē.

Mērķis
Lai bērni, kuri apmeklē skoliņu 

vai latviešu pulciņus un mācās latvie-
šu valodu, apzinās valodas vērtību un 
to, ka viņi nav vienīgie, kuri to mācās. 
Ka latviešu bērni dzīvo daudzās val-
stīs, un, ka latviešu valodu mācās visā 
plašajā pasaulē, ne tikai valstī, kurā 
bērni dzīvo.

Noteikumi
1. Video ilgums 30 sekundes līdz 

1 minūtei;
2. Sveiciens izskan tikai latviešu 

valodā;
3. Video sākumā – nosauc valsti, 

skoliņu (vai arī pievieno klāt video 
materiālam aprakstiņu (īsu), kas 
tiks piemontēts pie attiecīgā video;

4. Sauklis pēc pašu izvēles tikai 
skaidri sadzirdams.

Video jāiesūta līdz  2016.  gada 
1.  martam uz info@sergevi.ie vai 
Draugiem.lv – Lapās – Sergevi (vēstu-
ļu veidā), vai Facebook – Sergevi lapā 
(vēstuļu veidā), lai līdz Lieldienām 
(vēlamais termiņš) varētu samontēt 
kopā un palaist tautiņās.

Video būs redzams YouTube, ar 
piesaistes linkiem Facebook un Drau-
giem.lv., tādējādi katrai skoliņai nebūs 
problēmu šo video parādīt savās no-

Ziem...svētki?
Vika pārdomas

Dzerdams vīna glāzi, lasīju Janča 
interesanti uzrakstīto rakstu šajā laik-
rakstā par Svētku svinēšanu Ciemā, 
iegrimu dziļās fi lozofi skās pārdomās: 
kādus tad Svētkus mēs svinam – 
Ziemsvētkus vai Ziemassvētkus? Man 
tas šai brīdī likās ļoti svarīgi, jo arī 
man pašam kādreiz bija jābūt šo Svēt-
ku galvenajai personai – Ziem...svētku 
veča lomā, un man tak tas ir jāzin, kas 
es īsti esmu bijis?

Tvēru pēc otrās vīna glāzes un 
gāju meklēt atrisinājumu Pareizraks-
tības vārdnīcā, kas atradās manā grā-
matu plauktā. Bet, ak vai! Tādu vārdu 
nevarēju atrast, jo tikai tad atskārtu, 
ka šī grāmatiņa tika izdota Latvijā, 
1981. gadā, un tad šādu Svētku tur ofi -

ciāli nemaz nebija...
Nokreņķējies tvēru pēc trešās vīna 

glāzes un turpināju fi lozofēt.
Pēc laiciņa nonācu pie vienreizēja 

(Latvijā teiktu – unikāla, jo tik prastu 
latviešu vārdu kā vienreizējs, neviens 
vairs nelieto.) atklājuma. Tā kā Latvi-
jā šos Svētkus svin ziemā, tad viņi ar 
mierīgu sirdi var lietot vārdu Ziemas-
svētki, bet tā kā mēs svinam vasarā, 
tad mums šis ziemas jēdziens būtu 
jāsamazina līdz minimumam, un būtu 
jālieto vārds Ziemsvētki.

Apmierināts un noguris no lie-
lās piepūles, tukšoju vēl vienu vīna 
glāzi.

Viks
Laikrakstam „Latvietis“

Cena $35 (+$7 piegāde Austrālijā).
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2016. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Ziedu
skices

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām

darbībās.
Īrijā mūs atbalstīs informatīvi un ar 

video montāžu www.baltic-ireland.ie
Ar cieņu,

Evita un Sergejs Kudrjašovi
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daļu. Tad Latvijai nebūtu nekāda iespēja 
atgūt savu otro neatkarību. To vēl nesen 
mums atgādināja, kādreizējais Ārlietu 
ministrs Tālavs Jundzis, kad viņš teica: 
„Mūsu uzdevums ir parādīt trimdinieku 
lielo ieguldījumu Latvijas brīvības atgū-
šanā.“ Ir tiešām prieks dzirdēt, ka kāds 
Latvijā beidzot sāk atzīt, ka mēs gan arī 
negulējām, salikuši rokas, bet arī visi 
mūsu pūliņi nav bijuši veltīgi. Tas viss 
izdevās tāpēc, ka 1921. g. rietumu valstis 
mūs atzina de jure un pēc kara atzina, 
ka mēs nebijām vis PSR Latvija, bet gan 
Krievijas iekarota un okupēta zeme – 

1918. g. pasludinātā Latvijas Republika. 
Kad Kārlis Ulmanis ar savu 

Draudzīgo aicinājumu, aicināja tau-
tu atbalstīt savas skolas, ziedojot tām 
grāmatas, viņš nezināja, ka viņa aici-
nājums pārvērtīsies par tautas sapra-
šanu palīdzēt ne tikai skolām, bet vis-
pār palīdzēt tautai un mūsu valstij, jo 
valsts patstāvīgi nepastāv – mēs esam 
mūsu valsts. Mēs esam mūsu tauta, un 
mēs neesam nekāda nācija, bet gan 
tauta, latviešu tauta. Tātad, visi mūsu 

Ar šādu sarīkojumu 
Pertas latvieši, svētdien 
24. janvārī, uzsāka savu 
2016. gada darbību. Kā 
jau daudzus gadus, šo 
atceri ir vienmēr rīkoju-
si Latviešu Biedrība, un 
tā nu arī šoreiz. Biju jau-

ki pārsteigts, kad ierodoties Latviešu 
Centrā jau laikus, pagalmā atradu labu 
tiesu sabraukušu mašīnu. Šis sarīko-
jums nav bijis viens no pulcējošajiem, 
bet šoreiz liekas ļaudis ir saradušies 
visai labā skaitā.

Tā nu bez nekādas lielas kavēšanās 
Rita Džonsona mūs sveica Jaunajā gadā 
un vēlēja mums piepildāmies visu, ko 
vēlamies paši. Tad aicināja Latvijas goda 
konsulu Pertā Jāni Purvinski teikt šī ga-
dījuma uzrunu. Goda konsuls uzsāka 
savu uzrunu, mums atgādinādams, ka 
šodien nesvinam vienu vai divas Atce-
res, bet nu jau trīs: Latvijas de jure atzī-
šanu 1921 g., Kārļa Ulmaņa Draudzīgo 
Aicinājumu un Barikāžu 25 gadu atceri.

Savā uzrunā goda konsuls piezīmē-
ja, cik svarīga un grūta tai laikā bija Lat-
vijas likumīgā atzīšana, jo ne Pasaules 
Rietumu sabiedrotie, ne arī pati latviešu 
tauta 1918. g. vēl neticēja, ka tāda jauna 
Latvija vispār spēs pastāvēt. Šai jaunajai 
valstij nebija ne karaspēka, kurš varētu 
stāties priekšā gan vācu, gan krievu ka-
raspēkiem, kuri vēl bija pilnīgā pārrau-
dzībā par mūsu zemi, un kur vācieši jau 
sāka dalīt mūsu zemi saviem kareivjiem. 
Mūsu valdības stāvoklis bija tik šaubīgs, 
ka tai vajadzēja glābties Liepājā uz kuģa. 
Vienīgie karaspēki bija tikai ap 200 vīru 
Oskara Kalpaka vadībā, un tas spēks zī-
mīgi nepieauga, līdz Kalpaka pirmajām 
uzvarām, kad tauta sāka ticēt, ka nu var-
būt ar visas tautas palīdzību varbūt mēs 
varēsim šo jauno valsti noturēt. Ar to tad 
arī mūsu armija izauga jau par 2000 vīru 
bataljonu un tad par brigādi.

Sekoja vēl divarpus gadi sīvās Brī-
vības cīņas, kuras paņēma daudz latvie-
šu asinis, un tad ar Rietumu Sabiedroto 
kara kuģu atbalstu no Rīgas jūras līča 
mūsu karavīri padzina vāciešus no Rīgas 
un tad arī no Latvijas. Latvijas ziemeļi 
bija krievu armijas pārņemti, un tikai ar 
mūsu karavīriem, kaimiņu igauņu, poļu 
kara vienību un latviešu partizāniem pa-
dzinām arī krievus no savas zemes.

Tikai tad pasaules valstis sāka ticēt, 
ka Latvija ir spējīga pastāvēt un to atzina 
gan kā pabeigtu notikumu, gan kā liku-
mīgi atzītu demokrātisku republiku. Cik 
nozīmīga mūsu, tā de jure atzīšana izvēr-
tās vēl jau 1974. g., un ko nozīmēja mūsu 
pūliņi, demonstrācijas un panākumi, 
kuri beidzot likvidēja Vitlama valdību, 
un atcēla viņa nodomu Latviju pievienot 
Krievijai, sapratām tikai vēlāk. Ja tas 
likums paliktu neanulēts, un bez mūsu 
pūliņiem, arī citas valstis varēja tam no-
ticēt un atzīt Latviju kā Krievijas sastāv-

De jure, „Draudzīgais Aicinājums“ un barikādes
Pertā trīs sarīkojumi vienā

Šie cilvēki redzēja savas nometnes. No kreisās: Zigis Ozolnieks (Valkas nom.), 
Iva Vlahova (Kampe), Jūlijs Bernšteins (Esslingena), Ausma Džounsa (Jones) 
un Jānis Lūks (Blomberga).
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MLB Draudzīgā aicinājuma sarīkojums
notiks

2016. gada 13. februārī, plkst.13.00
Melburnas Latviešu namā

Stāstījums
„Vienreizēja diena Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā“

Brita Kalēja un Markus Dragūns

* * *
„AZVV – Kā tas viss sākās“

Ivetas Laines intervija ar Ziedaru ģimeni

Ar lielu prieku gaidīsim tautiešus sarīkojumā

Ieeja $12, bērniem bez maksas

 
Turpinājums 14. lpp.
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Atbrauciet un apskatieties, ko mēs da-
rām: ejam rotaļās, spēlējamies, dejojam, 
lasām... un esam kopā ar draugiem latviešu 
vidē!

Tiekamies otrdienās, plkst.10 – 12, Svētā 
Krusta baznīcas zālē. Mēs atsāksim nodarbī-
bas šogad – otrdien, 16. februārī.

Par tuvāku informāciju lūdzu zvaniet 
Amandai 0421709339.

Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)
Laikrakstam „Latvietis“

Bērnudārzs „Daina“ aicina
Lūdzu visus pirmsskolniekus mūsu pulciņā!

2016. janvāra sākumā es pirmo 
reizi ar savu 12 gadus veco dēlu pie-
dalījos bērnu Vasaras nometnē Tērvetē 
(netālu no Kilmore pilsētiņas, Vikto-
rijas pavalstī, Austrālijā). Nezinu, vai 
vēl sevi varu saukt par nesenu ieceļo-
tāju, jau 16 gadus es Austrāliju saucu 
par savām mājām. Esmu kaut kur pa 
vidu. Ielidojot Brisbanē, —savā paš-
reizējā mītnes pilsētā, man ir tāda silta 
un jauka sajūta, it kā mājās pārnākot.

Tikko ierodoties Brisbanē 
2000. gadā, mani latvietība nepievil-
ka, man tā nepietrūka, un es latvisko 
nemeklēju. Es Latviešu namu Brisba-
nē atradu 4 gadus vēlāk.

Pēdējos gados, domājot par Latvi-
ju, ir tā smeldzīgi ap sirdi. Tā ir mana 
tēvu zeme, uzkāpjot Vidzemes pakal-
nos Jāņu vakarā, es jūtu, ka manas 
saknes ir Latvijā. Kā to apvienot, esot 
tik tālu prom?! Kur dabūt to latvietības 
devu, ko neesot latvietim grūti saprast. 
Tas mums ir asinīs, un tas manī dod 
dzīvības spēku.

Šogad manā dzīvē parādījās atri-
sinājums – jābrauc uz Tērveti, jābrauc 
uz Dzintariem Adelaidē (Dzintaros 
notiek Austrālijas Vasaras vidussko-
la)!! Mūsu meita apmeklēja Annas 
Ziedares Vasaras Vidusskolu, un mā-
jās pārbrauca maza latviete. Esot bei-
dzot savu identitāti atradusi...

Nedēļa Tērvetē piepildīja laimes 
kausu līdz malām. Tā bija mana Latvi-
ja kondensētā un rediģētā veidā.

Ar cieņu, milzīgu pateicību un 
apbrīnu es skatījos uz tiem otrās pa-
audzes latviešiem, kas vadīja bērnu 
nodarbības. Kā viņi varējuši latviešu 
valodu saglabāt, tikai apmeklējot sest-
dienas skolas, audzinātāji un nometnes 
skolotāji saglabājuši latvietību esot tik 
tālu prom no Latvijas. Jāpateicas ve-
cāku neatlaidībai un stingrībai. Mums 
neseniem un tikko jauniem iebraucē-

jiem iesprūk pa 
daudz jaunākiem 
barbarismiem no 
krievu valodas. 
Šeit dzimušiem 
ir vairāk no vācu 
valodas nākuši 
vārdi, bet šķiet, 
ka viņu valoda ir 
tīrāka. Varbūt nav 
tik moderna, ir 
vairāk senāki vār-
di, ko Latvijā vairs 
tik daudz nelieto 
vai loka savādāk, 
bet atkal apbrīns, 
ka otrajā paaudzē 
kāds vēl zin, kas ir 
datīvs un kas ir akuzatīvs.

