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Astrīdes Ivaskas urna
Guldīta dzimtenes kapsētā

Cauri ziedošām ābe-
lēm un ceriņiem, cauri 
zeltaini mirdzošiem ra-
pšu laukiem ved Kur-
zemes ceļš, dzejnieces 
Astrīdes Ivaskas ceļš uz 
Rimzātu kapiem Pelču 

pagastā netālu no Kuldīgas. Viņa pie-
vienojusies saviem mīļajiem veļiem – 
vecmāmiņai un neskaitāmām tālākām 
paaudzēm, kas jau pirms gadu sim-
teņiem starp vecajiem kokiem raduši 
mūžīgo mieru.

Saulainā Latvijas dienvidū sest-
dien, 21. maijā vienos dienā Rimzātu 
kapos guldīja urnu ar Astrīdes Ivaskas 
pīšļiem. Izvadītāju nebija daudz – radi 
un daži tuvākie draugi. Tāda bijusi 
tuvinieku vēlēšanās. Izvadīšanas lai-
kā pa vidu putnu dziesmām skanēja 
vijole, mācītājs iesvētīja debesu ceļu, 
un gaisā uzspurdza arī viens Astrīdes 

dzejolis – latviešu un angļu valodā. 
Kad urnu ielaida kapā, tuvējā krūmā 
nolaidās dzelteni oranžs raibs taurenī-
tis, un pa zaru rāpoja mārīte. Latvijas 
daba ir tik skaista, ka sāpēja sirds.

Man atmiņā divi no agrākiem 
braucieniem kopā ar Astrīdi.

Pirmais. Bija 1988. gada oktobra 
pirmās dienas, kad rudens bija koši 
bija izkrāsojis Latviju. Astrīde un 
Ivars Ivaski pēc ilgiem gadu desmi-
tiem spēra kāju uz dzimtenes zemes. 
Pāris dienas pirms Tautas frontes no-
dibināšanas mēs braucām uz Kurze-
mi. Astrīde gribēja redzēt un parādīt 
Ivaram savas vietas un satikt radus. 
Mēs apskatījām Lesteni, kur vēl nebija 
pat jausmas par Brāļu kapiem, un tikai 
Dievs zināja, ka baznīca reiz piedzīvos 
atjaunošanu. Bijām Laidzē un Kuldīgā 
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NATO klātbūtne Baltijas valstu reģionā
Dalībvalstis vienotas par to paplašināšanu

26. maijā ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs Rīgā tikās ar Vācijas ārlietu 
ministru Franku Valteru Šteinmeie-
ru (Frank-Walter Steinmeier), lai ap-
spriestu gatavošanos NATO Varšavas 
samitam un aktuālos ES jautājumus, 
kā arī Latvijas – Vācijas divpusējo sa-
darbību.

„Augstu vērtējam aktīvo divpusē-
jo dialogu ar mūsu stratēģisko partneri 

Vāciju. Turklāt šogad atzīmējam 95 
gadus kopš Latvijas un Vācijas diplo-
mātisko attiecību nodibināšanas un 25 
gadus kopš to atjaunošanas,“ tikšanās 
laikā pauda E. Rinkēvičs.

E. Rinkēvičs ar F. V. Šteinmeieru 
pārrunāja arī Latvijas un Vācijas sa-
darbību aizsardzībā gan divpusēji, gan 
NATO ietvaros ar skatu uz jūlijā gai-
dāmo NATO samitu Varšavā. „Latvija 

ir apmierināta ar gatavošanos NATO 
samitam Varšavā, jo alianses dalībval-
stīs ir vienota izpratne par klātbūtnes 
paplašināšanas nepieciešamību NATO 
austrumu flangā, tostarp Baltijas valstu 
reģionā un Polijā. Tāpat ir jāstiprina 
noturība pret hibrīddraudiem gan Eiro-
pas Savienības un NATO dalībvalstīs, 
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Pie Rimzātu kapiem. Skat. rakstu „Astrīdes Ivaskas urna“.
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Kā latviešu sakām-
vārds vēsta: Vienam 
patīk māte, otram meita 
un trešajam – kleita! DV 
rīkotajā kabarē sestdien, 
21.  maijā, programma 
bija tik plaša, ka droši 
varēja teikt – sarīko-

jums katrai muzikālai gaumei. Patīk 
klasiskā? Lūdzu – klavieres un čelli ar 
nopietnu mūziku; patīk kas vieglāks? 
Ivars Štubis iepriecināja ar latviešu 
romancēm. Esi militāri noskaņots? 
Ivars aizkustināja ar latviešu karavīru 
dziesmām; netrūka ne sentimentālas, 
ne tautiskās, ne moderno grāvēju, ne 
dažādu instrumentu skaņas. Bija pa-
domāts arī par tiem, kam patīk dziedāt 
līdz (Un kuram tad nepatīk?), jo vār-
dus varēja lasīt no ekrāna, un pavadī-
jumus spēlēja vai nu Ivars uz akordeo-
na, vai grupa Četri kaķēni. Tik vien 
trūka, kā dancošanas!

Plānošanas sākumā bija paredzēts 
pēcpusdienu rīkot DV namā, bet drīz 
vien kļuva skaidrs, ka vajadzīgas pla-
šākas telpas – reklāmai liels spēks! Sa-
runāja Tālavu, un labi, ka tā: DV namā 
150 viesus pat kā siļķes mucā nekādā 
ziņā nevarētu nosēdināt. Publikā visi 
gadu gājumi – no agrajiem padsmit-
niekiem līdz deviņdesmitgadīgiem 
sirmgalvjiem – prieks redzēt tos jau-
nos, un ne visi latvieši. Raiba prog-
ramma, raiba publika.

Protams, bija padomāts arī par 
miesas stiprināšanu. Jau no paša sāku-
ma varēja paciemoties bārā, uz kurieni 
bija pārvietots vai viss Vanagu nama 
bāra saturs plašā izvēlē. Pēc priekšne-
sumu pirmās daļas veiklās viesmīles 
Sandra un Sanita apbrīnojami īsā lai-
kā pienesa turpat 150 viesiem karstas 
vakariņas – cūkas gaļu, sarkanos kā-
postus, kartupeļus, mērci un pēc tam 
saldo ēdienu. Kafijai pats varēja aiziet 
pakaļ.

Var konstatēt, ka Adelaidē aug jau-
na latviešu mūziķu paaudze, kuras at-
tīstībai ir vērts pasekot. Zali Strazdi-
ņa (kuru uz skatuves redzu pirmo, bet 
cerams, ne pēdējo reizi) un Raimonds 
Jaudzems katrs savā reizē iepriecinā-
ja ar savu veiklo klavierspēli; jaunie 
pirksti jo veikli dancoja pa Tālavas 
flīģeļa klaviatūru. Turklāt jaunos pi-

anistus nenodeva 
ne mazākā uztrau-
kuma pazīme, tie-
ši pretēji – varēja 
redzēt, ka viņi ar 
prieku iejūtas mū-
zikas valdzināju-
mā.

Vakara nagla 
bija ciemiņš no 
Melburnas Ivars 
Štubis. Ko gan šis 
jauneklis neprot? 
Viņš skaisti dzied 
(pierādot, ka arī 
šajos modernos 
laikos, dziedot nav jākliedz), spēlē 
ģitāru un akordeonu un turklāt, nepie-
spiesti un interesanti uzrunā publiku 
skaidrā latviešu valodā. Vispār, viņš 
būtu ideāls sarīkojuma vadītājs, jo 
bauda publikas respektu un uzmanī-
bu. Viņš dziedāja pats savu program-
mu un vadīja pirmās daļas kopdzies-
mas, piespēlēdams vai nu akordeonu, 
vai ģitāru. Viņu noteikti vajag aicināt 
atkal uz Adelaidi!

Jānis  Laurs kā čellists ir pazīs-
tams ne tikai Adelaidē un ne tikai lat-
viešos, bet arī citās pavalstīs Latvijā 
un arī austrāliešu sabiedrībā nu jau 
vairākus gadu desmitus. Latviešu sarī-
kojumus un Kultūras dienu koncertus 
viņš ir kuplinājis pa visu Austrāliju, un 
arī ārzemēs viņa vārds nav svešs. Ar 
kolēģiem Jūvenu  Brembelu  (Ewen 
Bramble) (čells) un Deimijenu Mens-
fīldu (Damien Mansfield) (klavieres), 
Jānis sniedza patiesu baudu šī dvē-
seliskā stīgu instrumenta cienītājiem 
ar G. F. Hendeļa, Čaikovska, Mediņa 
un Dārziņa skaņdarbiem. Beigās divi 
čelli nospēlēja lustīgā duetā Kur tad tu 
nu biji, āzīti manu? Visi klausījās lielā 
uzmanībā, lai gan Jānis sacīja, ka tā kā 
šis nav koncerts, bet gan kabarē, tad 
viņš neņems ļaunā, ja publika sarunā-
sies, staigās apkārt pie draugiem vai 
apciemos bāru, kamēr stīdzinieki spē-
lē! Staigāt apkārt? Knapi elpojām, bija 
tik skaisti, un Āzītis izraisīja smieklus 
un jūsmīgus aplausus.

Pēc vakariņām otrā daļa sākās ar 
Dailu Šmitu un Matīsu Reinhardu, 

Mūzika katrai gaumei
DV kabarē pēcpusdiena „Tālavā“, Adelaidē
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Ivars Štubis.
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No kreisās: Deimijenus Mensfīlds (Damien Mansfield), 
Jānis Laurs, Jūvens Brembels (Ewen Bramble).
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Piektdien, 27. maijā, 
PBLA (Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības) 
priekšsēža vietniece un 
LAAJ (Latviešu Apvie-
nības Austrālijā un Jaun-

zēlandē) priekšsēde Kristīne  Saulīte 
un PBLA Izglītības padomes izpilddi-
rektore Anta Spunde tikās ar izglītī-
bas un zinātnes ministru Kārli Šadur-
ski, lai pārrunātu diasporas izglītības 
aktuālākos jautājumus un turpmāko 
sadarbību PBLA un IZM (Izglītības 
un zinātnes ministrijas) Sadarbības 
memoranda ietvaros. PBLA pārstāves 
aktualizēja nākamā gada diasporas iz-
glītībai atvēlētā budžeta neskaidrību 
un izteica cerību, ka tiks atrasti līdzek-
ļi gan iesākto iniciatīvu turpināšanai, 
gan rasti trūkstošie līdzekļi elektronis-
ka tālmācības rīka izstrādei.

Sarunas gaitā tika apspriesta ie-
spējamā Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas apbalvojumu piešķiršana 
gan diasporas skolu skolotājām, gan 
diasporas skolu absolventiem. PBLA 
puse uzsvēra šāda žesta nozīmīgumu 
latviskās izglītības ieguvēju motivā-
cijas veicināšanai. Tālāk tika runāts 
par latviešu izcelsmes jauniešu un 
studentu iespējām gan īstermiņā, gan 
ilgtermiņā iekļauties Latvijas izglītī-
bas sistēmā. Abas puses vienojās, ka 

šim jautājumam būtu jāvelta īpaša uz-
manība. Apspriežamo tēmu lokā bija 
arī situācija remigrējušo bērnu jomā, 
kuras uzlabošanai jāpievērš īpaša uz-
manība, iespēja diasporas bērniem un 
jauniešiem kārtot latviešu valodas kā 
svešvalodas eksāmenu. Noslēgumā 
abas puses vienojās par turpmāku re-
gulāru sadarbību diasporas izglītības 
jautājumu risināšanā.

Anta Spunde
PBLA Izglītības padomes 

izpilddirektore Anta Spunde
Laikrakstam „Latvietis“

Pagājušā gadā Mel-
burnas latviešu sabied-
rība pirmo reizi atzīmēja 
14. jūnija aizvesto pie-
miņas sarīkojumu kopī-
gi ar brāļu tautu – igau-
ņiem, apvienojot aktu 

ar dievkalpojumu. Sarīkojums notika 
Sv. Krusta baznīcā, kur pulcējās pāri 
100 dievlūdzēju un akta apmeklētāju. 
Priekšnesumus sniedza Melburnas lat-
viešu jauktais koris Daina, Māsas Di-
mantas no Latvijas un igauņu sieviešu 
koris. It īpaši aizkustinošs bija igauņu 
pārstāvja Raivo Rahni personīgās at-
miņas par 14. jūnija vakaru. Kā rīkotā-
ji, tā sarīkojuma apmeklētāji izvērtēja 
šo kopīgo sēru piemiņas sarīkojumu 
par ļoti vērtīgu un ierosināja arī turp-
māk šos vienojošos notikumus kopīgi 
atzīmēt.

Atbildību rīkot 2016. gada Aiz-
vesto piemiņas sarīkojumu piedāvāja 
uzņemties Melburnas Lietuviešu bied-

rība, uzaicinot pulcēties savās mājās – 
Lietuviešu namā.

Sarīkojums notiks svētdien, 5. jū-
nijā, plkst. 14.00. Aktā piedalīsies 
Lietuvas un Latvijas Republiku goda 
konsuli Melburnā – Dana Levickis un 
Jānis Roberts Dēliņš. Līdzīgi kā pagā-
jušā gadā, tiks sniegti baltu tautu lik-
teņstāsti. Programmai caurvīsies mu-
zikāli priekšnesumi, kurus sniegs visu 
trīs baltu tautu mākslinieki: Melburnas 
jauktais koris Daina; lietuviešu jauk-
tais koris Dainos Samburis, kokļu an-
samblis Vaidulite (kurā vairākus gadus 
piedalās arī latviešu koklētāja Māra 
Baumane), folkloras kopa Pamesta 
Klumpe un igauņu sieviešu koris.

Ieeja bez maksas. Lietuviešu bied-
rība aicina visus pēc sarīkojuma bla-
kus zālē pakavēties pie kafijas galda.

Sarīkojumu rīko Lietuviešu biedrī-
ba Melburnā kopā ar MLOA.

Anita Andersone
MLOA priekšsēde

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Ziniet, es pilnībā sa-

protu katru aizbraukušo 
latvieti, jo šeit dzīvot var 
tikai īsti patrioti, idioti un 
tie, kuriem vienkārši nav 
citas izejas. Mūsu valsts 

vīri un sievas nedomā par mūsu tautie-
šiem, nedomā par viņu vajadzībām un 
ģimenēm“. Ar šādu deklarāciju nesen 
nāca klajā Latvijā populāra personība.

Vispār interesants cilvēku sadalī-
jums. Ja veiktu aptauju Latvijas iedzīvo-
tājos, tad kurš būs tas, kas pacels roku 
atzīties, ka ir idiots? Tātad paliek tikai 
īstie patrioti un tie – bez citas izejas.

Kategorijas tomēr nav tik skaidra 
sadalāmas, jo pēdējās nedēļas laikā vēl 
viena pazīstama personība piekrita ie-
priekš citētai deklarācijai, un papildus 
piedāvāja tēzi, ka: „Lai šajā valstī būtu 
patriots, jābūt skrūvītei izsistai.“

Rezumējot, Latvijā dzīvojošie cil-
vēki esot tikai tādi, kuriem ir skrūvī-
te izsista, ir idioti vai nav citas izejas. 
(Neprasīšu, kurš apraksts piemēro-
jams sākumā nopeltiem valsts vīriem 
un sievām.)

Patiešām, ļoti daudzi cilvēki ir iz-
braukuši no Latvijas ne tāpēc, ka vi-
ņiem draud nāves briesmas, bet tāpēc, 
lai uzlabotu savu saimniecisko stāvok-
li. Pārāk bieži izbraucējs nav redzējis 
iespēju, kā atmaksāt parādus Latvijā 
vai citādi sajutis finanšu krīzes vai 
Latvijas nesakārtoto likumu spiedie-
nu. Bet tas nav nekāds iemesls nosaukt 
palikušos par idiotiem.

Skaidrs, ka Latvija patreiz nav ide-
āla valsts, tāpat kā mēs katrs neesam 
ideāli cilvēki. Tas ir mazliet novazāts 
izteiciens, bet vēl arvien jāatceras, ka 
mūsu valsts ir mēs paši, un tas, ko mēs 
paši esam paspējuši izveidot.

Ir viena lieta – braukt uz citu val-
sti, lai dzīvotu labākos apstākļos, bet 
ir pilnīgi cita lieta nopelt un, faktiski, 
dziļi apvainot tos, kuri paliek Latvijā. 
Pēc abu pazīstamo personību teiktā, 
lai pierādītu, ka neesam idioti, mums 
vajadzētu visiem atstāt Latviju. Un 
līdz ar to, atstāt šo zemi citam, kas to 
vairāk iekārojis.

Tad jāprasa, kurš šai stāstā ir īstais 
idiots? Vai tas, kurš pamet savu mantoju 
un kļūst par jaunatbraucēju citā valstī? 
Vai tas, kurš ar zināmu spītu turas pie 
sava mantojuma, un, cik ir viņa spējās, 
cenšas arī uzlabot šo mūsu radīto valsti?

Māras Zālītes Lāčplēsī Laimdota 
aicina saulīti dot viņas mīļajiem spē-
ku, mīlošas acis, tīras dvēseles, lepnu-
mu, bet arī naidu un cerību.

Es aicinu neizniekot mūsu manto-
jumu, jo, reiz pamests, tas vairs nebūs 
atgūstams. Lai mums būt lepnums uz 
mūsu paveikto, cerības par mūsu nā-
kotni un naids pret tiem, kas cenšas 
visu to mums atņemt.

GN

Baltiešu aizvesto piemiņa
75 gadu atceres sarīkojums Melburnā

PBLA tiekas ar IZM ministru
Priekšsēža vietniece un Izglītības padomes izpilddirektore

No kreisās: PBLA priekšsēža vietnie-
ce, LAAJ priekšsēde Kristīne Saulīte, 
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis un PBLA Izglītības pado-
mes izpilddirektore Anta Spunde.
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Kurš ir tas skaistā-
kais gadalaiks kalendā-
rā? Šis jautājums bieži 
paceļas pārrunās. Es, 
kā aprūpes vadītāja, arī 
ņemu vērā, kā labāk iz-
mantot mūsu gadalaikus 

Dienvidaustrālijā. Cik vien iespējams, 
mēģinu rīkot braucienus, kur dota ie-
spēja izbaudīt svaigu gaisu, pastaigāt 
un tuvāk apbrīnot dabu un kaut ko jau-
nu piedzīvot tā, lai vēlāk var pārrunāt 
piedzīvotu.

Šogad Dienvidaustrālijā ir tiešām 
silts un skaists rudens. Kad plānoju iz-
braukumu uz Monarto, to es nezināju, 
tomēr man laimējās, un biju ļoti prie-
cīga, ka laika prognoze manam izbrau-
kumam bija kā pasūtīta. Temperatūra 
tā ap +26°C, bez mākoņiem un bez lie-
tus. Brauciens uz Monarto zvērudārzu 
ar autobusu ilgst drusku pāri stundai, 
un mums ir pietiekami daudz brau-
cēju, ka varam pieteikt gidu, lai nāk 

mūsu autobusā pastāstīt par zvēriem, 
kas atrodas šinī zvērudārzā.

Brauciens pāri Adelaides kalniem 
14.  aprīlī arī deva iespēju apbrīnot 
skaistās, krāšņas rudens lapas, kuras 
atgādina Latviju rudenī. Tūlīt visi arī 
prasa, kad iesim sēņot? Apgalvoju, ka 
sēņošana notiks pēc pirmajiem lietiem.

Monarto zvērudārzā dzīvnieki 
dzīvo lielos aplokos un ir zināmās vie-
tas, kur var aizstaigāt un tuvāk apska-
tīt viņus. Mums laimējās, ka braucam 
ar savu autobusu un gids ar mikrofonu 
mums pastāstīja gan par zvēriem aplo-
kos, kurā virzienā skatīties, lai labāk 
viņus redzētu, no kādas valsts ievesti 
un kādi nākotnes plāni zvērudārzam. 
Arī kad žirafe tik tuvu pienāca mūsu 
autobusam, ka pat varējām redzēt zilo 
mēli un kad zebras gar vārtiem staigā-
damas turp un atpakaļ, ka bija iespēja 
saskaitīt melnās strīpas. Paceļas jau-
tājums vai zebra ir balta ar melnām 
strīpām vai melna ar baltām strīpām.

Sēžot autobusā, bija ļoti labi paska-
tīties uz bizoņu pulku, guļot saulītē vai 
stirnu baru pakalnē. Diemžēl šinī die-
nas laikā lauvām bija diendusas laiks, 
un viņas saldi gulēja paēnā. Tomēr ka-
ralis izskatījās liels un spēcīgs, un labi, 
ka bijām autobusā drošībā.

Laiks ļoti ātri paskrēja un gids, at-
vadoties no mums, ierosināja, lai vēl 
pakavējamies un paši apskatam tuvāk 
mērkaķus, mērkatus un citus zvērus 
netālu no informācijas centra.

Visi bijām ļoti apmierināti gan ar 
gidu, gan pusdienām – pikniku, gan 
ar iepirkumiem no informācijas cen-
tra. Nezināju, ka starp mums bija tik 
lieli dzīvnieku mīļotāji, ka nepietiki 
vien, ka visu apskatījās, bet arī no-
pirka dzīvnieku lelles, lai turētu tās 
savā klēpī visu ceļu atpakaļ. Tik mīlīgi 
tie izskatījās, ka varbūt paņems savu 
pirkto dzīvnieciņu nākamā saietā.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Brisbanieši piektdie-
nas, 6. maija, rītā pulcē-
jās, lai tiktos ar Kristīni 
Saulīti, LAAJ prezidija 
priekšsēdi, ikmēneša 
Brīvļaužu sanāksmes ie-
tvaros. Šīs sanāksmes 
vienmēr iesākas ar rīta 

tēju un cepumiem, un tā bija pirmā 
izdevība aprunāties un iepazīties ar 
Kristīni un viņas vīru Pēteri. Šoreiz 
parastos galdautus atvietoja spoži, bal-
ti galdauti, jo, tāpat kā citos Austrālijas 
centros, arī Brisbanes latvieši vēlējās 
atzīmēt Baltā galdauta svētkus.