Tā nebija tikai valoda un kultūra, 
ko mums iemācīja nometne. Vērtī-
bas – saliedētība, cieņa pret vecākiem, 
neatkarība, čaklums, problēmu risinā-
šana un kārtība (cik labi, ka pieaugušo 
teltis nepārbaudīja!) paliks bērnos arī 
mājās atgriežoties. Nedēļa pie dabas 
gan zēniem, gan meitenēm – lieliem 
un maziem nāk par labu. Bērniem ir 
interesantas nodarbības un izklaides, 
viņi iemācās jaunas prasmes, nodibi-
na jaunas draudzības un nejūtas vie-
ni plašajā pasaulē. Šie jaunie puiši un 
meitenes zin, ka ir vieta, kur viņus sa-
prot un ir viņiem līdzīgie.

Tērvete ir zelta vērta arī tiem, kas 
latviski tik labi neprot. Ar milzīgu 
prieku vēroju kādu mazu meitenīti, 
kura tikai pāris vārdiņus latviski māk 
pateikt, bet viņai vajagot izdrukāt tēr-
vetiešu dziesmas, ko mājās aizbraucot 
mēģināt. Varbūt tiem, kas tik labi ne-
zin valodu, šis nemateriālais kultūras 
mantojums sniedz visnepārraujamā-
kās saites ar savu tēvu tēvu kultūru.

Ir ne tikai pateicība par to laimes 
sajūtu, ko Tērvete man deva, bet arī 

par iedvesmu un spēku, ko šī nedēļa 
mums sniedza, lai mēs gan pieaugu-
šie, gan bērni varētu latvietību mācīt 
un uzturēt gada garumā. Ne vien-
mēr ir viegli atlicināt pussvētdienu, 
lai brauktu uz Namu (tā mēs saucam 
Latviešu namu Brisbanē) un mācītos, 
kamēr citi ir pie jūras, televizora vai 
dzimšanas dienas ballītē.

Vecāki, ja jums vajag iedvesmu 
turpināt bērnus audzināt latviskā garā, 
vediet viņus uz Tērveti! Bērni, ja jums 
ir grūti piespiest sevi mācīties latviešu 
valodu, prasiet, lai vecāki jūs ved uz 
Tērveti!!

Līgo, māmiņ, līgodama, līgo skais-
ti šovakar.

Neaizmirsi savai meitai Jāņu 
dziesmas mācīt ar’,

Lai kad viņai pašai meita kādreiz 
Jāņos līdzi būs,

Atceroties vecos vārdus, Līgo 
dziesma jauna kļūst.

Dace Ose-Abija (Abey)
Laikrakstam „Latvietis“

Publicēts Latvians Online mājaslapā 
2016. g.1. februārī

„Tērvetes“ nometne
Vieta Austrālijā, kur gūt iedvesmu latviskā garā audzināt bērnus

Bērnu vasaras nometne „Tērvetē“.
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Bērnudārza nodarbības – Valsts svētku svinēšana.
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Svētdien, 24.  janvārī, Melburnas 
Svētā Krusta baznīcā notika kārtējais 
dievkalpojums, kas bija ļoti īpašs, jo 
dievkalpojumā kopā ar Melburnas Lat-
viešu ev. lut. draudzes mācītāju Daini 
Markovski kalpoja LELBA Baznīcas 
liturģijas un mūzikas nozares vadītā-
ja, Klīvlandes Apvienotās draudzes un 
Pitsburgas kopas mācītāja Dr. Sarma 
Eglīte. Sprediķis šajā dievkalpojumā 
bija viņas ziņā, ko ar lielu interesi no-
klausījās ap pussimts klātesošie. 

Patiess prieks bija atkal Sv. Krus-
ta baznīcā dzirdēt mūsu viesi, Dzies-
mu svētku virsdiriģents un Latvijas 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku noslēguma koncerta 
Līgo mākslinieciskais vadītājs, Ivaru 
Cinkusu; šoreiz trio – Sandra Birze – 
Ivars Cinkuss – Roberts Birze. Viņu 
izpildījumā dzirdējām 2 dziesmas – No 
Zvaigznēm (Leona Brieža vārdi, Uģa 
Prauliņa mūzika); Uģa Prauliņa dzies-
mai Pilsētā (Aigara Graubas vārdi) 
Sandra dziedāja solo. Šīm abām dzies-
mām klavieru pavadījumu arī spēlēja 
Ivars – ļoti spēcīgi un emocionāli. Šis 
bija dziedājums, kas iepriecināja – tās 
bija gaviles! Draudzes ērģelnieks Brai-
ans Kopels (Brian Copple), kā arvien, 
spēlēja meditācijas, bet šoreiz tās ska-
nēja klavieru izpildījumā, jo ērģeles 
patreiz gaida uz nelielu remontu; ir 
čakli kalpojušas jau garus gadus.

Pēc dievkalpojumu baznīcas zālē 
sekoja kafijas galds. Mācītāja Dr. Sar-
ma Eglīte pastāstīja par Zvannieku 
mājām Latvijā, papildinot stāstījumu 
ar bagātīgu fotogrāfiju klāstu, kas bija 
skatāmas uz ekrāna. Mācītāja turp de-
vusies strādāt uz gadu, bet šis laiks kļu-
vis garāks – viņa tur pavadījusi 3 ga-
dus. Ar lielu mīlestību viņa stāstīja par 
bērniem, kas tur atraduši sev mājas.

Zvannieki (http://www.zvannieki.
lv/) ir alternatīvās ģimenes mājas, ap-

mēram, 30 bērniem no nelabvēlīgām 
ģimenēm. 

Zvannieku mājas lapā la-
sām:„Zvannieku mājas darbojas pēc 
kopienas principa – kopīga dzīvošana, 
maltītes, kopīgs darbs, saimniecība, 
kopīga atpūta, savstarpējas atbalsts, 
mācīšanās uzticēties un kalpot otram. 
Šāda kopienas dzīve, kurā noris aktīva 
paaudžu sadarbība, ļauj Zvanniekos 
dzīvot vairākām ģimenēm un kopīgi 
audzināt divdesmit piecus pirmsskolas 
un skolas vecuma bērnus un pusau-
džus, kuri ir palikuši bez vecākiem, vai 
to vecākiem ir atņemtas vecāku tiesī-
bas, kā arī vairākus jauniešus, kuri 
nespēj dzīvot ārpus kopienas. Kopienā 
ir vairākas mammas, tēti, lielie brāļi 
un māsas, kas rūpējas par bērniem, 
dodas ar tiem pārgājienos, riteņbrau-
cienos, slēpot, slidot, peldēt, pikoties, 
rūpēties par dzīvniekiem. Bērni un 
jaunieši apmeklē baleta nodarbības, 
mākslas skolu, sporta skolu, mūzikas 
skolu, interešu pulciņus. Zvannieku 
filozofija ir – bērnam ir nepieciešama 
droša un brīva vide, kurā attīstīties, 
kļūt patstāvīgam, 
izkopt talantus. 
Zvannieki ir at-
vērta tipa kopiena, 
kuru var apmeklēt 
ikviens, tās ir mā-
jas, kurās vienmēr 
var atgriezties, tā 
ir pašdziedinoša 
vide, kurā atvese-
ļošanos piedzīvo 
ne tikai bērni un 
pusaudži, bet arī 
pieaugušie. Zvan-
niekos vienmēr 
ir laipni gaidītas 
ģimenes, kurām 
nepieciešama palī-
dzība bērnu audzi-

nāšanā, kā arī garīgs atbalsts ikdienas 
gaitās.“

Mācītāja Dr. Sarma Eglīte sava 
stāstījuma noslēgumā aicināja atbalstīt 
Zvannieku māju iemītniekus; veidi, kā 
to darīt, ir ļoti daudz.

Pēcpusdienā viešņa no ASV pie-
dalījās dievkalpojumā Latviešu Ciemā 
un tikās ar Ciema ļaudīm.

I.N.
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnā viesmācītāja no Pitsburgas
Pēc dievkalpojumu baznīcas zālē pastāstīja par „Zvannieku“ mājām Latvijā

Māc. Dainis Markovskis un māc. Dr. 
Sarma Eglīte.
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No kreisās: Roberts Birze, Sandra Birze, māc. Dainis 
Markovskis, māc. Dr. Sarma Eglīte, Ivars Cinkuss.
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Lasītāja vēstule
Paēdušais neēdušo nesaprot...

Tā īsi un kodolīgi varētu teikt par 
Somijas žurnālistes Līsas Raitas raks-
tu Kāpēc latvieši kļūst naidīgi?

(LA, 28.01.2016.) Viņa raksta: 
„Rakstos izceļu latviešiem raksturī-
gākās īpašības – sirsnību, cilvēcību 
un iecietību, it īpaši pret citu reliģiju 
pārstāvjiem. Tieši šīs īpašības lat-
viešos vērtēju augstu un apbrīnoju.“ 
Taču vienlaikus viņa ir satriekta, „kā 
tik daudz latviešu var būt tik pilni ar 
naidu“ pret bēgļiem.

Ja tik sirsnības, cilvēcības un ie-
cietības pilnie latvieši pēdējos mēne-
šos ir sākuši pildīties ar naidu, tad tam 
ir nopietns pamats. Atskatīsimies ne-
daudz vēsturē.

1940. gadā, kad Krievijas (PSRS) 
tanki ienāca Rīgā, lai atbrīvotu Lat-
vijas darbaļaudis no kapitālistu jūga, 
latviešu skaits valstī bija 81%, bet 
krievu – 12%, Rīgā latviešu bija 63%, 
krievu – 8,6%. Rīgas mērs bija latvie-
tis Roberts Liepiņš. Šogad, kad aprit 
25 gadi kopš Latvijas valsts neatkarī-
bas atjaunošanas, latviešu skaits Lat-
vijā ir 62%, krievu – 30%, Rīgā lat-
viešu ir 45%, krievu – 30%, un Rīgas 
mērs ir krievs Nils Ušakovs. Tās ir 50 
gadus ilgušās Latvijas okupācijas, ko-
lonizācijas un rusifikācijas sekas.

Esmu pietiekami iecietīgs, lai ne-
iebilstu pret cittautieša ievēlēšanu vai 
iecelšanu vadošā valsts amatā, bet ne-

spēju bez iebildumiem tādā postenī ak-
ceptēt cilvēku, kas, lauž doto zvērestu 
par latviešu valodu kā vienīgo valsts 
valodu un aicina referendumā balsot 
par krievu valodu kā otro valsts valodu.

Nespēju pieņemt ES realizēto na-
cionālo politiku, kas mums uzspieda 
naturalizēt simtus tūkstošu latviešu 
tautai un Latvijas valstij naidīgu biju-
šo okupantu, kolonizatoru un kolonis-
tu (tā sauktos krievvalodīgos). Valodu 
referendums pierādīja, ka absolūtais 
vairākums krievvalodīgo prasa otru 
valsts valodu, t.i., atgriešanos uz valsts 
rusifikācijas ceļa.

 
Turpinājums 14. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2016. gada 6. februārī

Atslēgvārdi šai 
Ulda Siliņa grāmatai ir 
pasmaidīt un piezīmes. 
Siliņš savas piezīmes 
šajā grāmatā ir sakopo-
jis septiņās nodaļās. Trīs 
nodaļas – Agrīnie gadi, 

Mūsmājas, Dar’ man, tēv(i)s, pastali-
ņas ir ar treknāko humora devu, jo au-
tors notikumus atstāsta no maza zeņķa 
skatpunkta. Raduraksti nodaļā Sili-
ņam ir vesela bagātība krāšņu rakstu-
ru Carnikavas sievu, par kurām Siliņš 
varētu uzrakstīt gan lugas, gan stāstus 
Jāņa Ezeriņa stilā. Ak, Maskava, tu va-
renā, Hitlers nāk ar lieliem soļiem, Vā-
czeme ir nodaļas, kurās humora deva 
ir mazākumā. Personu vārdus, manu-
prāt, Siliņš bieži nav lietojis ar piesar-
dzību, dažkārt šķiet, ka pieminētās 
personas aprakstītas baumu iespaidā, 
varbūt pat nevajadzīgi.

Rokā tverama un šķirstāma, šī ir 
ceturtā Siliņa grāmata – divas nāka-
mās arī ir autobiogrāfiskas piezīmes, 
kas izdotas e-grāmatas formātā – žēl, 
jo tās ne visiem var būt pieejamas la-
sīšanai. Vēl pūrā Siliņam, starp citiem 
publicējumiem, ir firmas Ievanda iz-
dotās vienpadsmit atsevišķu lugu grā-
matiņas.

Uldim Siliņam ir īpatnējs, bieži pa-
šironijā tverts humora stils: lakonisks, 
trāpīgs – līdz melnā humora līmenim. 
Aprauti teikumi, tiešas frāžu bultas, 
kas subjektu neievaino nāvīgi, bet tam 
arī neglaimo. Ulda spējas pasmieties 
par sevi un līdz ar to aizraut klausītāju/
lasītāju smiekliem līdzi, attaisno asās 
humora bultas, kas vērstas pret kādu 
citu upuri. Publikai Uldis savu humo-
ristisko tekstu pasniedz ar ļoti nopiet-
nu ģīmi. Ulda sejas izteiksme jau vien 
rosina skatītājus uz smiekliem. Lai arī 
lasot Ulda piezīmes, pats runātājs nav 
acu priekšā, tomēr viņa īpašā balss un 
intonācija ir dzirdama tekstam cauri.

Uldis, Uldis, kas tas Uldis? Kas 
to Uldi nezināja? Austrālijas latvie-
šu trimdas sabiedrība Uldi Siliņu kā 
jaunu, nepiedzīvojušu aktieri, iepazi-
na jau 1951. gada decembrī – pirmās 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienās 
Sidnejā, Franka Džefersona lomā 
J. B. Prīstlija lugā Cilvēki uz jūras.

Iedod tik Uldim mazo pirkstiņu – 
turpmāk viņš no skatuves ņēma un 
deva ar pilnu roku! Kas reiz skatu-
vsdēļus minis, kas tur aplausus ir šķi-
nis, – tas uz mūžu saindēts! Savā vien-
tiesībā domāju, ka šī loma Uldim bija 
teātra gaitu sākums – aplama doma. 
Lasot autobiogrāfiskas piezīmes At-
skatīties, pasmaidīt, sapratu, ka Uldis 
jau pamatskolas gados Carnikavā sir-
ga ar vēlmi kļūt par aktieri.

„Man netika neviena loma. Domā-
jat, ka tas nesāpēja? ... mans tēvs bija 
režisors! ... Skolas teātra iestudējumi 

Ziemsvētkos pārgāja mātes rokās, un 
arī man bija cerība tikt pie kādas lo-
mas... Par spīti tuvajai radniecībai ar 
režisori, uz skatuves netiku. Man bija 
māte jālūdzas, lai uzraksta kādu lomu 
arī man. Kad māte apžēlojās, tad tiku 
uz skatuves par čigānu vai ko citu gau-
ži nenozīmīgu. Pie lomām tiku tikai 
Ādažos... Spēlēju Sīkstuli „Sprīdītī“ 
un ar panākumiem.“

Ja tuvākais radagabals, kā māte, 
neuztic Uldim lomas, tad nekas neat-
liek kā sākt pašam rakstīt skečus – te-
atrālas izrādes.

„Savu pirmo humoristisko skeču 
sacerēju apmēram 11 gadu vecumā, 
un kopa ar Krūmiņa Uldi nospēlējām 
to priekšā Mēnesdēlu kalponei Lillim 
mūsu klētiņā. Audience nebija neko zi-
nīga, līdz ar to panākumi neizpalika.

Mūsu nākamā teatrālā izrāde bija 
Muciniekciemā. ... Jau no rīta sākām 
gatavoties pirmizrādei. ... Bija pare-
dzēts uzvest skatus no Mērnieku lai-
kiem – Ķeņča monologu, Pāvulu un 
Ķenci cietumā, Ķenci pie Pāvula un 
viņa sievas.

Pāvula sieva bija Kalnbērziņu Ul-
dis (ar palamu Āpsis Terjers), un būtu 
bijis labāk, ja Pāvuls būtu nomiris vec-
puisī. Izrāde nebija reklamēta, un līdz 
ar to mums bija tikai viens skatītājs – 
Āpša mamma – Kalnbērziņa kundze. 
Viss gāja labi līdz brīdim, kad uz ska-
tuves parādījās Āpsis-Terjers. Sašutis, 
ka izsperts no sava laulātā drauga 
gultas, viņš bija nevaldāms. Skats bei-
dzās gandrīz vai ar izkaušanos – Āp-
sis bija tā iejuties teātra gaisotnē, ka 
viņu nevarēja dabūt nost no skatuves. 
Pēc izrādes Kalnbērziņa kundze teica: 
Tā, tagad es izteikšu savu kritiku. Viss 
bijis labi, kamēr uz skatuves bijuši ti-
kai divi, bet kad tikuši visi trīs kopā! 
... Mon Dieu! Tā nevarot pārspēlēties.

Tas aizskāra manas režisora jūtas. 
Saki to savam sasodītajam puikam! – 
es nodomāju.“

Tomēr Kalnbērziņa kundzes kri-
tika neapdzēsa nedz Ulda aktierdegs-
mi, nedz rakstnieka, dramaturga spē-
jas. Uldis rakstīja feļetonus, skolēnu 
raksturojumus, bija redaktors klases 
sienasavīzei; kad 1950. gadā nokļuva 
Austrālijā, rakstīja feļetonus Austrā-
lijas Latvietim.1959. gada decembrī 
Austrālijas Latviešu 9. Kultūras dienu 
ietvaros, Sidnejas Latviešu teātris ie-
studē Ulda Siliņa lielformāta pasaku 
lugu Ganu zēns un velns. Autors un re-
žisors Uldis Siliņš – ansamblī 61 dalīb-
nieks. (Būtu izgudrota laika mašīna, 
un ja Uldis nebūtu tik pieklājīgs, viņš 
Kalnbērziņa kundzei, kas viņa pirmos 
drāmas soļus uz skatuves nokritizēja, 
ka trīs aktieri esot bijuši par daudz!, 
varētu parādīt garu degunu.) Nu re 
kā! – 11 gadu vecumā pirmais skečs, – 
29 gadu vecumā – lielformāta luga.

Dziesmas Uldim ir sevišķi tuvas, 
gan ar paša radīto humoristisko tekstu 
viņa rēvijās, Kaleidoskopos gan nese-
nās visiem iemīļotās tautas dziesmas, 
dziedamās rotaļas, šlāgeri, karavīru 
dziesmas un daudzas no tām Siliņš ir 
ievietojis šajā grāmatā, – lai tikai mēs 
tās neaizmirstu!

Kur tad šī dziesmu mīle Uldim ir 
radusies? Kad Uldim bija septiņi gadi, 
viņš atceras, ka bijis liels dziedātājs. 
Savās autobiogrāfiskās piezīmēs Uldim 
ir jāizkrata uz mazās sirsniņas sakrā-
jies rūgtums: „Dažkārt pie Elzas (Ulda 
tantes) vasarā ciemojās operdziedone 
... Paula Brīvkalne... mēs bijām brau-
kuši ar laivu – Paula, Elza un es. Elza 
mājiniekiem stāstīja, ka abas dziedā-
jušas. Mans atgādinājums, ka arī es 
esmu dziedājis, palika neievērots. Kad 
stāsts tika atkārtots, atkal tas pats. Ta-
gad es to visiem paziņoju vēlreiz. Es 
esmu dziedājis kopā ar vēlāk slaveno 
operdziedoni Paulu Brīvkalni. Basta!“

Nodaļā Agrīnie gadi Uldis atstāsta 
ziņkārīgā puišeļa taujāšanu par savu 
izcelsmi:

„Vai jūs esat ievērojuši, ka pieau-
gušie nekad nedod tiešu atbildi uz āķī-
giem jautājumiem? Viņi met visādus 
līkločus un mēģina pūst miglu acīs. 
...Reiz mātei ieprasījos: Mamm, kā es 
te uzrados?... Tevi atnesa stārķis!

Ziniet, es vēl šodien viņai pa pu-
sei ticu. Bet stārķa teorija man neli-
ka mieru. Stārķis? ... Vai ir tāda liela 
noliktava, kurā visi bērni salikti pa 
plauktiem, un stārķi kā taksometri 
gaida uz jumta? ... Es jau biju iesnie-
dzis vairākus pieprasījumus pēc brā-
ļa, bet acīmredzot tie bija sapinušies 

Atskatīties, pasmaidīt...
Autobiogrāfiskas piezīmes (no 1930. gada – 1945. gadam)

Grāmatas „Atskatīties, pasmaidīt...“ 
vāks.
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Lūgums nākt talkā Melānijas Va-
nagas muzejam un palīdzēt izplatīt 
pasaulē stāstu par Latvijas 20. gs. 
vēstures traģiskākajiem notikumiem – 
padomju okupāciju un represijām pret 
civiliedzīvotājiem!

Lai padarītu šo stāstu pieejamu 
plašam auditoriju lokam, 2014. gadā 
Melānijas Vanagas muzejs radīja vir-
tuālu ekspozīciju ESI PATS! Ikvienam 
interesentam ekspozīcija pieejama bez 
maksas tās virtuālajā mājvietā www.
esipats.lv latviešu, krievu, angļu, fran-
ču valodā un no 2016. gada 25. marta 
arī vācu valodā. Ekspozīciju viedo 
piecu Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstu 
nogriežņi laikā no bērnības 1939. gadā 
līdz jaunībai 1963. gadā. Tie ir dzīvi, 
personīgi stāsti par latviešu sīkstumu, 
vērtībām, drosmi un neatlaidību – 

mūsu kultūrvēsturiskā mantojuma 
daļa, ar kuru varam lepoties.

Ekspozīcija ir inovatīvs muzeju jo-
mas produkts, kuru veido īsu, vizuāli 
saistošu video darbu virkne un ekspo-
zīcijas saturs, galvenokārt, apmeklētā-
jam pieejams audio stāstu formā. Eks-
pozīcija tapusi, sadarbojoties Latvijas 
vēsturniekiem, māksliniekiem, prog-
rammētājiem, bērniem, pusaudžiem 
un jauniešiem. 

2015. gada maijā ekspozīcijai tika 
radīta krievu valodas versija, kuras iz-
veidē aktīvi iesaistījās Latvijas krievu 
kopienas no Liepas un Siguldas. Eks-
pozīcijas krievu valodas versijas izvei-
di atbalstīja LR Ārlietu Ministrija.

2015. gada jūnijā ekspozīcijai tika 
izveidota franču valodas versija, kurā 
iesaistījās Rīgas Franču Liceja skolē-

ni. Ekspozīcijas franču versijas izveidi 
atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds 
un Wallonie-Bruxelles International 
(Beļģija).

2015. gada decembrī tika atklā-
ta ekspozīcijas angļu valodas versija, 
kuras izveidi finansēja Valsts Kultūr-
kapitāla fonds un Nacionālā apvienība 
Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK.

2016. gada pirmajā ceturksnī tiks 
izveidota ekspozīcijas vācu valodas 
versija.

Būsim pateicīgi par ikvienu aktivi-
tāti, kas līdzēs kādam atklāt un iepazīt 
ekspozīciju.

Lai mums veiksmīgs Jaunais gads!
Elīna Kalniņa

Ekspozīcijas autore un 
izveides koordinatore

birokrātijas tīklos un stārķi nebija 
sasnieguši. Kādu dienu redzēju māti 
stāvam pie stārķu ligzdas! Bravo! Nu 
beidzot būs brālis! Skrēju sakrāmēt vi-
sas salauztās mantiņas un tādas, kas 
pašam nepatika, lai dāvinātu brālim, 
un sāku svēteļiem sekot kā ēna. No rī-
tiem skrēju ārā skatīties vai brālis nav 
uzsviests uz jumta. Brāli? Tie tev nesīs 
brāli? Viņi nedeva ne pigu par manu 
brāli! Nākamos trīs mēnešus stārķi va-
zājās pa pļavu, lasīdami vardes!“

Turpmākos nodaļas paragrāfos Ul-
dis apraksta, starp citām bērnības epi-
zodēm, izgriezto bikšu cauruma lietu, 
lai pierādītu savas skrodera spējas; 
kliņģera mandeļu lietu un citas centī-
gās, bet neveiksmīgās epizodes, kam 
visām seko mātes izmisīgais – augstā 
debess!:

„Kliņģerim piemīt interesanta 
īpašība. Tas rada ap sevi magnētisko 
lauku, kura spēks ir tieši proporcio-
nāls bērna vecumam. Tas velk tevi ar-
vien tuvāk un tuvāk, līdz tavs deguns 
ir tieši divus centimetrus no kliņģera. 
Pēkšņi visskaistākā mandele sauc: Ēd 
mani! Pašaizsardzības instinkts teic, 
ka vienas mandeles iztrūkumu neviens 
nepamanīs. ...Jūs man piekritīsit, pie-
cas mandeles uz liela kliņģera izskatās 
idiotiski. Ka nav, lai nav! Uz kliņģera 
vairs nav nevienas mandeles, un tev 
pretim raugās bakurētains, cepts mīk-
las gabals. ... Ienāk Centrs un ierauga 
postažu. Augstā debess! Un ja Centrs 
saka augstā debess, tad tu esi visdzi-
ļākā ellē.“

Uldis ir bijis īsts Carnikavas zēns, 
kas par zvejošanu, laivām, tīkliem, 
nēģiem zina pat vairāk nekā Mīlen-
baha un Endzelīna vārdnīcas un var 
vārdnīcu nepilnības atspēkot. Atmiņu 
piezīmēs ir Carnikavas tālaika ēdienu 

Atskatīties, pasmaidīt...
Turpinājums no 8. lpp.

Uldis Siliņš – Tartifs, Sidnejas Latvie-
šu teātra izrādē 1969. g.
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Lūgums nākt talkā!
Melānijas Vanagas virtuālais muzejs

apraksti gan ar zivīm, gan bez zivīm, 
un tos lasot, mutē saskrien siekalas un 
apraksti tevi tā iekārdina, ka vari pat 
sajust maizes smaržu, kas nule kā iz-
vilkta no malkas krāsns. Atmiņu pie-
zīmēs ir daudz vārdu un īsu aprakstu 
ar novadvēsturisku, kultūrvēsturisku 
nozīmi no zeņķa redzesloka:

„Pēc kristībām visi devās uz mazā 
kvaņķa māju, lai baudītu, ko Dievs 
devis... Pieaugušie apstāj bērnu kā 
mūris, tik sauc oh un ah ... manās acīs 
viņš izskatās pēc mērkaķa! Tāds nes-
muks, mazs ute, baltā kleitā.... Bet lai 
nu kristāmais kāds, tortes bija labas, 
un kūku ēdājs es biju liels.“

Savās autobiogrāfiskās piezīmēs 
Uldim vielas ir daudz, bet reti kāds 
piezīmju temats ir garāks par dažiem 
paragrāfiem, lappusēm. Apraksti par 
mazpulkiem, pionieriem, par kāzām, 
bērēm, iesvētībām, kristībām, zaļum-
ballēm, Lieldienu priekiem, Vasaras 
svētkiem, Jāņiem, siena pļaujām, zve-
jošanu, reņģu žāvēšanu izraisa lasītāja 
interesi, tomēr rodas vēlme, ka daži 
no tematiem būtu veidoti kā īsstāsti. 
Piemēram, Jaunzemnieka Tomsona 
meitas Gustes likteni un lietā saistītos 

notikumus, Uldis ir netieši licis pama-
tā savai lugai Ir akmeņi raud.