Kristīne Saulīte plaši un interesan-
ti stāstīja par LAAJ darbību, mērķiem 
un projektiem, kā arī iepazīstināja 
mūs ar LAAJ mājaslapu internetā, un 
tur atrodamo informāciju par latviešu 
sarīkojumiem, organizācijām un dažā-
diem pakalpojumiem visās Austrālijas 

pilsētās. Sekoja vairāki jautājumi no 
publikas, kuru atbildēs Kristīne vēl 
sīkāk izskaidroja LAAJ lielo vērtību 
mūsu kopējās latviskās sabiedriskās 
dzīves veidošanā. Turklāt Kristīne no-
lasīju arī izvilkumus no sava referāta 
par latviskas identitātes saglabāšanu, 
tā padarot šo tikšanos vēl vērtīgāku 
klausītājiem!

Tad visi atkal sēdāmies pie balti 
klātajiem galdiem, lai baudītu pusdie-
nas un ļautu Kristīnei tuvāk iepazīties 
ar brisbaniešiem – it sevišķi tiem, kuri 
pašlaik veic Latviešu nama, Kvīnslan-
des draudzes, Brīvļaužu sanāksmes un 
Saules zaķis skoliņas darbus. Kristīnes 
atvadu vārdiem: Liels, liels paldies par 
iespēju tikties ar Brisbanes latviešiem. 
Jūs neesat liela, bet īpaši sirsnīga un 
pretimnākoša saime! Vēlamies savu-
kārt pievienot kvīnslandiešu pateicību 
viņai par iespēju vairāk uzzināt par 

LAAJ darbu, tā vērtību un kā mēs to 
varam atbalstīt!

Arnis Siksna
LAAJ vicepriekšsēdis Kvīnslandē

Laikrakstam „Latvietis“

Baltie galdauti Brisbanē
LAAJ prezidija priekšsēde stāsta par LAAJ darbību, mērķiem un projektiem

Kristīne Saulīte stāsta brisbaniešiem 
par LAAJ.
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Adelaides „Laimas“ izbraukums uz Monarto
Skaistās, krāšņās rudens lapas atgādina Latviju rudenī

Anna un Lolita ar saviem jauniem draudziņiem.
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Rudens lapas.
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BALTIEŠU AIZVESTO PIEMIŅAS SARĪKOJUMS MELBURNĀ
svētdien, 5. jūnijā, plkst. 14.00 Lietuviešu namā, 44 Errol St, North Melbourne

Lietuviešu biedrība Melburnā aicina latviešu un igauņu sabiedrības kopīgi atzīmēt baltiešu 14. jūnija 
deportāciju 75 gadu atceri.

* Piedalīsies Lietuvas un Latvijas goda konsuli Melburnā.
* Sabiedrību pārstāvji sniegs baltu tautu likteņstāstus.
* Priekšnesumus sniegs: Melburnas jauktais koris Daina; lietuviešu jauktais koris Choras Dainos Samburis, 

kokļu ansamblis Vaidulite un folkloras kopa Pamesta Klumpe; un igauņu sieviešu koris.

Ieeja bez maksas.

Visi aicināti pēc sarīkojuma pakavēties blakus zālē pie kafijas galda.

Rīko Austrālijas Lietuviešu biedrība Melburnā kopā ar MLOA
Tuvāka informācija, zvanot Anitai Andersonei, MLOA priekšsēdei: 9867 2070

SSE Riga pētījums
2015. gadā ēnu ekonomikas apjoms Latvijā ir nedaudz mazinājies

2015. gadā Latvijas ēnu ekonomi-
kas apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, ir nedaudz mazinājies, savukārt 
Lietuvā un Igaunijā ir bijis neliels ēnu 
ekonomikas apjoma pieaugums, seci-
nāts šodien publiskotajā Rīgas Ekono-
mikas augstskolas (SSE Riga) ikgadējā 
Baltijas valstu ēnu ekonomikas pētīju-
mā.

Izteikts procentos no iekšzemes 
kopprodukta (IKP), ēnu ekonomikas 
lielums 2015. gadā Latvijā ir 21,3%, 
Lietuvā – 15%, bet Igaunijā – 14,9%. 
Gada laikā ēnu ekonomikas apjoms 
Latvijā ir krities par 2,2% no IKP, 
taču ēnu ekonomika Latvijā joprojām 
ir ievērojami lielāka nekā abās Baltijas 
kaimiņvalstīs.

„Lai gan Latvijas ēnu ekonomikas 
sarukuma pamatā galvenokārt ir sa-
mazinājums neuzrādīto uzņēmējdarbī-
bas ienākumu un „aplokšņu“ algu ap-
jomos, šie rādītāji Latvijā joprojām ir 
vērtējami kā ļoti augsti,“ atzīst pētīju-
ma autors, SSE Riga asociētais profe-
sors Dr. Arnis Sauka. Visaugstākais 
ēnu ekonomikas līmenis ir Rīgā un tās 
apkārtnē, kam seko Kurzemes reģions.

Lielāko  ēnu  ekonomikas  daļu 
Latvijā  veido  uzņēmējdarbības  ie-
nākumu  neuzrādīšana jeb izvairī-
šanās no nodokļu maksāšanas, kas 
sasniedz gandrīz 45% no visas Latvi-
jas ēnu ekonomikas. Uzņēmējdarbī-
bas ienākumu neuzrādīšana Latvijā 

ir ievērojami lielāka kā kaimiņvalstīs 
(Latvijā – 19,9%, salīdzinot ar 10,5% – 
Lietuvā un 7,5% – Igaunijā). Turklāt 
pētījuma dati liecina, ka nereģistrētie 
uzņēmumi veido aptuveni 5% – 7% no 
visiem uzņēmumiem Latvijā.

Otru  lielāko  Latvijas  ēnu  eko-
nomikas  īpatsvara  daļu  joprojām 
veido aplokšņu  algas. Aplokšņu algu 
līmenis 2015. gadā visās Baltijas val-
stīs ir aptuveni vienādā līmenī, proti, 
15,2% – 17,9% diapazonā. Jāatzīmē 
gan, ka Latvijā aplokšņu algu īpat-
svars kopējā algu apjomā samazinās 
jau kopš 2010. gada un šī tendence 
turpinās arī 2015. gadā. Neoficiālās 
aplokšņu algas ir nozīmīgākā ēnu eko-
nomikas problēma Igaunijā un veido 
līdz pat 60% no kopējā ēnu ekonomi-
kas apjoma.

No Baltijas valstīm visaugstākais 
kukuļdošanas  līmenis  ir  Lietuvā, 
kura 2015. gadā ir piedzīvojusi ku-
kuļdošanas pieaugumu gan vispārējā 
uzņēmējdarbībā (no 10,2% uz 12,7% 
no ieņēmumiem), gan saistībā ar valsts 
pasūtījumiem (no 10,9% uz 11,5% no 
valsts pasūtījuma līguma vērtības).

Nozaru griezumā visaugstākais 
ēnu  ekonomikas  uzņēmējdarbības 
īpatsvars  Latvijā  tradicionāli  ir 
būvniecības  nozarē un 40% nozares 
darbības notiek pelēkajā zonā. Uz-
ņēmējdarbības īpatsvars būvniecības 
nozarē Lietuvā un Igaunijā ir uz pusi 

mazāks.
Saskaņā ar pētījuma datiem, ma-

ziem uzņēmumiem ir tendence biežāk 
darboties pelēkajā zonā nekā lieliem 
uzņēmumiem, tomēr atšķirības starp 
dažāda lieluma uzņēmumu kategori-
jām nav izteiktas, arī dažas lielas kom-
pānijas sniedz ievērojamu pienesumu 
ēnu ekonomikai.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 
2015. gadā no trim Baltijas valstīm 
visaugstākā neapmierinātība ar valsts 
nodokļu politiku bija Latvijā, lai gan 
uzņēmumi joprojām ir relatīvi apmie-
rināti ar Valsts ieņēmumu dienesta 
darbu. Likumsakarīgi, ka uzņēmumi, 
kas nav apmierināti ar nodokļu politi-
ku vai valdību, biežāk sliecas iesaistī-
ties ēnu ekonomikā, bet apmierinātie 
uzņēmumi to dara retāk.

Pētījuma dati liecina, ka mazāki 
un jaunāki uzņēmumi proporcionāli 
vairāk iesaistās ēnu uzņēmējdarbībā 
nekā lielāki un vecāki uzņēmumi, ko 
pētījuma autori skaidro ar to, ka uzņē-
mumi izmanto izvairīšanos no nodok-
ļu maksāšanas, lai sasniegtu zināmu 
konkurētspēju.

Autori ēnu ekonomikas mazinā-
šanai iesaka nodrošināt stabilāku no-
dokļu politiku, noteikt taisnīgākas no-
dokļu likmes, raugoties no uzņēmēju 
viedokļa, kā arī uzlabot pārredzamību 
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Daugavas Vanagu 
palīdzības darbs nav bei-
dzies. Vēl ir daudzi, kam 
vajadzīgs mūsu atbalsts. 
Katru gadu Daugavas 
Vanagu organizācija 

griežas pie tautas, aicinot palīdzēt, zie-
dojot gadskārtējā ziedojumu akcijā. Ar 
jūsu devumu tiks palīdzēts ne tikai biju-
šiem leģionāriem, bet arī daudz un au-
džu bērnu ģimenēm un Latvijas nākot-
nei – mūsu jauniešiem. Latvijā un ārpus 
Latvijas vēl daudz jādara, lai Latvija 

varētu turpināt augt. Ziedosim katrs 
pēc savām spējām, neviens ziedojums 
nav par mazu vai lielu. Katrs dolārs pa-
līdzēs mūsu tautas nākotnei. Šogad šī 
akcija notiek maija un jūnija mēnešos.

2016. g. līdzekļu vākšanas akcijas 
mērķi ir līdzīgi pagājušā gada mēr-
ķiem: 1. bijušiem leģionāriem, 2. jau-
niešiem (šeit un Latvijā), 3. daudz un 
audžu bērnu ģimenēm, 4. bez sadalī-
juma (ko nodaļas un zemes valde var 
izlietot neparedzētām vajadzībām [bet 
tikai labdarībai]).

2015. gadā Daugavas Vanagu Aus-
trālijā atbalstu saņēma 201 leģionārs, 
69 daudzbērnu ģimenes un 59 audžu 
bērnu ģimenes. Leģionāru zālēm tika 
izdoti 35 475 euro. Kopējais Austrā-
lijas DV atbalsts šiem mērķiem bija 
55 480,70 euro un 2950 lati. Bez šiem 
galvenajiem mērķiem tika atbalstīti arī 
citi pasākumi Latvijā un ar $ 26 541 
Austrālijā. Šie līdzekļi nāca ne tikai no 
līdzekļu vākšanas akcijas, bet arī no 

Nesen pārlasīju kādu vēstuli, ko 1855. gadā 22. decembrī iespieda Latviešu Avīžu (Nr. 51) pielikumā 
(Latweeschu Avischu peelikkums). Laikraksts Latviešu Avīzes nāca klajā no 1822. līdz 1915. gadam. Vēstu-
le man īpaši interesēja, jo tā ir agrākā līdz šim zināma vēstule, kurā kāds latvietis piemin ceļojumu uz Aus-
trāliju. Raksts ir grūti lasāms, jo ir iespiests fraktūrā un vecā ortogrāfijā. Bez tam, vairāki vārdi mūsdienu 
lasītājam liksies sveši. Bet ar pacietību visu var salasīt un saprast. Vēstule (vai grāmata, kā tajos laikos 
sauca) tika nosūtīta jūrnieka Kristiāna Lukes māsām. Kāds to tālāk nodeva vietējam draudzes mācītājam, 
kurš to nosūtīja Latviešu Avīžu redakcijai.