Silti iesaku lasīt!
Anita Apele

Laikrakstam „Latvietis“

PAZIŅOJUMS
Nākamā MLB Daugavas Skolas
PILNSAPULCE 
notiks sestdien, 2016. gada 27.  februārī, plkst.12.00
Latviešu nama Misiņa zālē, 3 Dickens St, Elwood.

Tuvāku informāciju sniedz:
Māra Rumpe, Skolas Padomes priekšsēde
(e –pasts: mprumpe@hotmail.com tālr.: 0417 339 167)
Iveta Samulis, Skolas Padomes sekretāre
(e-pasts: iveta.samulis@gmail.com t: 0419 359 765).
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Ciešanu laiks sākas 
ar Pelnu trešdienu. No 
tās līdz Lieldienu svēt-
dienai, atskaitot sešas 
svētdienas, ir četrdesmit 
dienu. Bībelē skaitlis 40 
ir nozīmīgs un saistīts 
ar Ciešanu laiku – Jēzus 

gavēnis ir četrdesmit dienas un naktis 
tuksnesī tūlīt pēc Viņa kristībām Jor-
dānas upē. Tas ir piemērs, lai daudzi 
kristieši izvēlētos gavēt Ciešanu laikā.

Ciešanu laika pārdomās iedziļinā-
simies Jēzus kārdināšanā, lai saprastu, 
kas ar mums pašiem notiek, kad tie-
kam kārdināti. „Jo mums nav augstais 
priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu 
vājībām, bet kas tāpat kārdināts vi-
sās lietās, tikai bez grēka.“ (Ebr 4:15) 
Jēzus tika kārdināts, tāpat kā mēs, ti-
kai Viņš palika bez grēka. Viņa pie-
mērs mums māca, ka pats kārdinājums 
nav grēks. Grēkojam tad, kad padoda-
mies kārdinājumam, kad realizējām to 
domu, kas ienākusi galvā.

Grēks vienmēr sākās ar domu. 
Kad galvā rodas kārdinoša doma, tad 
nākamais moments ir pats svarīgākais: 
ko mēs ar šo domu darām. Mārtiņš Lu-
ters teica, ka mēs nevaram apstādināt 
putnu, kas lido pāri mūsu galvai, bet 
mēs varam neļaut putnam tur vīt ligz-
du. Bieži gadās, ka nespējam kontro-
lēt domas, kas ienākušas prātā. Toties 
mēs varam kontrolēt, ko ar tām darām! 
Tas ir svarīgākais. Mums nav jāgrēko. 
Mums ir izvēle.

Bībelē lasām par Dāvidu un Bat-
sebu. Dāvids no tālienes ieraudzīja ne-
parasti skaistu sievieti, un viņš sūtīja 
vēstnešus, lai atved Batsebu pie viņa. 
Dāvids gulēja ar viņu, un Batseba kļu-
va grūta. Ja Dāvids būtu noraidījis da-
bīgo domu, kas ienāca prātā, raugoties 
uz skaisto sievieti, viņš būtu izvairījies 
no grēka. Lolojot domu, tā noveda pie 
laulības pārkāpšanas un slepkavības. 
Tas bija tā saucamais slidenais ceļš.

Domājot par Jēzus kārdināšanu, 
svarīgi saprast secību. Pirms četrdes-
mit dienām Jēzus tika kristīts Jordānas 
upē. Tanī laikā redzamā veidā Svētais 
Gars nolaidās uz Jēzu kā balodis un 
no debesīm atskanēja Tēva balss: „Šis 
ir mans mīļais Dēls, uz ko man labs 
prāts.“ (Mt 3:17) Tālāk teikts: „Tad 
Gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka Tas 
taptu velna kārdināts.“ (Mt 4:1) Svarī-
gi, ka te ar Garu domāts Dievs Svētais 
Gars. Viņš ieveda Jēzu tuksnesī, lai 
velns Viņu pārbaudītu. Tātad šī kārdi-
nāšana notika ar Dieva ziņu.

Visas lietas notiek ar Dieva ziņu. 
To saprotam arī, lasot Ījaba grāmatas 
1. nodaļu. Dievs pats mūs nekārdina, bet 
Viņš visu redz un zina, un Viņš ierobežo 
sātana varu pār mums. „Jūs piemeklējis 
vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs 
ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt 

pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbau-
dījumam tādu galu, ka varat panest!“ 
(Kor 10:13) Šie vārdi ir ļoti mierinoši. 
Dievs ierobežo mūsu pārbaudījumus.

Sātans kārdināja Jēzu, prasot, lai 
Viņš apšauba kristībās saņemto infor-
māciju, ka Viņš ir Dieva Dēls. Sātana 
pirmie vārdi bija: „Ja Tu esi Dieva 
Dēls...“ Šo taktiku sātans ir lietojis 
kopš Ēdenes dārza laikiem. Šaubas. 
Apšaubi, ko Dievs ir sacījis. Vai Dievs 
tiešām teica, ka jums nebūs ēst no dār-
za koka augļiem? Šaubas ved uz neti-
cību, un neticība – uz nepaklausību. 
Tas ir slidens ceļš lejup.

Grēku var sadalīt trīs veidos: mie-
sas kārība, acu kārība, dzīves lepnība.

„Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir 
pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā 
nav Tēva mīlestības; jo viss, kas ir pa-
saulē – miesas kārība, acu kārība un 
dzīves lepnība – tas nav no Tēva, bet ir 
no pasaules. Pasaule iznīkst un viņas 
kārība, bet, kas dara Dieva prātu, pa-
liek mūžīgi.“ (1Jņ 2:15–17)

Miesas kārība ir pirmais kārdinā-
jums. Sātans kārdināja Jēzu, kas nebija 
ēdis četrdesmit dienas. Viņš Jēzum tei-
ca, ka Viņš taču ir Dieva Dēls, un lai 
apmierina savas miesas prasības, pada-
rot akmeņus par maizi. Jēzum tas bija 
iespējams, jo Bībelē taču teikts, ka reiz 
Jēzus pabaroja 5000 vīrus, neskaitot 
sievas un bērnus, ar piecām maizēm un 
divām zivīm. Toties padoties šim sāta-
na kārdinājumam būtu divkāršs grēks. 
Pirmkārt, tā būtu padošanās miesas 
kārībām, un, otrkārt, tā būtu Dieva 
doto dāvanu lietošana pašu priekam. 
Tā nebūtu paļaušanās uz Tēva gādību!

Jēzus pareizi atbildēja, citējot Svē-
tos Rakstus: „Un Viņš tevi pazemoja, 
lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar 
mannu, ko tu vēl nepazini un ko tavi 
tēvi nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, 
ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet 
ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no 
Tā Kunga mutes.“ (5Moz 8:3) Gars ir 
svarīgāks par miesu. Miesa mirs, bet 
gars dzīvos mūžīgi. „Miesas tieksme 
ved nāvē, bet Gara tieksme – uz dzīvī-
bu un mieru.“ (Rm 8:6)

Tad sātans gāja soli tālāk un kļuva 
vēl viltīgāks. „Tad velns Viņu noveda 
sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla Viņu 
pašā Dieva nama jumta galā un saka: 
„Ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies 
zemē, jo stāv rakstīts: Viņš Saviem 
eņģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi 
nesīs uz rokām, ka Tu Savu kāju pie 
akmens nepiedauzi.““ (Mt 4:5-6) Te 
sātans citē Dieva Vārdu no Vecās De-
rības: „Nekāds ļaunums tev nenotiks, 
nedz kāda nediena tuvosies tavai tel-
tij, jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi 
pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi 
uz rokām nesīs, lai tava kāja nepiedu-
ras pie akmens.“ (Ps 91:11–12) Sātans 
centās panākt, lai Jēzus iziet no nolik-

tajām robežām un lieto Savu statusu 
un varu, lai Viņš izdarītu kaut ko dra-
matisku un lai izceltu pats sevi. Jēzus 
taču būtu ieguvis milzīgu popularitāti, 
ja būtu nolaidies no tempļa un eņģeļi 
Viņu būtu notvēruši. Visa saime ru-
nātu par Jēzu, bet, to darot, Viņš būtu 
padevies grēkam – dzīves lepnībai.

Šis kārdinājums parādīja, vai Tēva 
gādība sniedzas tālāk par maizes sagā-
dāšanu un vai tas paredz arī pasargā-
šanu. Jāievēro, ka sātans saka Jēzum: 
nolaidies zemē. Sātans nevarēja Jēzu no-
grūst, bet tikai pierunāt, lai Viņš nolēk-
tu. Jo augstāk tu atrodies, jo vieglāk tev 
sakāp galvā un tu sāc domāt lielas lietas 
pats par sevi. Daudzi mācītāji ir krituši 
pēc lieliem, augstiem sasniegumiem?!...

Sātans nevar likt mums kaut ko da-
rīt pret mūsu gribu. Viņš tikai var iepo-
tēt mums domu. Arī te ir brīdinājums, 
ka jo augstāk tu tiec, jo vieglāk krist.

Jēzus atbildēja velnam ar vārdiem: 
stāv rakstīts... Ievērosim, ka nedz 
Jēzus, nedz velns neapšaubīja to, ka 
tas, kas stāv rakstīts, ir Dieva Vārds!

Trešais kārdinājums, ko sātans pie-
lietoja, bija visļaunākais un arī spēcīgā-
kais, proti: ja Tu mani pielūgsi, es Tev 
došu varu. Sātans gribēja, lai Jēzus iz-
vēlas vieglo ceļu un izvairās no krusta 
un saņem valdību bez ciešanām. Jēzus 
zināja, ka Viņš valdīs pār visu pasauli 
un būs Kungu Kungs un Kēniņu Kē-
niņš. Ja Jēzus būtu padevies šim kārdi-
nājumam, tad sātans būtu uzvarējis. Šī 
doma Jēzum bija pretīga un riebīga, un 
Viņš sātanu aizdzina prom ar vārdiem: 
„Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev 
būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Vi-
ņam vien kalpot.“ (Mt  4:10)

Cik daudzi cilvēki ir krituši varas 
kārdinājumā, nesaprazdami, ka viņi, to 
darot, pielūdz sātanu. Ceļš uz svētību ir 
pazemība un sevis pakļaušana Dievam.

Visvieglāk sātans mums var uz-
brukt, kad esam izsalkuši, kad esam 
dusmīgi, kad esam vientuļi, kad esam 
pārguruši. Tādas reizēs jābūt ļoti uzma-
nīgiem. Arī īpaši vāji spējam pretoties 
sātana uzbrukumam, ja noticis kaut kas 
ļoti labs vai kaut kas ļoti labi izdevies. 
Tad viegli kļūt iedomīgam un sākt do-
māt, ka tas ir paša nopelns, bet piemirst, 
kam pienākas patiesais gods. Tādās rei-
zēs svarīgi visu godu un pateicību dot 
Dievam un novērst uzmanību no sevis.

Jēzus ir mūsu labākais palīgs kār-
dinājuma brīdī, jo Viņš jau zina, ko 
jūtam, un Viņā ir mūsu uzvara. Mācī-
simies no Jēzus neiesaistīties debatēs 
ar velnu, bet atspēkot kārdinājumus 
ar Dieva Vārdu. „Tad nu padodieties 
Dievam, stājieties pretim velnam, un 
viņš bēgs no jums; tuvojieties Dievam, 
tad Viņš tuvosies jums.“ (Jk  4:7–8a)

Kolvins Makfersons
(Colvin MacPherson)

Laikrakstam „Latvietis“

Jēzus kārdināšana
Pārdomas Ciešanu laikā
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„ES ESMU!“
JRRMV audzēkņu portretu izstāde

VID Finanšu un Muitas policiju vadība
Tā krāj „skaidru naudu“, to aizdod un manto

Teju trešdaļa no Valsts ieņēmumu 
dienesta Finanšu policijas un Muitas 
policijas pārvaldēs strādājošajām vadī-
bas līmeņa amatpersonām 2014. gadā 
uzkrājumus veidojušas skaidrā naudā, 
izanalizējis Latvijas Televīzijas raidī-
jums de facto. Turklāt vairāk nekā pusei 
no viņu vidus nav cita veida uzkrājumu 
kādā no bankām. Finanšu un Muitas po-
licijas vadītāji un viņu vietnieki kopumā 
glabājuši vairāk nekā 160 tūkstošus eiro, 
sākot no nepilniem diviem tūkstošiem 
līdz pat vairāk nekā 87 tūkstošiem eiro.