Vēstule ir rakstīta 1855. g. 16. aprīlī. Gadījās, ka to pārlasīju tieši 16. aprīlī, vēstules tapšanas dienā, kaut 161 gadu 
vēlāk. Tas mani iedvesmoja to pārrakstīt mūsdienu ortogrāfijā, lai varētu ar to vieglāk dalīties ar citiem, kam varēt šī 
vēstule interesēt. Personu vārdi un muižas nosaukums ir atstāti oriģinālā burtojumā.

Aldis Putniņš
Laikrakstam „Latvietis“

* * * 
Amerikā, Peru valstī, Kalaus ostā 

(AP: el Calloa, Peru galvenā osta) tanī 
16tā aprīļa d. 1855.

Mīļas māsas! Es jūs pēc kādiem 
gadiem ar šo grāmatu (AP: vēstuli) ap-
meklēju un vēlos jūs un jūsu vīrus pie 
veselības atrast un visus citus draugus 
un radus, un manus švāģerus.

Nu ir viens apaļš gads, kad savu 
tēvu zemi atstāju, un ar bažīgu prātu 
un noskumušu sirdi es viens pats ar 
sevi sarunājos kādām stundām, un 
grūti man būtu ap sirdi, kad man par 
visam jūs un tā mīļa krievu zeme būtu 
jāatstāj. Ak! nekas nav mīļāks, kā tas 
vidus, kur pirmo reizi to pasauli ie-
raugam un tie cilvēki ar kuriem bēr-
nu dienas pavadām ar prieku un bez 
kādām bēdām, bez kāda trūkuma. Es 
vēl dažu reizi domāju uz saviem aiz-
gājušiem mīļiem vecākiem, kuri mani 
kristīgi audzināja un uz visiem labiem 
darbiem pamācīšanu deva. Kamēr 
es Rīgā biju, man nekad nebija vaļas 
papriekš par tam pārdomāt, bet nu uz 
tām garām reisām (ceļiem) ir papillam 
(AP: pilns) vaļas un laika.

Mana pirmā reisa (ceļš) bija no Rī-
gas uz Londonas pilsētu uz Enlenderu 
zemi (AP: Angliju) un tur man vaja-
dzēja atstāt Rīgas kuģi caur tam, kad 
viņš nevarēja vairs atpakaļ uz krievu 
zemi iet tā kara dēļ (AP: tanī laikā 
plosījās Krimas karš). Tad es dzīvoju 
pieci nedēļas iekš Londonas, un derēju 
tad uz viena eņlišu (AP: angļu) kuģa 
par matrozi, kas brauc uz Austrāliju, 

to salu Van Diemens Land (AP: Tas-
mānija), to pilsētu Lancestonu (AP: 
Launceston) un tur mēs vairāk matroži 
šo kuģi atstājam. Tā es dzīvoju uz šās 
salas 16 nedēļas, un tad atkal ar vienu 
mazu kuģi uz tām salām apkārt brau-
kāju: Gulang (AP: iespējams, ka šeit 
domāts Geelong, Viktorijas pavalstī – 
otra iespēja [bet mazāk ticams tā attā-
luma dēļ] ir Gulangjū sala Ķīnā, kas 
tajā laikā bija ārzemes tirdzniecības 
centrs), Neu Seeland (AP: Jaunzēlan-
de), Sidneju un tagad man ielustējās 
atkal uz Ameriku pārbraukt, uz vienu 
lielu kuģi, kura vārds ir Flora Mr Do-
nald (AP: drukas kļūda; jābūt: Flora 
McDonald) no Liverpūles Enlenderu 
zemē, un ar šo kuģi domāju uz Enleņ-
deru zemi atkal pārbraukt pēc kādiem 
sešiem mēnešiem. Es vairāk kā des-
mit grāmatas uz Rīgu Tunkas kantori 
esmu skrīvējis (AP: rakstījis), no ikvie-
na pilsēta kur es esmu bijis. Es arī būtu 
jums kādu ziņu pārstellējis (AP: pār-
sūtījis), bet tās grāmatas maksā pulka 
un es nevaru še maksāt par viņu, citādi 
es pats aizmaksātu un jums brīv katru 
grāmatu sūtīt. (AP: Agrāk saņēmējam 
bija jāmaksā par saņemto vēstuli).

Es varbūt mājā tik ātri nevaru iet tā 
kara dēļ, bet tik drīz miers būs, tad gri-
bu mājā doties jūsu vidu un jums var-
būt savu likteni un laimi līdzdalīt, ja 
Dievs vaļu ļaus un mani nekāda liksta 
aizraus. Grāmatu es nevaru jums vairs 
apsolīt skrīvēt, bet jūs gan no Rīgas 
diezgan sirmu (AP: vēlu) dabūsiet uz 

kurieni es nākošu reisu taisīšos.
Mana lone (AP: alga) ir liela diez-

gan, jo caur tiem kariem ir iekš Enlan-
tes (AP: Anglijas) un Amerikas tā Rī-
gas lone cēlusēs tik augsti, ka matrožu 
kapteiņiem nav tik daudz par mēnesi, 
kā Enlantes matrožiem. To es Jums ta-
gad nerakstīšu, bet to jūs laika diezgan 
dabūsiet zināt.

Geddertam Schuhkenam kā ma-
nam vienīgam radam no vīriešu puses 
es ar šo grāmatu kādus vārdus līdzdalu, 
un tai vecai mātei ja vēl dzīva ir, simtu 
reiz sveicināju, un Szaimes (AP: mui-
žas nosaukums?) vagariem (AP: klaušu 
darbu uzraugi) un viņa saimniecei un 

Pirmā latviešu vēstule par Austrāliju
No vēstures lappusēm

Fragments no publicētās vēstules.
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Daugavas Vanagu 2016. g. ziedojumu akcija
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2016. gada 21. aprī-
lī  Melburnā tika izdots 
un prezentēts visiem lat-
viešu sabiedrībā pazīs-
tamā talantīgā mūziķa 
un diriģenta Ivara Štubja 
albums Young Blood.

Personīgi man, kā mūziķei, bija 
liels prieks atvērt pastkastīti un bei-
dzot turēt rokās ilgi gaidīto albumu 
Young Blood (Jaunas asinis). Varu 
atklāti teikt, ka šis disks man jau labu 
laiku skan gan mašīnā, gan mājās, kat-
ru reizi radot jaunas noskaņas.

Pirms stāstu par saviem albuma ie-
spaidiem, vēlos atgādināt dažus faktus 
par Ivaru. Kopš bērnības Ivars ir ak-
tīvi iesaistījies Austrālijas latviešu sa-
biedrībā gan dziedot, gan spēlējot, gan 
arī dejojot. Pēdējo gadu laikā Ivars ir 
bijis Sidnejas Latviešu vīru kora neat-
ņemama sastāvdaļa, kurā viņš ne tikai 
dziedājis, bet arī uzņēmies diriģenta 
pienākumus. Viņa muzikālais entuzi-
asms ir redzams arī vīru ansambļa dar-
bībā. Papildus Ivara kora aktivitātēm 
viņš ir sadarbojies kopā ar Ellu Mačē-
nu, Intu Teterovski, Artūru Uškānu un 
Ivaru Cinkusu, šāda veidā radot jaunus 
muzikālus piedzīvojumus. Ivars ar lie-
lu enerģiju ir vadījis Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolas kori un saņēmis 
Spodra Kaluverta balvu par aktīvu 
darbību Sidnejas latviešu sabiedrībā. 
Nesen Ivars savu entuziasmu ir līdz ar 
sevi pārcēlis uz Melburnu, kur viņš ne 
tikai piedalās vīru korī Veseris, bet arī 
uzstājas dažādos pasākumos kā solo 
mūziķis. Ir jauki dzirdēt, ka Ivars tur-
pina savu muzikālo piedzīvojumu Mel-
burnā ne tikai latviešu sabiedrībā, bet 
arī citās Melburnas mūziķu aprindās.

Par pašu albumu runājot, – Young 
Blood ietvaros ir 11 dziesmas, kuras da-
biski plūst no vienas otrā. To klausoties, 
var dzirdēt, ka Ivars ar savām dziesmām 
uzaicina klausītājus iepazīties ar daļiņu 
no sevis un ar savām piedzīvotajām 
emocijām. Tituldziesma Young Blood 
balsij un ģitārai ir Ivara oriģināla kom-
pozīcija. Šī dziesma efektīgi atver dis-
ku kā jaunu pasaku grāmatu. Dziesmai 
Long Road piemīt saistošs un visnotaļ 

pozitīvs tēls, kurā 
balss melanholiski 
vijas ar ģitāras pa-
vadījumu.

Ivara ciešās 
saites ar latvietī-
bu ir izpaustas trīs 
dziesmās. Viena no 
tām ir instrumen-
tāls aranžējums 
ģitārai, kurā varam 
dzirdēt visiem mīļo 
tautasdziesmu Jū-
riņ prasa smalku 
tīklu. Šajā dziesmā 
Ivars manipulē iz-
justas un plūstošas 
harmonijas, kuras 
kopā ar ritmiskām 
variācijām pārtop 
par jaunām muzi-
kālām idejām, tomēr turot ciešas saites 
ar oriģinālās tautasdziesmas elemen-
tiem. Enerģijas pilnā tautasdziesmas 
Seši jauni bandenieki akustiskā roka 
interpretācija izskan emocionāli un 
spēcīgi, liekot klausītājam piesist kāju 
mūzikas ritmā. Balsu harmonijas un 
klavieru tembrālās variācijas liek tau-
tasdziesmas Kas spīdēja, kas vizēja 
aranžējumam kontrastēt ar iepriekš 
minētajām dziesmām. Dziesma sākas 
ar gandrīz vai mistisku skaņu. Šeit no-
teikti jūtamas folkrokmūzikas ietek-
mes. Folkmūzikas un nostāstu pilnas 
iedvesmas skan dziesmā Gracie un Out 
of line. Minora noskaņās un ar senti-
mentālisma pieskaņu dziesma Eastern 
love liek klausītājam aizdomāties un 
pakavēties atmiņās.

Emocionāla roka balāde If you 
find her aizskar klausītāja sirds stīgas 
ar plūstošām mažora un minora gara-
stāvokļa maiņām. Interesantas instru-
mentālas tembrālas variācijas dominē 
dziesmas A formal life skanējumu, 
skanot kā patīkams pārsteigums starp 
vokālajiem aranžējumiem.

Lai arī lielākā daļa dziesmu albu-
mā ir angļu valodā, Ivara tautas mūzi-
kas mīlestība ir sajūtama visu dziesmu 
ietvaros. Liekas, ka Young Blood sevī 
apvieno visu, kas Ivaram ir tuvs – viņa 

latviskā un austrāliskā identitāte, tau-
tasdziesmas, pazīstamas melodijas un 
nostāsti par dzīvi. Dzīvā ieraksta versija 
atmosfēriskajai dziesmai Love for War, 
ar kuru noslēdzas albuma stāsts, varam 
dzirdēt visiem pazīstamās mūziķes un 
komponistes Ellas Mačēnas balsi un 
glokenspīla zvaniem līdzīgās skaņas.

Albums ir tapis sadarbībā ar Jāni 
Luci,  Andreju  Jaudzemu  un  Lailu 
Grosu. Young Blood noteikti varētu būt 
dāvana ne tikai sev, bet jūsu ģimenei 
un draugiem. Albumu varat iegādāties 
vairākos veidos: 1. digitālā lejuplāde 
($10.00) https://ivarsstubis.bandcamp.
com 2. pasta sūtījums (albums + pasta 
izdevumi Austrālijā $13.00). Sazinā-
šanās ar Ivaru: epasts (ivars.stubis@
gmail.com), telefons (0425 294 472) un 
sociālie tīkli (https://www.facebook.
com/ivarsstubismusic).

Šī gada jūlijā Ivars plāno braucie-
nu uz Latviju, lai dalītos un aplaimo-
tu jaunus klausītājus ar savu muzi-
kālo devumu. Viņš plāno piedalīties 
dažādos pasākumos, kā piemēram, 
Muzykys Skrytulys festivālā, kā arī ci-
tās mūzikas mīļotāju vietās.

Vēlu Tev, Ivar, iespaidiem bagātu 
Tavu nākošo muzikālo ceļojumu!

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

„Young Blood“
Ivara Štuba albuma noskaņu ceļojums

CD „Young Blood“.

Kalendārs
Jancis izsaka neapmierinātību

Katram būtu jāzina, 
priekš kam ir kalendārs 
un kāpēc tas mums vaja-
dzīgs. Tāpat, katrs zinās, 
ka kalendāri ir dažādos 
lielumos un formās, bet 
ne visi zinās, kāpēc tās 

formas bija vajadzīgas. Kāpēc nevarēja 
iztikt ar vienu. Kaut gan tas nav mans 
uzdevums – apgaismot nezinātājus par 

kalendāru formām, es esmu izpalīdzīgs 
cilvēks, tādēļ īsumā pastāstīšu, lai jūs 
varat izvēlēties sev piemērotu kalendāru.

Viena kalendāru zorte ir grāmatas 
veidā. Tas ir pašiem drukātājiem tas 
izdevīgākais veids, jo tur bez nepie-
ciešamajām kalendāra ziņām, var sa-
drukāt vēl klāt visas tās gudrības un 
muļķības, ko normāli neviens nelasītu 
un tādas grāmatas nepirktu.

Tad ir tādi kalendāri, ko var kārt 
pie sienas. Tie galvenokārt ir savieno-
ti ar pliku vai tikpat kā pliku sieviešu 
bildēm. Tie dod vīriem šanci piekārt 
šādas bildes pie sienas, lai būtu šad tad 
kur acis pamielot. Sievas pārāk lielu 
troksni netaisa, jo kalendārs ir vaja-
dzīgs katrā mājā, un labāk lai vīrs ska-
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apciemot radus – un arī Rimzātu ka-
pos, pie vecmāmiņas. Toreiz Latvija 
vēl nebija brīva, līdz neatkarībai aiz-
veda grūta cīņa trīs gadu garumā.

Otrais. 1993. gada vasaras sā-
kums. Iepriekšējā rudenī Īrijā bija 
miris Ivars Ivasks, un Astrīde atlido-
ja uz Helsinkiem ar Ivara urnu rokā. 
Viņa pārnakšņoja Latvijas vēstniecī-
bā, un urnu uzglabājām vēstniecības 
seifā. Nākamā dienā Astrīde ar urnu 
devās uz Igauniju, jo Ivars bija vēlē-
jies atgriezties Dienvidigaunijā savu 
senču kapsētā. Somu draugi noīrēja 
mikroautobusu, kurā atradās vieta arī 
man, un bēru dienā braucām pāri jūrai 
uz Tallinu un tālāk gandrīz uz Latvi-
jas pierobežu. Rengu ciems ir dienvi-
dos no Tartu. Ceļš no Tallinas uz Tar-
tu ir taisns, kā ar lineālu novilkts, un 
abās pusēs dārzos pie mājām ziedēja 
ābeles un ceriņi. Tas bija tik skaisti, 
ka gribējās izsaukties gluži kā igauņu 
klasiķim, kurš reiz teica: „Cik skaista 
tu esi, Igaunija.“

Rengu baznīca bija ļaužu pilna – 
no visas Igaunijas un arī ciema ļaudis 
un radi. Arī draugi no Latvijas. Bēru 
viesi gaidīja kādu stundu, kamēr at-
brauca Igaunijas prezidents Lennarts 

Meri, labs Ivasku 
ģimenes draugs.

Igauņu lielais 
dzejnieks bija at-
griezies pavisam, 
un viņa dzīves-
biedre Astrīde 
Ivaska, līdz pē-
dējam balstīdama 
vīru, ar mīlestību 
izpildījusi savu 
pienākumu.

2001. gada 
martā Astrīde no 
Īrijas pārcēlās uz 
dzimteni, un četrpadsmit gadus da-
lījās ar mums visiem dzīvē gūtajā. 
Viņa ienesa Eiropas un pasaules elpu, 
aizraujošus stāstus par satiktiem diž-
gariem. Viņa iemūžināja sava tēva, 
ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa piemiņu. 
Tēvs no ģimenes dzīves pazuda jau 
1940. gadā, un viņa kapavieta nav zi-
nāma. Māte ar abiem bērniem Astrīdi 
un Juri devās bēgļu gaitās. Māte jau 
sen kā viņsaulē, un šodien no Hart-
maņu ģimenes Amerikā dzīvo pazīs-
tamais zinātnieks Juris Hartmanis ar 
trim bērniem. Meita Odrija bija klāt 
Astrīdes urnas apglabāšanā Rimzātu 
kapos.

Kamēr vien bija spēks, dzejniece 
rakstīja dzeju, tulkoja un izdeva grā-

matas. Tāpat kā citi latvieši, kuri pēc 
neatkarības atjaunošanas atgriezušies 
Latvijā, viņa kļuva par šejienes kultūr-
telpas nozīmīgu sastāvdaļu. Pārbrau-
cēji zina, ka tas vienmēr nav viegli, 
jo aiza, ko radīja piecdesmit piespiedu 
atšķirtības gadi, joprojām nav pilnīgi 
zudusi.

Nu dzejniece Astrīde Ivaska mek-
lējama grāmatās, Misiņa bibliotēkā ie-
rīkotajās piemiņas istabās un klusajos 
Rimzātu kapos, pie savējiem. No vār-
tiem pa labi, turpat pie vecā zvanu tor-
ņa kā zīme paceļas viņas pašas laicīgi 
pasūtīts mākslinieces Baibas Damber-
gas veidots piemineklis.

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

Kopš 18.  maija, 
cauru jūniju un līdz pat 
2. jūlijam galerijas Dau-
gava lielajā zālē Ausek-
ļa ielā 1 skatāma Daces 
Lielās gleznu izstāde 
Jūra. Daži skatītāji at-
cerēsies viņas darbus 

no iepriekšējās personālizstādes, kurā 
māksliniece krāsās tēloja neizbriena-
mus mūža mežus. Likās, šajos brikšņos 
kopš neatminamiem laikiem neviens 
cilvēks nav spēris kāju, bet purvainajās 
vietās droši vien mīt meža gari vai pat 
raganas. Šīs ainavas bija veidotas tā, ka 
ikviens to vērotājs saprot, ka, neraugo-
ties uz gleznu audeklu lielumu, uz vi-
sām pusēm vēl tālu jo tālu plašas mežs.

Jaunajā izstādē astoņās lielās 
gleznās (150 × 200) ir atainota tikai 
un vienīgi jūra. Daudzi no mums mīl 
jūru, tās plašumu, varenumu, mūžīgo 
nemieru un kustību. Nonākot ar to sa-
skarē, apbrīno bezgalīgo, pelēcīgi zil-
go klaju, kas krāsā mainās atkarībā no 
diennakts stundas, no debesu ziluma, 
mākoņu daudzuma, no gadalaika.

Gleznotāja mēģina atklāt jūru da-
žādos stāvokļos – te mierīgi apcerīgu, 
te briestošu nemierā, te galīgi sevī sa-
dusmojušos, bet vēl neizplūstošu vēt-
rā. Vētru gan nemanīsim. Acīmredzot, 
māksliniece vētrā neredz izsakām sevi.

Šajās gleznās nav stāstījuma, viņa 
neko negrib skatītājam vēstīt. Katrs 
pēc sava iekšējā noskaņojuma ierau-

dzīs viņas darbos kaut ko citu. Dace 
Lielā tikai pasviež dzijas kamoliņa sā-
kumu, tas katram pašam jātin un jādo-
das garīga pārdzīvojuma ceļā.

„Jo reālistiskāk glezno, jo mazāk 
darbā jāstāsta, pretējā gadījumā var 
ieslīgt ilustratīvismā,“ intervijā māksli-
niece neslēpj šī brīža savas glezniecības 
kredo. Cits detaļās atradīs galveno, bet 
Dace Lielā atgrūž visu konkrēto, arī lai-
ka dimensiju, kādēļ viņa labprāt glezno 
no galvas, lai atklātu būtisko, kodolu, 
tipisko. Tas gleznotājai izdodas. Mūsu 
priekšā ir mūžam mainīgā jūra, kāda tā 
bijusi vakar, aizvakar, pirms simts un 
tūkstoš gadiem un būs ilgi pēc mums.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Mūžam mainīgā jūra
Daces Lielās gleznu izstāde

Dace Lielā. Jūra.
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Astrīdes Ivaskas urna
Turpinājums no 1. lpp.

Astrīdes Ivaskas urnas guldīšana Rimzātu kapos.
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Jette  Užāne, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kava-
liere, tautā mīļi saukta 
par Cimdu Jetiņu (dzi-
musi 1924. gada Dzēr-
benē, mirusi 2007. gadā, 
Dzērbenē) bija cimdu 

adītāja, domātāja un dabas vērotāja. 
Pēc saslimšanas ar kaulu tuberkulo-
zi 14 gadu vecumā mūžu pavadījusi 
tēva celtajās mājās Dzērbenes Lejnie-
kos, kas mūsdienās ir Vecpiebalgas 
novadā. Dzīvei dotajā laikā uzadījusi 
vismaz trīs tūkstošus cimdu pāru, no 
kuriem daudzi ir mākslas darbi ar sa-
viem īpašiem stāstiem. Mūsdienās par 
Jettes Užānes radošo mantojumu at-
bild audžumeita Elīna Apsīte. Nupat, 
Cimdu Jetiņas dzimšanas dienas laikā, 
ikgadējās Jetes cimdu dienās notika 
pirmizrāde Elīnas veidotai improvi-
zācijas teātra izrādei – dokumentālai 
esejai Kafeja pie Cimdu Jettiņas.

Šogad 8. maijs – Mātes diena un 
Otrā Pasaules kara upuru piemiņas 
diena bija īpaši silta svētdiena. Brau-
cot pa Vidzemes ceļu, bija jāapbrīno, 
cik Latvija liela – ja Rīgā jau sāk rai-
sīties kastaņu ziedi, tad Vecpiebalgas 
novadā vēl tikai zied kļavas. Pat laiks, 
pulksteņa laiks Dzērbenē liekas esam 
citādāks, jo mūsdienās tik klusajā 
baznīcas kalna pakājē atradu zaļi no-
sūbējušu 1893. gada cara laika divu 
kapeiku monētu. Nezin kāpēc tā tieši 
šopavasar bija devusies zināma pašā 
pērnās zāles virspusē. It kā nebūtu bi-
juši ne kari, ne okupāciju... ne laimes, 
ne nelaimju. Varbūt tas ir pierādījums 
tam, ka nekas nenotiek nejauši? Savā 
ziņā tieši tikpat nejauši kādreiz reiz 
satikās spriganā meitenīte Elīna un 
ratiņkrēslā sēdošā Jette. Nu Elīna lasa 
sanākušajai publikai Jettes dienasgrā-
matu fragmentus.