Vislielākie skaidras naudas uzkrā-
jumi 87 473,11 eiro apmērā bija VID 
Finanšu policijas pārvaldes Adminis-
tratīvās vadības daļas vadītāja vietnie-
kam Jurģim Kijonekam. Salīdzinoši 
kredītiestādēs viņam glabājās tikai trīs 
ar pusi tūkstoši eiro. ,,Tas nav normā-
li, es neredzu tam izskaidrojumu! Es 
esmu ļoti pārsteigts,“ pauž VID Ģe-
nerāldirektores vietnieks noziedzības 
apkarošanas jomā Kaspars Čerņeckis. 
Iespējams, tieši pateicoties Čerņeckim 
Kijoneks savulaik nezaudēja darbu 
Valsts ieņēmumu dienestā.

Kijoneks bija liecinieks pirms 
vairākiem gadiem žurnālistes Ilzes 
Jaunalksnes nelikumīgi noklausīto te-
lefona sarunu lietā, ko veica Finanšu 
policija. Taču laikraksts Diena savulaik 
rakstīja, ka Kijoneks noklausījies daļu 
žurnālistes telefona ierakstu. Turklāt 
Kijoneka pienākumos bija atklāt šādu 
rīcību un sodīt vainīgos. Taču tā neno-
tika. Vēlāk Kijoneks zaudēja pielaidi 
valsts noslēpumam. Taču viņa karjera 
ar to nebeidzās. Viņš turpināja strādāt. 
Uz de facto jautājumu, vai tā bija viņa 
iniciatīva, saglabāt vadošu darbu Kijo-
nekam, Čerņeckis atbild: ,,Es neatce-
ros, tas bija ļoti sen. Varbūt arī mana 

ideja. Pieļauju, ka jā. Viņa zināšanas, 
pieredze un darbaspējas ir ļoti augstas, 
tādēļ arī tika pieņemts lēmums, ka viņš 
paliek Finanšu policijā, viņš zina visu 
vēsturisko attīstību Finanšu policijā, 
evolūciju un visas tās lietas.“

Tieši Kijoneks starp kolēģiem saņē-
mis arī vērtīgāko mantojumu no kāda 
Aleksandra Neilanda (80 000 LVL). 
Iespējams, tas bijis dzīvoklis Rīgā. 
Savukārt Finanšu policijas pārvaldes 
daļas vadītājs Māris Vītols mantojumu 
saņēmis no sava tēva (72 009,37 LVL). 
Arī gadu iepriekš tēvs dēlam bija uz-
dāvinājis astoņus tūkstošus latu. Tas 
ir aptuveni tik pat daudz, cik viņa tā 
laika gada ienākumi no darba policijā. 
Taču ne Kijoneks, ne Vītols uz de fac-
to jautājumiem līdz piektdienas vaka-
ram neatbildēja.

Iespaidīgi aizdevumu darījumi ir 
Kijoneka kolēģim, Finanšu policijas 
pārvaldes nodaļas vadītājam Dainim 
Peļnikam. 2014. gadā viņa izsniegto 
aizdevumu kopsumma ir 80 tūkstoši 
eiro. Nekustamo īpašumu burbuļa lai-
kā Peļniks veicis iespaidīgus darīju-
mus un nopelnījis 235 tūkstošus eiro. 
Daļu naudas Peļniks ieguldīja dažādos 
fondos, bet lielāko daļu ilgstoši glabā-
ja skaidrā naudā. Līdz beidzot 2011. 
gadā 80 tūkstošus eiro kādam aizdeva. 
Taču arī viņš par saviem darījumiem 
uz de facto vēstuli neatbildēja.

Savukārt Kijoneks savulaik aizde-
vis naudu saviem amata brāļiem. Viens 
no – bijušais Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja darbinieks Aigars 
Prusaks (7 000 LVL), kurš bija iesaistīts 
Latvenergo izmeklēšanā. Tāpat pirms 
pieciem gadiem Kijoneks saņēma des-
mitos tūkstošus mērāmas summas no 
Normunda Margeviča (80 000 EUR) un 

Ligitas Margevičas (20 000 USD) – tādā 
pašā apmērā, kādā Kijoneks iepriekš 
bija aizdevis. Taču de facto neizdevās 
no Kijoneka uzzināt, vai šis Margevičs 
ir bijušais Ekonomikas policijas inspek-
tors, kurš bija iesaistīts gaļas kontraban-
das lietā un nonāca tiesas priekšā.

Pēc pamatīgajām šaubām par at-
sevišķu Finanšu policijā strādājošo 
godaprātu, traģikomiski šonedēļ iz-
skatījās ģenerāldirektores vietnieks 
Aigars Undzēns. Preses konferencē, 
kurā VID cita starpā taisnojās par 
daļu no iestādē strādājošo izmeklētā-
ju skaidras naudas uzkrājumiem, dā-
vinājumiem un laimestiem, Undzēns 
ap roku bija aplicis smalku Tag Heuer 
Carrera zīmola pulksteni. Sociālajos 
tīklos tika piesaukta visdažādākā tā 
vērtība. Taču pats Undzēns de facto 
atzina, ka samaksājis mazāk nekā čet-
rus tūkstošus eiro. ,,Es to iegādājos par 
skaidru naudu, ārzemēs. Vērtība ir at-
bilstoša tai, kas nav jādeklarē,“ kodolī-
gi paskaidroja VID Ģenerāldirektores 
vietnieks Aigars Undzēns. 2008. gadā 
viņš atalgojumā no VID bija saņēmis 
nepilnus 29 tūkstošus latu pirms no-
dokļu nomaksas. Undzēnam tolaik 
bija uzkrājumi arī skaidrā naudā. To-
mēr savādi, ka viņš par dārgo pirkumu 
nesamaksāja ar bankas norēķinu karti.

Lai kliedētu aizdomas par iespēju-
mu korupciju, kas slēpjas aiz skaidras 
naudas darījumiem un uzkrājumiem, 
VID ģenerāldirektore rosinās izmai-
nīt līdzšinējo kārtību. Visticamāk, būs 
jānosaka maksimālais apmērs tam, 
cik daudz amatpersonas drīkstēs turēt 
banknotēs mājās.
Latvijas TV raidījums „De facto“

Latvijas Televīzija
Laikrakstam „Latvietis“

Šī gada,  28.  janvārī,  plkst.17.00 
Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa 
muzejā (Alberta iela 12–9, Rīga) tika 
atklāta Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas 
vidusskolas (JRRMV) audzēkņu por-
tretu izstāde ES ESMU! Izstāde ir vel-
tījums māksliniekam Janim Rozentā-
lam 150. dzimšanas dienā, atzīmējot 
Jaņa Rozentāla būtisko ieguldījumu 
portreta žanrā. Izstāde būs apskatāma 
līdz š.g. 30. aprīlim.

JRRMV audzēkņu portretu izstāde 
ES ESMU! ir veidota ar mērķi popula-
rizēt izcilā latviešu gleznotāja, Latvijas 
profesionālās mākslas pamatlicēja – 
Jaņa Rozentāla būtisko ieguldījumu 
portreta žanrā, kā arī apliecināt JRR-
MV skolas vēsturiskās saknes un tradī-
cijas, kam par pamatu ir izsenis koptas 
klasiskās vērtības vizuāli plastiskajā 

mākslā, akcentējot jaunu dimensiju 
ienākšanu mākslas izglītības tradīcijā.

Ekspozīcijā ir iekļauti JRRMV bi-
jušo un esošo audzēkņu pastāvīgi ra-
dīti zīmējumi – portreti un pašportreti. 
Tie ir viena no skolas pamata mācību 
priekšmeta Zīmēšana mācību uzdevu-
ma risinājumiem. Zīmējumu tehnikas 
ir dažādas, tās JRRMV audzēkņi varēja 
pielietot pēc savas brīvas izvēles. Gal-
venais uzdevums bija sevis vai sava lai-
kabiedra portretējums, radot indivīdam 
atbilstošu raksturojumu ar vizuālās 
mākslas izteiksmes līdzekļiem. Zīmē-
jumi ir gan cilvēka portreta ilgtermiņa 
studijas, gan ātras skices un uzmetumi.

Izstādes kuratores: JRRMV zī-
mēšanas skolotājas Madara Gulbis un 
Ināra Garklāva.

Izstādes atbalstītāji: Jaņa Rozentā-

la skolas atbalsta fonds, Jaņa Rozentā-
la un Rūdolfa Blaumaņa muzejs.

Muzeja darba laiki: T., C., Pt., S., 
Sv. 11.00 – 18.00.

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vi-
dusskola ir vienīgā mākslas vidusskola 
Latvijā, kur augstā līmenī var apgūt 
akadēmiskās zīmēšanas un gleznoša-
nas pamatus, kā arī tēlniecību, foto-
grafēšanu, datorgrafiku, animāciju, 
video mākslu, interneta mājaslapu 
dizainu un citus ar laikmetīgo mākslu 
saistītus priekšmetus. 2016. gadā Jaņa 
Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolai 
aprit 70 gadi ar Jaņa Rozentāla vārdu.

Inese Piņķe
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Pastāstīšu par alko-
holu un tā lietošanu, par 
dažādiem vēsturiskiem 
aspektiem; mazliet par 
socioloģiskiem jautāju-
miem un, protams, arī 
par jautājumiem, kas 
saistīti ar veselību.

Alkohols ir jau ticis lietots dau-
dzus gadu simteņus vai nu šādā, vai 
citādā veidā. Agrākā reference, ko es 
atradu, norāda, ka 9000 gadus atpakaļ 
neolīta laika iedzīvotāji Ķīnā pazina 
alu; – šī dzēriena paliekas tur atrastas 
uz trauku lauskām.

Arī citās senās kultūrās ir atrastas 
ziņas par alkohola lietošanu dažādās 
formās.

Mūsdienās alkohols ir kļuvis par 
vispār visbiežāk lietoto ķimikāliju, 
kas ir ar iespaidu uz cilvēka domāšanu 
un izdarībām bieži ar sliktu iespaidu.

Ir jākonstatē, ka ir bijuši mē-
ģinājumi alkohola lietošanu pilnī-
gi aizliegt; – piemēram, tā sauktā 
Prohibīcija ASV no 1920. gada līdz 
1932. gadam. Tā izsauca citas ne-
vēlamas parādības ASV, piemēram, 
gangsterismu un ierēdņu kukuļošanu 
lielā mērā visas valdības pakāpēs. Li-
kums nebija pietiekami labi izdomāts, 
un to neņēma nopietni.

Tāpēc ir jāpieņem fakts, ka alko-
hola lietošana civilizētās zemēs ir at-
ļauta un pieciesta.

Mana stāstījuma pēdējā daļā es 
pieskaršos veselības jautājumiem.

Tagad atpakaļ pie mana stāstīju-
ma. Mēs visi daudz zinām par Austrā-
lijas agrīniem laikiem. Bet tomēr ir bi-
juši notikumi, kas nav izcelti parastās 
vēstures grāmatās; specifiski: ruma 
dumpis vai sacelšanās (Rum rebel-
lion) pret jaunās kolonijas gubernatoru 
1808. gada 26. janvārī.

Otrs pavediens manam stāstīju-
mam būs par dažam vīna īpašībām un 
tā sabiedrisko lietošanu un par vīnogu-
lāju audzēšanas, attīstību Austrālijā; 
specifiski – Dienvidaustrālijā.

Runājot par veselību, runāšu par 
alkohola efektiem – kā labiem, tā slik-
tiem. Šis ir milzu temats, un es došu 
dažus ieskatus par šo kontroversiju 
pilno lauku.

Rums
Austrālijas dibināšanas diena tiek 

uzskatīta kā 1788. gada 26. janvāris. 
Šai datumā tika pacelts karogs jaunajā 
britu kolonijā, un angļu jūras kājnieku 
rota (marines) un 40 transportētie no-
ziedznieki noskatījās kā virsnieki uz-
dzēra tostu karaļnama veselībai un uz 
jauno koloniju.

Šīs kolonijas dibināšana negāja 
gludi. Plāns bija, ka cietumnieki un 
viņu sargi varēs attīstīt savu saimnie-
cību un kļūt neatkarīgi no Anglijas 

apgādes. Bija daudzi negatīvi faktori – 
nezināšana par lauksaimniecību, ig-
norance par šejienes zemi un klimatu, 
varbūt arī slinkums un nevīžība.

Daudzi no transportētajiem cie-
tumniekiem nāca no pilsētām, un vi-
ņiem nebija ne griba, ne zināšanas par 
lauksaimniecību vai lopu kopšanu.

Arī viņu sargi, kas sastādīja jauno 
Dienvidvelsas korpusu, tā saukto NSW 
Corps, bija dažāda kalibra – daudzi 
bija avantūristi, kam nebija labi gājis 
viņu dzimtenē.

Patiesi, daži iestājās šai vienībā, 
lai izbēgtu no militāra soda, citi bija 
nesekmīgi amatnieki, izstumti no Sko-
tijas kalniem, un cilvēki, kas bēga no 
atbildības par ģimeni.

Viens šāds cilvēks bija Džons Ma-
karturs (John McArthur). Viņš vēlāk 
aktīvi figurēs notikumos. Viņš jutās 
nepieņemts angļu augstākās klasēs un 
nopirka virsnieka pakāpi kā soli uz sa-
biedrisko atzīšanu un status.

Ar šādu cilvēku materiāli nelab-
vēlīgos apstākļos nebija šaubu, ka būs 
daudzas grūtības ar apgādi un kārtību. 
Šīs grūtības angļu valdība padarīja vēl 
sarežģītākas.