1942. gada 29. jūnijā Jette Užāne 
rakstījusi: „Tas brīdis, kad no manas 
rokas zemē iekrīt sēkliņa vai ieliekas 
stādiņš, liekas savāda svētuma pilns; 
šajā brīdī es kalpoju visu aptveroša-
jam Dievam – dzīvībai. Zeme gadiem 
glabā saknīti un sēklu, līdz beidzot nāk 
tādi apstākļi, un tā izaug. Vai cilvēks 
tā spēj?“

Pēc izrādes daudz domāju, kādēļ 
Elīna bija izvēlējusies tieši šos frag-
mentus, it kā dienasgrāmatās rakstī-
tais būtu pilnīgi atrauts no laika un no-
tikumiem, kas satrauca visu latviešu 
tautu un nodarīja tai lielu postu. Var-
būt tā arī ir pareizi; – dzirdētais kļuva 
par neapšaubāmi garīgi ārkārtīgi stip-
ras, jaunas sievietes pieaugšanas stās-
tu. Galu galā arī nepieminētais runāja, 
jo ne velti Elīna gandrīz pašā sākumā 
minēja tieši Otrā pasaules kara gadu 
skaitļus. Klusi domātais, bet neizrunā-
tais it kā runā pats par sevi, arī par ne-
pateikto; savukārt lasītās sarunas par 
mūžīgām vērtībām un pārvērtībām 
skanēja pārlaicīgi. Pārdzīvojumi un 
pirms turpat desmit gadiem apklusu-
sī balss caur senajām dienasgrāmatām 
bija tikpat dzīvi apliecinoša, kā pava-
sara apreibināto bišu sanoņa Cimdu 
Jetiņas Lejnieku māju pagalma plūmē.

Izrādē Elīna Apsīte lasa un lasa no 
mazajām grāmatiņām. Teiktais ir par 
Jetti, par izmisumu dzīvot un reizē 
stipru vēlēšanos neapstāties un par ne-
piepildāmo sapni vēl kādreiz staigāt. 
Tomēr ne jau vienmēr sāpes ir fiziskas. 
Reizē tas ir arī jebkuras citas jaunas 
sievietes, varbūt arī Elīnas pašas pie-
augšanas stāsts. Tikpat izmisīgi laužas 
augumi Lilijas  un  Edgara  Liporu 
kustībās. Melnbaltā tērptie ķermeņi 
izkrāso daudzos smagos Jetes rakstī-
tos vārdus – nospiedumus, kuros iesā-
kumā nav nekā vesela, tikai drumsta-
las, sāpes un vēlreiz sāpes... tikai vēlāk 
nāks ziemcietes, pieņemšana... izlīdzi-

nāšanās... Maijas  Švēdenbergas ma-
rimbas dobjā skaņa ieskanas te viegli 
un glāsmaini, te skaņi un satraucoši.

Kādā brīdī Jette caur Elīnu pieņem 
pasauli. Lai arī tik skarbs ir pēkšņais 
Edgara Lipora uzsauciens – Vai Tu 
nāksi? tālajā līgošanas naktī. Bet Jet-
te nekur nevar aiziet. Tas ir ilgs sevis 
izlīdzināšanas, pasaules pieņemšanas 
ceļš – ar laiku noskārst, kāda laime ir 
sēdēt un noskatīties, kā pār laukiem 
riet saule.

Zaļi tērptā Elīna saredz zeltaini 
zaļo gaismu ap Jetti. Gan toreiz, kad 
abas iepazinās, gan to blāzmu, kas tur-
pina mirdzēt.

Reiz jaunā Jette izmisīgi vaicā-
ja – „Vai tiešām man būs tā jāaiziet no 
dzīves, nekam neatstājot savu vārdu?“ 
Šodien Elīna ar mūžībā aizgājušās 
Jettes vārdiem atbild: „Ir jābūt kaut 
kam tādam cilvēkā, ka to nevarētu sa-
triekt – ne zaudējumi, ne nāve, ne mī-
lestība. Pasaule nav ne laba ne ļauna, 
ir tikai tā, kā mēs to jūtam.“

Izrādes noslēgumā aktieri dzie-
dāja tautasdziesmu Neraudi saulīte, 
Dievs dara citu – no vara, no zelta, 
no sudrabiņa. Jettei veselības vietā 
Dievs tiešām bija iedevis citu bagātī-
bu – spārnus un prasmi saredzēt tālu, 
tālu... Un stāstīt. Un balstīt citus, fizis-
ki veselos...

Šovasar Kafeju pie Cimdu Jettiņas 
paredzēts uzvest dažādās Latvijas pil-
sētās.

Diāna Jance
Laikrakstam „Latvietis“

Lielais pasaules noslēpums
„Neraudi saulīte, Dievs dara citu – no vara, no zelta, no sudrabiņa“

Dokumentālā eseja „Kafeja pie Cimdu Jettiņas“.
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gan tuvējos kaimiņu reģionos,“ sarunā 
uzsvēra Latvijas ārlietu ministrs.

Abas amatpersonas arī akcentē-
ja nepieciešamību kopīgiem spēkiem 
meklēt risinājumus migrācijas krīzei, 
ar ko šobrīd sastopas Eiropa, kā arī 
konfliktam Ukrainā, tai skaitā Vācijas 
prezidentūras EDSO kontekstā. Ār-
lietu ministri pārrunāja arī tādus ak-

tuālos ES dienaskārtības jautājumus 
kā attiecības ar Krieviju un Austrumu 
partnerība.

Pārrunājot divpusējo sadarbī-
bu, E. Rinkēvičs izcēla abu ministru 
2015. gada 17. aprīlī pieņemto Latvi-
jas un Vācijas rīcības plānu, lai stip-
rinātu abu valstu divpusējo sadarbību 
mediju un komunikācijas, pilsoniskās 
sabiedrības, kā arī izglītības un jaunat-
nes jomā. Rīcības plāns ir kļuvis par 
centrālo abu valstu divpusējās sadar-

bības elementu. E. Rinkēvičs atzinīgi 
novērtēja Vācijas atbalstu NATO Stra-
tēģiskās komunikācijas centram Rīgā 
un Baltijas Mediju izcilības centra 
projektiem, kā arī sadarbību ar Vācijas 
raidsabiedrību Deutsche Welle. Ārlie-
tu ministri pauda apņemšanos aktivi-
zēt Latvijas un Vācijas sadarbību pil-
soniskās sabiedrības, kā arī darba vidē 
balstītās izglītības jomā.

LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa

NATO klātbūtne Baltijas valstīs
Turpinājums no 1. lpp.
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Nesen pastā saņē-
mām ielūgumu no kād-
reiz lietota ceļojumu 
biroja uz saviesīgu vaka-
ru, lai iepazītos ar viņu 
jauniem ceļojumu piedā-
vājumiem. Tā kā attiecī-

gā vakarā man jau bija sarunāts citas 
darīšanas, Suzanna ar māsu Džūdija 
aizgāja paklausīties. Atbraukusi mājās 
bez nekādas naudas izdošanas parādī-
ja afišu, kurā ar itāļu kuģi MSC Mag-
nifica novembrī un decembrī piedā-
vāja 22 dienu sirojumu no Venēcijas 
līdz Riodežaneiro, Brazīlijā. Būtu ie-
pirkusi, jo cena smieklīgi lēta, bet, 
diemžēl, sirojums ziemas laikā. Kad 
paskaidroju, ka tikai ceļojumu sākums 
ziemeļu puslodē, un šķērsojuši ekvato-
ru, būsim vasaras siltumā, Suzannas 
garastāvoklis momentā uzbudinājās; 
viņa pārbaudīja afišā piedāvājumus, 
bankas grāmatā bilanci, atvaļinājumu 
priekšrocības, garderobi ceļojuma va-
jadzībām un nolēma, ka varam droši 
pieteikties braucienam.

Sarunājam aizturēt pastu uz čet-
rām nedēļām un palūdzu kaimiņam 
nopļaut mūsu ielas malas mauriņu, jo 
laiks auglīgs, kamēr mēs būsim prom. 
Bēdīgi, bet par mūsu kokeri Zeku šo-
reiz nebūs jārūpējas, jo viņš jau gadu 
aizsaulē, bet, pakojot ceļa somas, Su-
zannai uznāca atmiņu asaras.

Pakošanās uz mēnesi garo jūras 
sirojumu nav viegla lieta. Vecam skau-
tam tā nav tik briesmīga nodarbība, bet 
dāmai – gluži otrādi! Jāzina, cik tērpi 
jāpako, jo nevar taču valkāt to pašu uz 
katru saviesīgo vakaru, un to būs diez-
gan daudz trīs nedēļu brauciena laikā. 
Tad nu vēl visas tās skaistuma smēres 
un smaržas, kurpes – ar un bez papē-
žiem, ziemas un vasaras ielas drānas 
un pidžamas... Laimīgā kārtā lidojuma 
firma atļauj 30 kg katram lidmašīnas 
vēdera bagāžā, un vēl 10 kg uz rokas 
salonā. Par abiem lidostā nosveram – 
57 kg. Nebūs Venēcijā jāiepērk nekā-
dus aizmirstas lietas!

Lidmašīna ērta, ēdieni un dzērieni 
pieņemami, laiku kavēkļu izvēle pie-
tiekoša, un sēdot pie ailes ir izdevīgi 
pastaigāties, lai nenotirpst pakaļa un 
asins plūsma kājās neierobežots. Pēc 
vairāk nekā 24 stundām, ieskaitot čet-
ras stundas Dubaijas lidostā, izkāp-

jam Venēcijā, kur 
gaida ceļojuma 
aģentūras pārstāve 
ar Travel Masters 
šilti.

Kopā sanā-
kam 25 ceļotāji 
no Zelta Piekras-
tes apkārtnes, un 
ar gidu priekšgalā 
dodamies zosu gā-
jienā uz autobu-
su, kas vedīs mūs 
līdz ūdeņiem, kur 
gaida trīs ātrlai-
vas mūsu pārcel-
šanai uz viesnīcu. 
Diemžēl, paisums 
nepieļauj ātrlaivai 
piebraukt viesnī-
cas piestātnes, un 
jāizkāpj Sv. Marka 
laukuma tuvumā 
un jāstiepj somas, atkal zosu gājienā, 
pāri slavenajam laukumam līdz vies-
nīcai. Laimīgā kārtā, tas nebija tālu, 
jo viesnīca Albergo All Angelo, kur 
pavadīsim nākošās divas diennaktis, 
atrodas ap stūra no Piazza San Marco, 
ļoti parocīgā vietā.

Kaut gan mazliet noguruši pēc 
garā lidojumā un pārcelšanās uz vies-
nīcu, tomēr nolēmjam fiksi izstaigāt 
viesnīcas apkārtni, lai iepazītos ar 
vietējiem, tūristam nepieciešamiem, 
objektiem. Ieliņas šauras un ved līklo-
či šur tur un it nekur! Pilsētas plāns it 
kā ar brīvu roku uzzīmēts, un neatbilst 
īstenībai. Nu, vismaz ne manā izprat-
nē. Suzanna bieži vaicā: Nu tad kur nu 
mēs esam? – bet es, tā nedroši, tikai 
atbildu – būs jau labi; pūlis vienmēr 
mērķē atpakaļ uz slaveno piazzu! Un 
tas arī īstenojās. Bez nekādas plānoša-
nas atradām ne tikai slaveno Rialto til-
tu, bet arī slimnīcas brīnišķīgi remon-
tēto ieejas telpu, Al cavallo restorānu, 
kur baudījām makaronus ar asu amat-
riciāņu mērci, džeza klubu un saldus 
kokteiļus. Suzanna ieskatījās vairākos 
apģērbu veikalos sajūsmā par piedāvā-
jumu gaumīgumu un eleganci, un bei-
dzot, galīgi nemanot, nonācām atpakaļ 
pie naktsmājām. Noguruši, dodamies 
uz gulēšanu, un varu apgalvot, ka biju 
iemidzis pirms galva aizskāra spilve-
nu!

Cerība uz ilgu un saldu gulēša-
nu tomēr neizdevās. Tieši pusnak-
tī Sv. Marka zvani iesāka 60 sitienu 
zvana spēli par godu kādam svētajam. 
Beidzot iemigām un nākošajā rītā – 
neticami svaigi – pēc krietnām brokas-
tīm devāmies tuvāk izpētīt Venēciju 
un tās apkārtni.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

No Venēcijas līdz Riodeženeiro (1)
Ceļojuma atskats

Gaidot vilcienu Zelta piekrastē.
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Gaidot gondolu Venēcijā.
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ievadot modernāku, skaļāku mūziku, 
jo sevišķi, kad viņiem piebiedrojās 
pārējie Četri kaķēni. Sešas kopdzies-
mas ar tautas dziesmu vārdiem, bet 
moderniem ritmiem saistīja publikas 
piekrišanu un jūsmīgu līdzi dziedāša-
nu. Ivars Štubis pierādīja, ka arī viņam 

nav sveši ugunīgāki ritmi. Vakars bei-
dzās jauniešu gaumē, ar modernu mū-
ziku Kaķēnu izpildījumā.

Vislielākais paldies par šo sarīko-
jumu jāsaka Andrim Jaudzemam – 
viņa iedvesma, viņa sastādīta prog-
ramma un mākslinieku uzaicināšana; 
viņš spēja pierunāt lietuviešu šefus, 
lai nāk jau agri sestdienas rītā, gatavot 
viesiem garšīgās vakariņas, un mācē-

ja sastādīt palīgu rotu, bez kuras nav 
iespējams, izvest tik lielu pasākumu. 
Daudzi aizkulišu darbinieki ziedoja 
savu artavu, lai par sarīkojumu varētu 
jūsmot visa publika, un Andris nebija 
vienīgais, kas ziedoja veselu dienu no 
sava maizes darba, sarīkojumu gatavo-
jot. Liels paldies visiem.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Mūzika katrai gaumei
Turpinājums no 2. lpp.
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Latvijas Okupācijas muzeja direktors
Viesojās arī Sidnejā

Savā atvaļinājumā Latvijas Oku-
pācijas muzeja direktoram Dr. Gunā-
ram Nāgelam nav bijis laika veltīt pil-
nu laiku atpūtai, spēku atgūšanai, lai, 
atgriežoties Rīgā, spētu turpināt cīņu 
par Okupācijas muzeja pastāvēšanu, 
par Nākotnes Nama ieceres piepildī-
šanos. Nākotnes Nams ir tik nepiecie-
šams muzeja pilnvērtīgai darba veik-
šanai.

SLB valdes priekšsēdis J. Čečiņš 
iepazīstina publiku ar Dr. G. Nāge-
lu, uzsverot, ka viņš arī ir Austrālijas 
latvietis, tāpat, kā Gundega Mičele, 
muzeja iepriekšējā direktore. J. Čečiņš 
uzskaita G. Nāgela panākumus zināt-
nē, matemātikas laukā, valodniecībā 
un viņa dabu starptautisku informāti-
kas projektu ievešanu vairākās valstīs.

Dr. G. Nāgels jau uzrunājis tautie-
šus Adelaidē un Melburnā un tagad, 
saulainā, 3.  aprīļa pēcpusdienā, arī 
Sidnejas tautiešiem, pateicoties SLB 
valdes priekšsēdim Jānim Čečiņam, 
bija dota iespēja noklausīties OM di-
rektora saistošo referātu par muzeja 
darbību. SLB Mārtiņa Siliņa zāle bija 
pulcējušies pāri par 50 muzeja atbal-
stītāju.

Vispirms G. Nāgels iepazīstināja 
klausītājus ar OM vēsturi un tā mil-
zīgo nozīmi pēc iespējas patiesi un 
precīzi objektīvi sniegtu informāciju 
latviešiem pašiem, it sevišķi jaunajai 
paaudzei, kā arī ārzemniekiem, kas 
vai nu maz zina pa Latvijas likteni, vai 
kam ir nepareizi uzskati par Latvijas 
vēsturi.

Kas ir šis nams Strēlnieku lauku-
mā, ap kuru tagad apgrozās tik liela 
kontraversija? Nams, kuru valdība 
1993. gadā atvēlēja OM vajadzībām, 
kuru jau 90. gados vēlējās noslaucīt 

no Vecrīgas pa-
norāmas, bet to 
izglāba tikai OM 
atbalstītāji. Nams, 
kas pēkšņi kļu-
vis par nozīmīgu 
padomju laika ar-
hitektūras piemi-
nekli! G. Nāgels 
iepazīstināja klau-
sītājus ar šī tumšā 
nama vēsturi. Šī 
celtne būvēta par 
godu Sarkanajiem 
strēlniekiem un to 
atklāja, atzīmējot Ļeņina 100. dzim-
šanas dienu. Nams kalpoja komunis-
ma celšanai, nostiprināšanai. Bet, kad 
Latvija atguva neatkarību, Sarkano 
strēlnieku muzejs pameta namu tuk-
šu. Ar ārzemju latviešu gaišredzī-
go iedvesmu un finansiālo atbalstu 
1993. gada OM atvēra tur savu pirmo 
izstādi. OM auga un auga, un ir sasnie-
dzis ievērojamus panākumus.

Muzeja moto: 
ATCERĒTIES, – kas notika ar 

Latviju, Latvijas tautu un zemi pa-
domju savienības un nacistiskās Vāci-
jas režīmu valdīšanas laikā.

PIEMINĒT – netaisni notiesātos, 
noslepkavotos, svešos karos kritušos, 
represijās un izsūtījumā cietušos, mi-
rušos, bēgot no okupāciju varām, pa-
saulē izklaidētos.

ATGĀDINĀT – pasaulei svešo 
varu nodarījumus Latvijas valstij, tau-
tai un zemei.

OM iekļauts Latvijas valsts diplo-
mātiskajā protokolā, to apmeklē dau-
dzi ārvalstu vadītāji, diplomāti un citi 
oficiālo vizīšu pārstāvji, kā arī bez pa-
šiem latviešiem, ārzemju tūristi. Kopš 
muzejs atrodas pagaidu telpās Raiņa 
bulvārī, sakarā ar paredzēto muzeja 
paplašināšanu, apmeklētāju skaits kri-
ties, jo tas neatrodas tieši centrā, Strēl-
nieku laukumā, kur pulcējas vairums 
tūristu.

Lielu darbu muzejs veic pētniecī-
bas laukā: notiek skolotāju semināri, 
jaunatnes izglītošana; skolēniem arī 
no ārpus Rīgas, tiem sniedzot atbalstu 
ceļa izdevumu segšanai.

G. Nāgels stāsta arī par Sūra māju 
un izstādēm tur, kas izraisījušas lielu 
interesi, bet uzsver, ka Stūra māja ne-
kādā gadījumā nav piemērota, lai tur 
pārvietotu OM.

Kāds no publikas jautā, kāda iecere 

ir, ka Nākotnes Nams, atspēkojot visus 
pretspēkus, īstenosies. Direktors deva 
pozitīvu atbildi. Uz jautājumu, kādam 
mērķim pašreiz nozīmēt ziedojumus, 
direktors atbilde bija – muzeja vis-
pārējām vajadzībām. Atbilde uz jau-
tājumu, kādēļ OM biedrībā nesastāv 
vairāk personu no ārzemju latviešiem, 
direktors paskaidroja, ka tas ir saistīts 
ar nepieciešamo kvorumu OMB sēdēs, 
tādēļ vēlams, ka biedri dzīvo Latvijā, 
vai, ja ārzemēs, spēj piedalīties sēdēs, 
kas notiek divas reizes gadā.

Starpbrīža laikā kafejnīcā bija pie-
ejami SLB dāmu sagādātie gardumi, 
lai publika stiprinātos, nākamajai sarī-
kojuma daļai, noskatīties OM uzņemto 
filmu par gūstekņu nometni Zedelge-
mā. Šai nometnē aiz dzeloņdrātīm bija 
ieslodzīti 11 727 latviešu kara gūstek-
ņu, tur tika dibināta Daugavas Vanagu 
organizācija. Filmā bijušie ieslodzītie 
latviešu karavīri atceras laiku, ko pa-
vadījuši tur; par to, ko pārdzīvoja ie-
slodzījumā, nezaudējot ticību, ka Lat-
vija kādreiz atkal būs brīva.

Pēc sarīkojuma J. Čečiņš pateicas 
referentam par interesanto sniegumu 
un pasniedz viņam dāvanu, ar ko at-
svaidzināt izrunāto balsi!

Dr. G. Nāgels pasniedza SLB val-
des priekšsēdim Zedelgemas DVD un 
OM monētu, kas ir kopā ar aprakstu 
par divām karotēm: viena, kura aizce-
ļoja līdzi uz Sibīriju, kur tā tika lietota 
gan ēšanai, gan arī kartupeļu mizoša-
nai. Otra sudraba karote palika Rīgā. 
Pēc daudziem gadiem abas karotes va-
rēja tikties Rīgā.

G. Nāgels pateicas arī OM pārstā-
vei Austrālijā Inārai Graudiņai, uzdā-
vinot viņai stāstu par divām karotēm, 
kopā ar OM monētu.

Ināra Graudiņa
Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: OM direktors Gunārs Nāgels, SLB valdies 
priekšsēdis Jānis Čečiņš.
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No kreisās: Gunārs Nāgels, bijušie Ze-
delgemas nometnē ieslodzītie Alberts 
Cinis un Uldis Pogulis.
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tiem citiem visiem radiem un draugiem 
no savas puses labas veselības pārsūtu.

Šī reisa kamērt (AP: kamēr) no En-
lantes apakš zēģelēm gājām un atkal 

iekš Enlantes pārnāksim kopā kādas 
septiņpadsmit mēnešus būrēs, un es 
nedomāju to, ka jūs man kādu ziņu va-
riet par manu tēvu zemi dot, jo es ilgi 
neuzturēšos iekš Enlantes.