Tagad es atgriezīšos pie ruma jau-
tājuma.

Angļu valdība savā gudrībā bija ie-
domājusies, ka jaunajā kolonijā nebūs 
daudz vajadzības pēc īstas, fiziskas 
naudas. Ar to viņi cerēja samazināt 
nelegalitātes un kukuļošanas iespē-
jas. Norēķini būtu domāti ar Valdības 
zīmēm (Treasury notes); vēlāk lietoja 
arī spāņu dolārus, kurus ieveda no Fi-
lipīnām.

Rums jau ilgus gadus angļu flotē 
tika izsniegts jūrniekiem katru dienu; 
no sākuma ½ pinte, vēlāk to pacēla uz 
vienu pinti (600ml) dienā. Tā ruma lie-
tošana bija guvusi zināmu akceptu.

Vēl jāzina, ka daudzos gadījumos 
dzeramais ūdens bija tik slikts un arī 
garšoja labāk, ja tam pielēja rumu. 
Vispār dzīve bija skarba, un alkohols 
uz laiku ļāva to piemirst; cilvēki dzēra 
daudz, ja tik vien varēja.

Kā teicu, bija grūtības norēķinā-
ties ar naudu, un tā īpatnā veidā rums 
tika lietots kā samaksa par darbu un 
lietām.

Šo apstākli NSW Corps virsnieki 
ātri izmantoja savā labā. Šīs vienības 
virsnieki guva sev monopola tiesības 
ievest un pārdot rumu ar milzu uzce-
nojumu. Viņi iepirka rumu pa desmit 
šiliņiem galonā (4,5l) un pārdeva par 
divām mārciņām 17 šiliņiem un 6 pen-
siem. Lai novērtētu ruma īsto vērtību 
ir anekdotiska ziņām, ka kāds esot 
pārdevis savu sievu par 4 galoniem 
ruma.

Var iedomāties, kā tas kaitināja 
angļu valdību, bet tā bija tik tālu un 
iejaukties bija grūti. Daži guberna-

tori, piemēram, Džons Hanters (John 
Hunter) un Filips Kings (Philip King) 
gribēja ko darīt, bet viņi nebija sevišķi 
efektīgi.

Tad kā gubernators nāca kapteinis 
Blais (Bligh) – tas pats, kas tika izsēdi-
nāts laivā no sava kuģa Bounty, kad tā 
apkalpe sadumpojās un aizbrauca uz 
Tahitī bez viņa.

Viņš izglābās, un viņu iecēla par 
gubernatoru. Viņš bija godīgs, bet 
strikts ar padotajiem un mēģināja 
lauzt šo netaisno un nejēdzīgo armijas 
ruma monopolu.

Dabīgi, ka ieinteresētie virsnieki, 
kuri guva milzu peļņu, ar šo nebija ap-
mierināti un kavēja reformas.

Visam tam kulminācija bija 
1808. gada 26. janvārī, kad NSW 
Corps karavīri savu virsnieku vadībā 
devās uz gubernatora rezidenci; viņu 
pēc ilgas meklēšanas atrada it kā zem 
gultas kādā augšstāva istabā.

Viņš tika turēts arestā, bet drīzi 
tika atbrīvots. Galvenais iniciators šīs 
sacelšanās procesā bija Džons Makar-
turs.

Parasti bruņota sacelšanās pret 
virsniekiem vai britu autoritāti tika 
bargi sodīta. Tas nenotika lielā attā-
lumā un sazināšanās grūtību dēļ. Ma-
karturam tālākajā Austrālijas vēsturē 
ir pozitīva loma. Viņš pirmais ieveda 
merino aitas no Spānijas, kas radīja 
efektīgu bāzi vilnas ražošanai Austrā-
lijā. Ar to viņš Austrālijas vēsturē ir 
ticis rehabilitēts, un viņa portrets pa-
rādījās uz $2 naudas zīmes.

Viņa antagonists kapteinis Blais 
atgriezās Anglijā. Viņu paaugstināja 
par admirāli, bet zīmīgā kārtā viņš 
vairs nedabūja nevienu nopietnu ko-
mandas posteni.

Tā beidzās tā sauktais ruma dum-
pis – Rum Rebellion.

Vīns
No visiem alkoholiskiem dzērie-

niem vīnam ir labākā slava, un vīna 
dzeršana reizēm tiek uzskatīta par 
kaut ko sevišķu.

Vairākums tostu tiek uzsaukti ar 
vīnu sevišķos un formālos gadījumos. 
Spilgts izņēmums bija Staļins un viņa 
kliķe – viņi uzdzēra tostus ar saviem 
viesiem, dzerot šņabi (vodku), līdz ka-
mēr viens vai otrs bija zem galda; Sta-
ļins pats esot mānījies un dzēris ūdeni 
vai vieglu baltvīnu.

Visbiežāk tostiem lieto šampanieti 
vai vietējo dzirkstošo vīnu.

Ir stāsts par šampanieša firmas 
Lilly Bollinger īpašnieci. Kad viņai 
jautāts, kad ir īstais laiks dzert šampa-
nieti, viņa esot atbildējusi: „Es dzeru 
to, kad esmu laimīga un kad mani ir 
bēdīgi. Kādreiz es dzeru, kad esmu 
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viena; kad man ir kompānija, tas jā-
dzer obligāti. Es ar to niekojos, ja ne-
esmu izsalkusi, un to dzeru, kad esmu. 
Es tam nekad nepieskaros – izņemot, 
ja man slāpst.“

Kas gan ir tik sevišķs ar 
šampanieti?

Tas ir tīrs, labas kvalitātes vīns, 
ražots Šampaņas (Champagne) rajonā 
Francijā un nosaukums tiek stipri ar 
likumu Francijā pasargāts.

Šampanieša ražošanas process ir 
sarežģīts un prasa vēl arvien daudz 
roku darba, un tādēļ cenas ir samērā 
augstas.

Labs šampanietis būs ar tīru, smal-
ku garšu ar daudz kompleksitāti, bla-
kus garšām un ar patīkamu pēcgaršu. 
Dabīgi, ka tas arī burbuļos ar sīkiem 
burbulīšiem, kas glāzē turēsies ilgāk.

Labas kvalitātes dzirkstošs vīns 
tiek ražots arī citās zemēs un Austrāli-
jas labākie šāda veida vīni nav sliktāki 
par daudziem franču vīniem, bet viņi 
nevar lietot šo maģisko nosaukumu 
šampanietis.

Mēs visi zinām, ka Austrālijā tiek 
gatavots labs vīns, galvenokārt, sar-
kanvīns un to ražo lielos kvantumos. 
Gadus atpakaļ Francija un Itālija do-
minēja tirgū.

Tagad ir nopietna sacensība gan 
cenas, gan kvalitātes ziņā ar daudzām 
valstīm, piemēram, Čīli, Dienvidame-
riku un Kaliforniju sarkanvīnu tirgū, 
bet Jaunzēlande ir iekarojusi savu nišu 
ar baltvīnu, galvenokārt, Sauvignon 
Blanc, kas šeit Austrālijā sacenšas ar 
Tasmānijas baltvīniem.

Kā attīstījās vīna ražošana 
Austrālijā?

Pirmie mēģinājumi notika Sidnejā 
ar Pirmās Flotes ierašanos. Bija pie-
ņemti līdz vīnogu spraudekļi, kas auga 
un pēc laika nesa ogas.

Sidnejas klimats bija pietiekami 
karsts, bet bija par daudz mitrs, tādēļ 
šis un līdzīgi projekti izjuka.

Pēc laika uzsāka iekopt vīnu lau-
kus NSW – Hunter River ielejā, Vikto-
rijā – Jarras upes ielejā un pēc gadiem 
arī Rietumaustrālijā Margaret River 
apvidū.

Man ir specifiska interese par 
Dienvidaustrāliju. Pirmie vīnogulā-
ji šeit esot stādīti 1837. gadā – vienu 
gadu pēc kolonijas dibināšanas.

Pirmais privātais vīnogu audzētājs 
bija Angus Barton Hack, kas sastādīja 
vīnogulājus Echunga Springs apkārtnē 
un 1843. gadā ražoja Dienvidaustrāli-
jas pirmo vīnu. Barossas vācieši nāca 
vēlāk.

Pirmais šeit – Barossas ielejā – bija 
bavārietis Johan Gramp, kurš stādīja 
Rhine Riesling pie Jacobs Creek, un 
jau 1850. gadā producēja 64 litrus sau-
sā baltvīna.

Vēl viens pionieris bija Dr. Kris-

tofers Rovsons Penfolds (Christopher 
Rawson Penfold), kas 1844. gadā no-
pirka zemi Magill rajonā un nosauca 
savu īpašumu par Grange. Viņš bija 
praktizējošs ārsts. Viņš iestādīja vīno-
gulājus un viņa ražotie vīni it kā bija 
privātas medicīniskas receptes, bet ne 
domāti pārdošanai. Penfolds tos pa-
rakstīja mazasinības ārstēšanai, domā-
dams, ka tie saturēs daudz dzelzs. Ma-
nuprāt, sarkanā vīna krāsa iespaidoja 
viņa pacientus, un viņi jutās labāk pēc 
savas dienišķās devas.

Šiem pionieriem sekoja daudzi citi 
iebraucēji no Vācijas Barossas apvidū; 
vārdi Peter Lehmann, Henschke u.c. 
būs visiem dzirdēti.

Tā liekas, ka vīna audzēšana un 
ražošana pievilka arī citas spilgtas 
personības, kā piemēram, Wolfgang 
Blass, kas ieradās Dienvidaustrālijā 
kā algots darbinieks un ar laiku uzbū-
vēja daudz miljonu vērtu vīnotavu ar 
konsekventi labas kvalitātes vīnu par 
relatīvi dārgām cenām.

Es atgriezīšos pie minētā ārsta 
Penfolda. Viņa ģimene turpināja vīno-
gulāju audzēšanu un vīna ražošanu ar 
viņa vārdu. Šī firma bija sekmīga, bet 
diezgan konservatīva. Viņi nodarbinā-
ja vīna meistaru Maksi Šūbertu (Max 
Schubert), kurš 1950. gadā novēroja 
franču vīna ražošanas metodes Bordo 
(Bordeaux) reģionā. Pēc atgriešanās 
Austrālijā viņš mēģināja radīt vīnu, 
kas varētu sacensties ar labākajiem 
Bordeaux vīniem gan kvalitātes ziņā, 
gan ar ilgu mūžu.

Viņš šādu vīnu ražoja 1951. gadā, 
bet viņam gāja ilgi kamēr dabūja 
publikas akceptu. Viņa priekšniecī-
ba 1957. gadā aizliedza tālāk turpināt 
ražot šādu vīnu. Šūberts tomēr, citiem 
nezinot, to turpināja darīt. 1960. gadā 
viņam pavēlēja šāda stila vīna ražoša-
nu atkal atsākt, bet priekšniecība nezi-
nāja, ka viņš šo procesu jau bija turpi-
nājis un nebija izlaidis nevienu gadu.

Publiska atzinība nāca ar 
1955. gadā ražoto vīnu. Šis vīns ir ie-
guvis vairāk nekā 50 zelta medaļas. 
1971. gadā tas ieguva pirmo vietu šira-
za vīnu grupā franču Vīna olimpiādē – 
atklātā sacensībā ar labākajiem franču 
vīniem un ar aizklātu garšošanu. No 
sākuma šo vīnu sauca par Grange 
Hermitage, bet franči drīz aizliedza 
lietot Hermitage vīnogu nosaukumu, 
uz kuru viņiem bija pirmtiesības.

Pašlaik šis vīns Grange ir kļuvis 
vairāk par kolekcionāru objektu, nekā 
kā kaut kas eventuāli reālistiski dze-
rams un baudāms. Kādas retas pudeles 
vēl eksistē no pirmā – 1951. gada ra-
žojuma. Viena pudele 2004. gada iz-
solē tika pārdota par pāri par $50 000. 
Patreizējā cena Grange vīnam, ko laiž 
tirgū, ir apmēram $500 –$650. Tā Pen-
folds un fantasts Maksis Šūberts, parā-
dīja pasaulei, ka Austrālija un tās vīni 
ir ņemami nopietni.

Veselība
Mēs visi labi zinām, ka alkohols 

jebkurā paveidā var būt kaitīgs veselī-
bai, ka tas tiek lietots pārmērīgā dau-
dzumā.

Vienmēr būs cilvēki, kam būs 
problēmas vai nu ar pierašanu pie al-
kohola, vai ar citiem alkohola izraisī-
tajiem negatīvajiem iespaidiem.

Bez tam jāpiemin ar negatīvie sa-
biedrības efekti – satiksmes negadī-
jumi, sadzīves nelaimes gadījumi; lai 
minu tikai dažus.

Risks un bīstamība
Tagad par alkohola lietošanu un 

bīstamību. Es došu īsu savilkumu par 
šo jautājumu, neiedziļinoties detaļās. 
Nerunāšu par alkoholismu un ar to 
saistīto slimību ārstēšanu. Ja būtu kādi 
specifiski jautājumi, tad jūsu ģimenes 
ārsts varēs dot padomu.

Es tomēr pieminēšu vienu speci-
fisku problēmu, kas kļūst arvien ak-
tuālāka. Proti, jauno ļaužu regulāra 
piedzeršanās, parasti nedēļas noga-
lē – Binge drinking. Lasām avīzēs,ka 
atkal kāds jaunietis ir vai nu nelaimī-
gi sasitis galvu un miris, vai arī kāds 
ir sadurts utt. Ir teiciens: Nekas labs 
nenotiek pēc pulksten diviem no rīta. 
Valdības mēģina dzeršanu tik vēlās 
stundās ierobežot, gan bez lieliem pa-
nākumiem.

Kāds norādījums par to, cik no-
pietns ir šis jautājums, ir fakts, ka 
daudzos krogos vai bāros dzērienus 
pēc pusnakts vai vieniem no rīta ser-
vē tikai plastikas traukos, bet ne stikla 
glāzēs, lai samazinātu ievainojumus 
no varbūtējās kaušanās.

Kā tas var būt, ka tik indīgu vielu 
vēl vienmēr ražo milzu kvantumos, un 
tā samērā viegli pieejama pasaulē, iz-
ņemot islama zemes?

Ir bijuši mēģinājumi ar likumu 
šo ķimikāliju lietošanu izskaust vai 
ierobežot. Klasisks piemērs šeit ir 
Prohibīcija ASV no 1920. gada līdz 
1932. gadam, ko es jau pieminēju. Tā 
bija spektakulāra neveiksme, jo to ne-
ņēma nopietni ne valsts, ne privātper-
sonas.

Attīstījās speak easy kultūra, nele-
gālās dzertuves, kur varēja bieži satikt 
vietējos policistus un tiesnešus. Ņu-
jorkā bija ap 30 000 šādas dzertuves. 
Vislielāko labumu no tā guva organi-
zēto gangsteru bandas, kuras sacentās 
savā starpā par izdevīgu tirgu. Bandas 
uzpirka gan policistus, gan tiesnešus 
un relatīvi netraucēti brūvēja alu un 
ieveda viskiju caur Kanādu un Karību 
salām.

Tur apgrozījās miljoni un miljoni 
un pat ASV prezidenta Jon F. Kennedy 
tēvs, vecais Joe Kennedy bija iejaukts 
viskija ievešanā Bootlegging.

Šādas korupcijas saknes dziļi ie-
spiedās un vēl tagad ASV esot manā-
mas, kaut daudz smalkākas un maskē-
tākas nekā pie minētajām gangsteru 
bandām.

Andris Dārziņš

Turpmāk vēl

Rums, vīns un veselība
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Latvijas galvaspil-
sēta Rīga lielākoties bi-
jusi latviešu pārvaldīta. 
Un tā tam būtu jābūt, 
jo senajos pirmsākumos 

mūsu zeme ir uzticēta mums – latvie-
šiem. Mūsu viesmīlības un pārredza-
mās pagātnes politikas dēļ daudz kas 
mainījies – iedzīvotāju tautību propor-
cijas un vēlēšanu iznākumi radījuši 
apstākļus, ka mums uzticēto mantoju-
mu pārvalda citi...

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka visur 
pasaulē latvieši seko līdzi tam, kas no-
tiek dzimtenē, kas notiek Rīgā, jo šī 
ir tā vieta, kur liela daļa gan dzimu-
si, gan gadiem dzīvojusi, kā arī ieceļo 
galvaspilsētā paciemoties. Tāpēc vēlos 
padalīties ar Nacionālās apvienības 
(NA) skatījumu uz Rīgas situāciju.

Tikai latviešu partiju sašķeltības un 
nepārliecinošās darbības dēļ Saskaņas 
centram (SC) 2009. gada pašvaldību 
vēlēšanās izdevās uzvarēt, sadarbojo-
ties arī ar latviešu partijām, piemēram, 
Pirmo partiju Ainara Šlesera vadībā. 
Šis tandēms savā ziņā latviešus iemi-
dzināja, jo tajā gadā nacionālie spēki 
vispār netika ievēlēti Rīgas Domē. 
2013. gadā šī kļūda tika labota, Nacio-
nālā apvienība startēja kopīgā sarakstā 
ar Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK. Kopumā gan starts jāvērtē kā 
latviešiem neveiksmīgs, jo mums knapi 
pietiek 21 balss, lai varētu savākt ārkār-
tas sēdes, kas opozīcijai ir ļoti būtiskas 
un nepieciešamas kritiskos gadījumos.

Atmosfēra domē neliecina par de-
mokrātiju, kas man rada dziļas pārdo-
mas, jo mērs Nils Ušakovs pēc profesi-
jas ir žurnālists un viņam vajadzētu būt 
orientētam uz diskusiju un ieklausīša-
nos citos viedokļos un to respektēša-
nu. Viņam ir arī ekonomista izglītība, 
ko ieguvis Dānijā, demokrātiskā valstī 
ar senām tradīcijām. Tajā nav iedomā-
jams, ka saimnieciskās dzīves jautāju-
mos opozīcija vispār netiktu laista pie 
teikšanas. Šāda varas strukturizēšana 
ir raksturīga austrumu valstīm – SC ir 

līgums ar Krievijas prezidenta Vladi-
mira Putina partiju Vienotā Krievija. 
Mēs vairākkārt esam lūguši pārtraukt 
šīs attiecības, īpaši – kad Kremlis kļu-
va agresīvs pret pasauli. Daudzas lietas 
mēs nezinām niansēs, bet ir informācija 
par to, ka ik pa brīdim notiek tikšanās, 
tiek runāts par nacionālismu, fašisma 
atdzimšanu Latvijā un ka mēs tiekam 
šajās sarunās saukti tādos vārdos. Lat-
viešiem ārpus Latvijas jāsaprot, ka ne-
kas te nav beidzies, ka Krievija savas 
vēlmes joprojām grib paturēt interešu 
lokā un par to liecina ārpolitiskā situā-
cija. Rīga ir ļoti nozīmīga un ietekmīga, 
jo tajā lielākoties koncentrējas politiskā 
un ekonomiskā vara. Saprotams, ka tā 
ir interešu lokā gan vietējiem cittautie-
šiem, gan kaimiņlielvarai.

Paskatoties vēsturiski, redzam, ka 
Rīga bijusi transporta krustceļos. Līdz 
ar to te satikušās daudzas kultūras. 
Mēs neesam Rietumeiropas nomale! 
(Un nu nemaz Austrumeiropas nomale, 
kā mēdz domāt krievvalodīgie...) Mēs 
esam Ziemeļeiropas pilsēta. Rīgai ir 
milzīgs vēsturiskais potenciāls, tirdz-
niecības un kultūras potenciāls. Tas 
viss ir jāizmanto! NA grib redzēt Rīgā 
vairāk kultūras, mākslas objektu, spor-
ta objektu. NA grib, lai izglītība skolās 
un bērnudārzos ir tikai latviešu valodā. 
NA vēlas, lai Rīgas lielās ielas (Brīvī-
bas, Valdemāra) ir savestas kārtībā. NA 
grib, lai Rīgas centrā tiktu uzlabota 
gaisa kvalitāte. NA vēlas, lai pilsētas 
infrastruktūra ir labvēlīga cilvēkiem ar 
invaliditāti. NA grib, lai Rīgas trans-
porta sistēma tiktu sakārtota adekvāti 
iedzīvotāju pārvietošanās nepiecieša-
mībai. Šo uzskaitījumu varu turpināt...

NA vēlas, lai Domes koalīcijas pie-
ņemtie lēmumi un pašvaldības kapitāl-
sabiedrību darbība ir caurspīdīga, lai 
sabiedrībai ir iespēja uzzināt, kā tiek 
tērēts budžets.

Lai gan Rīgas domē esam opozīci-
jā, protams, nenostājamies kā pretinie-
ki pret lietām, kas rīdziniekiem tiešām 
nepieciešamas. Iedzīvotājiem svarīgos 

jautājumos balsojam par, ja redzam, ka 
tiks darīts kaut kas labs un vajadzīgs – 
ģimenēm ar bērniem, trūcīgajiem vai 
kultūrai un iedzīvotāju sadzīves apstāk-
ļu uzlabošanai. Bet, lai mēs varētu Rīgu 
veidot pamatiedzīvotājiem labvēlīgu, ir 
jākļūst pašiem par Rīgas saimniekiem. 
Tāpēc daudz kas nākotnē būs atkarīgs 
no latviešu pašapziņas un vienotības.

Mums svarīgi ir visi latvieši, mēs 
negribam saraut saites arī ar tiem, kas 
dzīvo ārpus Latvijas, bet sirdī un dau-
dzi joprojām juridiski ir rīdzinieki. Tā-
pēc tuvināmies, gan dodoties ciemos 
pie izbraucējiem, gan vasarā rīkojot, 
piemēram, nometnes bērniem, lai at-
balstītu latvietības saglabāšanu.

Šajā laikā mēs ļoti vēlētos iegūt 
ārpus Latvijas dzīvojošo intelektu-
ālo pienesumu. Mums ļoti svarīgi ir 
uzzināt, kāda Rīga izskatās no jūsu 
skatpunkta – te ciemojoties, te pava-
dot vasaras un runājoties ar saviem 
tuviniekiem un draugiem. Mēs labprāt 
uzklausītu stāstus, kā jūsu mītnes ze-
mēs jums iespējams ikdienā ietekmēt 
pašvaldības darbu. 

Gribu uzsvērt, ka cīņa par Rīgu 
nav nereāla. Daudzi uzskata, ka sa-
biedrība tiek zombēta ar SC nopirktām 
reklāmām elektroniskajos un drukāta-
jos medijos, ka aptaujas liecina, ka par 
viņiem jau šobrīd savas balsis gatavi 
atdot vairākums rīdzinieku. Nevaja-
dzētu uzķerties uz šiem āķiem. Mums, 
latviešu nacionālajiem spēkiem, ir ie-
spējams atgūt Rīgu!

Varbūt sarīkojam 2016. gada vasa-
rā akciju Apskaujam Rīgu!?

Mēs vēlamies zināt jūsu domas, 
tāpēc lūdzu: rakstiet mums savus 
viedokļus un ieteikumus, sūtiet sa-
vus jautājumus uz e-pastu info@
nacionalaapvieniba.lv.

Dainis Locis, 
Nacionālās apvienības „Visu 

Latvijai!“ – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK“ Rīgas domes deputātu 

frakcijas priekšsēdētājs
Laikrakstam „Latvietis“

Mēs mīlam Rīgu!
„Nacionālā apvienība“ par situāciju Rīgā

darbi, domas, nauda, laiks, viss ko 
mēs ziedojam Latvijas un latviešu tau-
tas labā, arī ir Draudzīgā aicinājuma 
sekas. Mūsu militārās vienības, kuras 
ir iesaistītas miera uzturēšanā dažādās 
Pasaules malās arī ir draudzīgais aici-
nājums, jo arī tas ir Latvijas labā. 

Arī tie, kuri 1991. g. janvāra aukstu-
mā, un daudzi nāves bailēs, stāvēja pie 
Barikādēm arī sargāja savu jauno valsti. 
Tāpat kā Kalpaka vīri ar ticību savai Lat-
vijai tie visi atbildēja savam draudzīga-
jam aicinājumam, būt krietnam tēvijas 
sargam. „Jā ik viens, tik zemē sētu, vie-

nu graudu veselu...“ cik varena, skaista 
un cēla tad būtu mūsu Latvija. Ar tiem 
vārdiem goda konsuls beidza savu uzru-
nu un tad sekoja filma: Dieva Putniņi, ko 
mēs visi ļoti baudījām un tikai skatījā-
mies: vai arī es, tikai tur nebiju? Daudzi 
savas Vācijas nometnes arī atpazina, un 
pēc filmas bija ko runāt un atcerēties.

Pēc īsa pārtraukuma un iestiprinā-
šanās ar kādu uzkožamo un kafiju vai 
alu, vai vīna glāzi, filma turpinājās, 
kuras beigās vēl skatījāmies Jāņa Vu-
cēna sastiķētas vecās filmiņas, kurām 
skaņu mēs varējām pielikt paši ar pa-
skaidrojumiem. Tajās redzējām mūsu 
lielo demonstrāciju pa Pertas ielām, kad 
demonstrējām pret Vitlama negodīgo 

Latvijas pārdošanu krieviem. Pēc šīs vēl 
redzējām otru mazu filmiņu par mūsu 
demonstrācijām vispār pret padomju 
Austrumeiropas tautu okupāciju, ko tai 
laikā vadīja Apspiestu tautu Apvienība 
(Captive Nations Assoc.). Tad nu gan bi-
jām izskatījušies un izpriecājušies, un šis 
sarīkojums, pašiem nezinot, bija izdevies 
par vienu no labāk apmeklētākiem un 
labāk izdevušos sarīkojumiem. Paldies 
Jānim, paldies Ritai, paldies cepējiem 
un vārītājām un visiem, kuri bija nākuši 
šīs atceres kuplināt. Laikam nākošais sa-
rīkojums būs Kalpaka, Latviešu leģiona 
un Kurzemes cietokšņa atceres martā.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

De jure, „Draudzīgais...
Turpinājums no 5. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
4. februāris
Daila, Veronika, Dominiks
1746. Tadeušs Koscjuško (Tadeusz 
Kościuszko), poļu ģenerālis. Viņa 
vārdā nosaukts Austrālijas augstākais 
kalns.
1903. tautsaimnieks, literāts Arvīds 
Jēkabs Melliņš.
1951. aktieris, režisors Valdis Lūriņš.
1972. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Māra Moore.

5. februāris
Agate, Selga, Silga, Sinilga
1926. Maskavas-Rīgas vilcienā pie Ik-
šķiles Anglijas aģenti nogalina PSRS 
diplomātisko kurjeru.

6. februāris
Dārta, Dace, Dora

1867. bēgļu apgādāšanas komitejas lo-
ceklis, publicists Kristaps Bahmanis.

7. februāris
Nelda, Rihards, Ričards, Rišards
1861. etnogrāfs un literāts Mikus 
Skruzītis.
1896. latviešu strēlnieku virsnieks, At-
sevišķās studentu rotas komandieris, 
LKok Nikolajs Grundmanis. Krita rei-
zē ar plkv. O. Kalpaku 1919. g. 6. mar-
tā cīņā pie Airītēm.
1921. Dānija atzīst Latviju de jure.

8. februāris
Aldona, Česlavs
1871. mācītājs, rakstnieks, politiķis 
Andrievs Niedra.
1916. rakstnieks Gunārs Anatolijs Ja-
novskis.

1936. kinorežisors, scenārists, rakst-
nieks Aivars Freimanis.
1951. fotožurnāliste Aina Gailīte.
1956. Daugavpilī reģistrēta Latvijā vis-
zemākā gaisa temperatūra (-43,2°C) 
kopš mērījumu sākuma.

9. februāris
Simona, Apolonija
1896. valodnieks Jānis Loja.
1901. rakstnieks Jānis Grots.
1968. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Iveta Leitase.

10. februāris
Paulīne, Paula, Jasmīna
1919. režisore Pertas latv. drāmu kopā 
un ALTA, rakstniece Babete Blicava 

 
Turpinājums 16. lpp.

ticīgajiem; kā slimiem, tā veseliem – ir 
bijušas vien tad, kad latvieši kā pamat-
nācija ir paudusi skaidru gribu pēc brī-
vības un neatkarības, ko arī izcīnījusi 
nacionālas valsts veidolā.

Jā, protams, ka baltvāciešiem bija 
savā ziņā labākas iespējas nekā latvie-
šiem pirms Latvijas valsts dibināša-
nas, tāpat kā krieviem cara un komu-
nistu laikos, taču pat ja viņu iespējas 
tolaik bija kādu tiesu pārākas par lat-
viešu iespējām, abi režīmi – kā cara, 
tā padomju – bija represīvi un stipri 
tālu no cilvēktiesību ideāla. Citiem 
vārdiem sakot, tie bija tautu cietumi, 
un nav pārāk lielas starpības, vai esi 
pirmā vai pēdējā tauta iekšpus cietuma 
mūriem, jo cietums paliek cietums.

Kā būtu, ja būtu
Lai arī Latvijas valsts dibinā-

šana 1918. gadā un tās atjaunošana 
1991. gadā mūsdienās nereti tiek nici-
noši raksturota kā aizvēsturiskas XIX 
gs. idejas par nacionālu valsti īstenoša-
na, kas neesot vairs īsti iederīga XXI 
gs. pasaulē, patiesība ir tāda, ka, rūpē-
joties par savas nācijas un savas valsts 
pastāvēšanu, latvieši savā valstī ir ra-
dījuši iespējami labākos apstākļus arī 

citu tautību iedzīvotājiem. Tas attiecas 
arī uz ticības brīvību, vārda brīvību, 
saimniecisko darbību un izglītību.

Uz mirkli iedomāsimies, kāda Lat-
vijas valsts būtu šodien, ja 1991. gadā 
nebūtu pilnībā īstenojies latviešu tau-
tas sapnis par brīvības un neatkarības 
atgūšanu. Ja PSRS būtu turpinājusi 
pastāvēt kā PSRS ar Krieviju tās cen-
trā, diezin vai tajā būtu tik daudz brī-
vības un iespēju kā šodien Latvijā.

Savukārt, ja atjaunotā Latvijas 
valsts tobrīd būtu veidota uz PSRS 
drupām kā jauna valsts ar pilsonības 
nulles variantu un divvalodību, tad 
šodien tā vairāk atgādinātu mūsdienu 
Krieviju ar ierobežotajām brīvībām un 
cilvēktiesībām, nevis Eiropas Savienī-
bas valsti ar teju neierobežotām tiesī-
bām un iespējām.

Nav taču nekāds noslēpums, ka 
mērķis par katru cenu atgriezties Ei-
ropas vērtību telpā – caur dalību ES un 
NATO – bija tā saucamo latvisko par-
tiju un to vēlētāju mērķis, bet ne jau to 
partiju, kas sakās pārstāvam Latvijas 
cittautiešus.

No kļūdām nesargā
Atgriešanās un noturēšanās Eiropā 

jeb ES, kas, starp citu, arī ir nacionā-
lu valstu savienība, protams, nevar būt 
pašmērķis. Mums tā drīzāk ir kalpojusi 

kā tāda pašu uzstādīta latiņa acu priek-
šā, lai vienmēr atcerētos, kas mums bija 
atņemts piecdesmit padomju jūgā pava-
dītajos gados un uz kādām brīvības vir-
sotnēm ir vērts tiekties. Nu jau vairāk 
nekā desmit gadus esot ES un NATO 
sastāvā, redzam, ka medusmaize nav 
tik salda, ja vien paši netiecamies to 
maizi un medu sarūpēt. Esot iekšpusē, 
tagad redzam arī pelēkos ikdienas to-
ņus un zināmu neskaidrību par nākotni, 
kaut savulaik, mīņājoties pie ES ārdur-
vīm, mums viss rādījās skaidrāk izteik-
tos toņos un nākotne pārliecinoši spoža.

Taču pati par sevi uzturēšanās ES 
klubā mūs nepasargā un nepasargās no 
kļūdām vairāk vai mazāk nekā tad, ja 
mēs būtu ārpusē. Tāpat kā demokrā-
tijas un brīvības esamība nepasargāja 
no to iznīcināšanas pašu rokām Latvi-
jā 1934. gadā.

Tāpēc izvērtēsim godīgi savas 
valsts pagātni un tagadni, salīdzinā-
sim iespējas un brīvības, kādas bau-
dām un baudījām. Manuprāt, ja mēs 
tiešām paraugāmies uz to godīgi un 
pasaules notikumu kopsakarībās, tad 
ir skaidrs, ka Latvijai un tās sabiedrī-
bai labākais risinājums ir bijis nacio-
nālo un liberālo vērtību apvienojumā, 
bet ne pretstatījumā.

Sanita Upleja,
neatkarīgā žurnāliste

Nacionālais un liberālais
Turpinājums no 1. lpp.

Ziemas karā Somija zaudēja daļu 
teritorijas, bet nosargāja savu valsti, 
un pēc kara okupantu karavīru zābaki 
nebradāja pa pārējo Somijas zemi. Mēs 
pazaudējām visu. Vēlētos Raitas kun-
dzei pajautāt: „Kādas būtu Jūsu jūtas, 
ja karš būtu noslēdzies ar okupāciju, 
kolonizāciju, rusifikāciju un šodien et-
nisko somu īpatsvars esošo 98% vietā 
būtu noslīdējis līdz 60% vai zemāk un 

ja Helsinku mērs būtu kāds Nils Sko-
robogātovs, kas noslēdzis sadarbības 
un draudzības līgumu ar impēriskās 
Krievijas Federācijas valdošo partiju 
„Vienotā Krievija“ un Somijas parla-
mentā krievvalodīgo partijai būtu 60 
mandāti?“

Raitas kundze nesaprot: „Bet kas 
gan okupantiem ir kopīgs ar cilvē-
kiem, kas bēg no kara un terorisma?“

PSRS okupanti un kolonizato-
ri pie mums atnāca ne kā patvēruma 
meklētāji, bet kā kungi un noteicēji un 

diktēja mums savus noteikumus. Rie-
tumvalstu pieredze rāda, ka tagadējo 
migrantu vairākums uzvedas līdzīgi, 
ja ne vēl ļaunāk. Tas var kļūt par lielu 
apdraudējumu latviešu tautas pastā-
vēšanai tālākā nākotnē. Somija savos 
apstākļos vēl var atļauties eksperimen-
tēt ar bēgļu integrāciju un naturalizāci-
ju, bet latviešu tautas limits ir izsmelts 
ar pie mums jau esošajiem.

Andrejs Lucāns,
Burtniekos 

Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
Turpinājums no 7. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 4. februārī.
€1 = 1,55460 AUD
€1 = 0,76595 GBP

€1 = 1,66780 NZD
€1 = 1,12060 USD

Adelaidē
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.
Pirmdien, 15. febr., plkst. 19.00 ALB 
jauktais koris Dziesmu Laiva atsāks 
darbību Tālavas mazajā zālē. Visi mīļi 
aicināti.
Ceturtdien,  18.  febr., plkst. 19.00 – 
21.30 DV vīru koris Daugava atsāks 
savus mēģinājumus DV namā. Sirsnī-
gi aicinām bijušos un jaunus dziedātā-
jus nākt mūsu pulciņā.
Svētdien, 21. febr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Svētdien, 21. febr., plkst. 11.00 Gavē-
ņa 2. svētdiena, dievkalpojums.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 7. febr., plkst. 11.00 5. Epi-
fānijas svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 14. febr., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam. Pārrunāsim Judas 
un Jēzus pie D. Dambergas, 43 Nor-
man Cres., Norman Park.
Svētdien, 21. febr., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 20. febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes 
baznīcā. Kalpos māc. Kolvins Makfer-
sons.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 9. febr., plkst. 11.00 Latvie-
šu Ciema zālē notiks nākošais senioru 
saiets. Skatīsimies DVD par pagājušā 
gada (2015) Jaunatnes dienām Latvijā. 
Ieeja pret ziedojumiem. Līdzi ņemami 
groziņi.
Sestdien,  13.  febr., plkst. 13.00 Lat-
viešu nama Mazajā zālē, MLB sarī-
kojumā Draudzīgais aicinājums. Visi 
laipni aicināti.
Otrdien,  16.  febr., plkst. 10.00 – 12 
(un turpmāk katru otrdienu) Sv. Krusta 
baznīcas zālē darbu atsāks bērnudārzs 
Daina. Visi ieinteresētie pirmsskolas 
vecuma bērni mīļi aicināti latviskā 
vidē spēlēties, mācīties, draudzēties ar 

latviešu valodu, rotaļām un mūziku. 
Gaidīsim jūs mūsu pulciņā! Tuvāka 
informācija Amanda 0421 709 339.
Sestdien,  20.  febr., plkst. 11.00 DV 
vanadžu kopas sanāksme Latviešu 
ciemā.
Svētdien,  21.  febr., plkst. 14.00 
A. Jaudzema referāts DV mītnē Lat-
vijas prezidentūra Eiropas Savienības 
Padomē – mana iesaiste.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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.
Svētdien, 21. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma kafijas 
galds baznīcas zālē.
Svētdien, 21. febr., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

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,  7.  febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Trešdien, 10. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Pelnu diena.
Svētdien, 21. febr., plkst. 10.30 Kapu 
svētki Karakatas kapsētā.

Sidnejā
Sestdien,  13.  febr., plkst. 18.00 DV 
namā  Džeza vakars. Andrew Dick-
eson Trio. $5.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
 
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.
Svētdien, 21. febr., plkst. 9.30 Gavēņa 
II dievkalpojums.

Zelta piekrastē

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
Piektdien,  12.  febr., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 12. febr., plkst. 19.00 Lat-
gales vēstniecībā Gors, Rēzeknē, gru-
pas Astro’n’out & DJ Rudd mini kon-
certtūre Astro’ Electro Acoustic 2.0. 
Koncertos skanēs labākās Astro’n’out 
dziesmas neierastos aranžējumos, kā 
arī klausītāji gūs pirmo ieskatu gru-
pas jaunā albuma materiālā. Grupai 
uz skatuves pievienosies tās ilggadē-
jais draugs un producents DJ Rudd, 
kā arī izcilā latviešu koklētāja Laima 
Jansone.
Sestdien,  13.  febr., plkst. 15.00 ie-
skandinot Latvijas Republikas Ze-
messardzes 25. jubilejas gadu, Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notiks Zemessardzes orķestra, 
Zemessardzes bigbenda un Zemes-
sardzes kora Stars koncerts. Ieeja bez 
maksas.
Sestdien, 13. febr., plkst. 19.00 Lielajā 
Dzintarā, Liepājā, grupas Astro’n’out 
& DJ Rudd koncerts ar izcilo latviešu 
koklētāju Laimu Jansoni.
Svētdien,  14.  febr., plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkal-
pojums Metodistu baznīcā, Akas ielā 
13, Rīgā.
Svētdien, 14. febr., plkst. 18.00 Dzin-
taru koncertzālē, Jūrmalā, grupas As-
tro’n’out & DJ Rudd koncerts ar izcilo 
latviešu koklētāju Laimu Jansoni.
Ceturtdien, 18. febr., plkst. 19.00 at-
jaunotā vēsturiskā Dzintaru koncert-
zāle koncerts Vīnes klasika. Mocarta 
klavierkoncerts un Bēthovena simfo-
nija Liepājas Simfoniskā orķestra  un 
diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā. 
Koncerta soliste – jaunā un talantīgā 
pianiste Aurēlija Šimkus.
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

(dz. Ringa).

1921. komponiste, pianiste Elga Īgen-
berga.
1953. pianiste, sabiedriskā darbiniece 
Toronto Helēna Gintere.

1971. mūziķis, LR kultūras ministrs 
(2009.g. 12.marta – 2010.g. 3.nov.) Ints 
Dālderis.  ■
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