Nākošu novemberi es būšu iekš 
Eņlantu zemes un ja tie kari būs pārgā-

juši, tad es nākošu vasaru mājā domāju 
pāriet, un ja ne, tad varbūt trīs un četri 
gadi pāries, kamēr mājā pāriešu.

Jūsu
Jums neaizmirstams
brālis
Chriztian Lucke.

Pirmā latviešu vēstule...
Turpinājums no 6. lpp.
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Daugavas vanagu kopsapulces at-
klāšana notika Indianāpoles Latviešu 
sabiedriskajā centrā 15.  aprīlī. Jau 
gadu iepriekš centra ļaudis, ar tā va-
dītāju Jāni Bērziņu priekšgalā, bija ie-
sākuši radikālus pārveidojumus centra 
teritorijā. Ir tikusi uzcelta atklāta tipa 
nojume vasaras pasākumu organizēša-
nai sabiedriskā centra ārpusē. Lai sa-
vienotu centra ēku, no jauna tika veik-
ti pārbūves darbi, lai no centra ēkas 
rastu jaunu izeju uz vasaras nojumi. 
Sarīkojumu vietu funkcionāli papil-
dina vasaras bāra atvērtā loga un aiz-
virtņu iekārtojums, kas lieti papildina 
apkārtnes teritorijas izmantojamību, 
padarot to pievilcīgāku.

Pirms DV ASV kopsapulces auto 
stāvvietu laukums bija ieguvis jaunu 
asfalta segumu ar visām auto novietoša-
nas iezīmēm, kas radīja ļoti labu kopējo 
iespaidu par šī Latviešu centra apsaim-
niekotājiem, un radot tā apmeklētājiem 
papildus ērtības no pavasara pilnziedu 
laika līdz rudens sarīkojumiem.

Pateicoties siltajiem laika apstāk-
ļiem, arī DV ASV kopsapulces orga-
nizācijas komiteja un vadība izvēlējās 
ērto nojumi pēdējās darba dienas vaja-
dzībām, atsakoties no viesnīcas telpām. 
DV ASV svinīgā atklāšana sākās ar 
māc. Aivara Pelda Lūgšanas vārdiem, 
kuros viņš atgādināja rindas no Dā-
vida 33. dziesmā izteiktajām vārsmām: 
„Tiešām, taisnība ir tā Kunga vārdos 
un viņa darbi ir pilni uzticības!“

Māc. Aivars Pelds klātesošajiem 
atgādināja, ka mēs visi apzināmies, ka 
nupat ir aizritējuši DV organizācijas 70 
gadi. Viss atbalsts un palīdzība bijuša-
jiem Latviešu leģionāriem ir jāsniedz 
nekavējoši, kamēr viņi vēl ir dzīvi, jo 
jaunākajam no viņiem uz šo brīdi ir 
jau 88 gadi. Mūsu DV Satversme ir šo 
cilvēku atbalsts, morālā un kulturāla 
aprūpe, taisnības un patriotisma audzi-
nāšana sabiedrībā un latviešu valodas 
veicināšana. Tie, kas dibināja DV orga-
nizāciju, tajā laikā bija latvju jaunieši. 
Diemžēl, es neatceros, kā Dzimtenes 
mīlestība mums ir tikusi iepotēta, un 
tādēļ mums ir jāpadomā, kā mēs varam 
to nodot mūsu jauniešiem Latvijā un 

arī šeit, jo patreiz tik daudzi no viņiem 
atstāj mūsu zemi – Latviju. Acīmre-
dzot, viņiem trūkst tās izjūtas, ko sau-
cam par Dzimtenes mīlestību. Mums ir 
jāatrod veids, kā mēs varam viņiem to 
atgriezt atpakaļ un viņu sirdīs iedegt 
dzirksti mīlestībā pret savu Tēvzemi.

Turpinājumā vārds tika dots In-
dianāpoles Rīcības komitejas priekš-
niekam Gunāram  Kancam. Viņš 
atgādināja, ka Daugavas vanagi ir at-
kal sasaukušies šajā pavalstī, un savā 
vārdā viņš sveicina visus viesus un 
delegātus: Esam cītīgi strādājuši kopā 
ar mūsu Latviešu nama pārvaldi, lai 
sagādātu visiem delegātiem ērtu kop-
sapulces gaitu. Esam padomājuši arī 
par Kultūras programmu šajā vakarā, 
lai jūs izklaidētu. Personīgi pateicos 
mūsu kopsapulces svinīgas atklāšanas 
vakarā Latvijas sūtnim ANO Jānim 
Mažeikam par klātbūtni, kā arī PBLA 
priekšsēdim Jānim Kukainim un ALA 
Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejup-
ei par piedalīšanos svinīgajā aktā. 
Man arī ir tas gods sveikt un izteikt 
pateicību DV ASV priekšniekam And-
rim Kursietim ar kundzi Rosemarie 
par aktīvu DV Zemes valdes apsprie-
di un Daugavas vanadžu salidojuma 
izkārtojumu šodien jau agrāk un va-
kara Kultūras programmas vadītājai 
Aijai Vinterei-Brugmanei, kas kopā 
ar sieviešu ansambli šovakar sniegs 
dziesmotu baudījumu. Pateicība šova-
kar pienākas arī Rutai Kārkliņai ar 
palīdzēm par ēdināšanas jautājuma 
risinājumu šovakar un pārejā DV kop-
sapulces laikā, kā arī palīgiem – DV 
kopsapulces Organizācijas komitejai.

Svinīgās sanāksmes tālākajā gaitā 
vārds tika dots DV ASV priekšniekam 
un DV CK loceklim Andrim Kursie-
tim. Viņš paziņoja, ka ar lielāko prie-
ku atklāj Daugavas vanadžu 62. sali-
dojumu un DV ASV 66. kopsapulci. 
Klātesošajiem tika novēlēts ražīgs un 
saskanīgs salidojums un kopsapulce, 
kā arī laba un konstruktīva domu iz-
maiņa. Viņš izteica cerību, ka DV de-
legātu darbs vainagosies panākumiem, 
kas būs par labu arī mūsu tautai Latvi-
jā un, protams, DV ASV pārstāvjiem 

šeit. Lai ar teicienu Que vadis? (Kurp 
mēs ejam?) mūsu organizācija rastu 
atbildi veiktajai darbībai šodien un rīt.

DV dibinātāji Beļģijā bija nosprau-
duši mērķi savas organizācijas bied-
ru palīdzībai, kuru vanagi godam ir 
pildījuši jau 70 gadus. Arī šodien šis 
uzdevums ir mūsu organizācijas prio-
ritāte. Mēs arī labi apzināmies, ka pēc 
nākošajiem 10 gadiem mūsu bijušie 
leģionāri būs pievienojušies Aizsaules 
pulkiem, tādēļ saite ar organizācijas 
dibinātājiem izzudīs. Pieņemu, ka eso-
šie, jaunākie organizācijas biedri, tik-
pat labi turpinās savu darbu arī nākot-
nē. Kādi būs jaunākās paaudzes mērķi 
darāmajam? Tajā sakarā mēs esam 
nodibinājuši Organizācijas atjaunoša-
nas komisiju, lai pārbaudītu apvienību 
pašreizējo stāvokli un nāktu klajā ar 
ieteikumiem par organizācijas turp-
māko attīstību. Atjaunošanas process 
prasīs laiku un pacietību, bet iesāktais 
process ir apņēmīgi jāturpina.

Mēs varam būt lepni par organi-
zācijas aizvadītajiem 70 gadiem, bet 
mums ir jāplāno uz nākamajiem des-
mit gadiem uz priekšu, jo mums ir vēl 
daudz ko veikt. Tādēļ arī, šo vakaru es 
jums prasu – Que vadis

Nākamais no sveicējiem bija Lat-
vijas vēstnieks ANO Jānis Mažeiks. 
Viņam ir LU izglītība, studējis arī 
Itālijā un no 1990. gadiem ieņem vai-
rākus svarīgus Latvijas valdības ama-
tus. Aplausu sveikts, viņš griezās pie 
klātesošajiem ar iespaidīgu runu, kurā 
tika apskatīti Latvijas drošības jautā-
jumi un arī izaicinājumi no Latvijai 
nedraudzīgo valstu puses.

Tieši pēdējos gados ir sasāpējis 
jautājums par Latvijas militāro dro-
šību. Atbilde uz šo jautājumu, proti, 
ir ļoti vienkārša. Tā ir mums visiem 
zināmā Krievijas agresija Ukrainā. 
Šis arī ir otrais Krievijas agresijas 
posms, pēc notikumiem Gruzijā, kaut 
gan reakcija uz to ir pavisam citāda. 
Domājams, ka ar šo Krievijas agresi-
ju un Ukrainas teritoriju aneksiju, ir 
rada pasaulei domāt un salīdzināt ar 

Ar devīzi „Daugavas Vanagi sasauksimies!“
DV ASV 66. delegātu sapulce

 
Turpinājums 13. lpp.

DV ASV 66. delegātu sapulces un Daugavas vanadžu 62. salidojuma dalībnieku kopīgs attēls.
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Latvijas neatkarības neatzīšanu pēc 
2. pasaules kara. Svarīgi ir tas, ka visa 
pasaule tomēr ir kopā ar Ukrainu, kur 
spēku samērs ANO balsojot ir 100:11.

Liela daļa Donbasā separātistu ir vai 
no Krievijas, to bruņotajiem spēkiem, 
vai līdzvērtīgām struktūrām. Kopš ag-
resijas sākuma ir notikušas pāri par 30 
ANO sēdes, kurās Krievijas agresija 
ir saņēmusi asu nosodījumu. Arī ASV 
puse ir pieņēmusi ekonomiskas sank-
cijas pret Krieviju, lai ietekmētu viņas 
agresīvo rīcību Donbasā. Vienlaikus 
mēs nevaram lolot cerības par ANO 
labvēlīgu risinājumu, piedaloties ar sa-
vām veto tiesībām un krīzi starp Krie-
viju un Ukrainu atrisināt mierīgā ceļā.

Tāpēc arī ir saprotama Latvijas rī-
cība, savu asi saistot ar NATO un līdz-
vērtīgām drošības struktūrām, kā arī 
ar Eiropas Savienību. Man pēdējā lai-
kā ir ticis uzdots jautājums par 5. panta 
efektivitāti, ja tiktu veikts uzbrukums 
vienai ar NATO saistītām valstīm? 
Mana atbilde uz šo jautājumu ir Jā! 
To mēs esam redzējuši gan politiskā 
līmenī ar ASV, ar visai drīzu ASV 
prezidenta viesošanos Baltijas valstīs, 
neilgi pēc Ukrainas krīzes sākuma, 
gan arī lidmašīnu-iznīcinātāju nosūtī-
šanu uz Baltijas valstīm. Cerams, ka 
šogad Varšavas Samitā tiks pieņemts 
NATO lēmums par Ātrās reaģēšanas 
spēku dubultošanu Eiropā no 13 uz 40 
tūkstošiem karavīru. Tiek domāts arī 
par NATO spēku reakcijas laika sama-
zināšanu, proti, vismaz 2 dienu laikā 
būt kaujas gatavībā un arī NATO kau-
jas štābu izvietošana Baltijas valstīs.

Mēs arī cenšamies panākt, lai 
mums ne sevišķi draudzīgās kaimiņu 
valstis redzētu, ka NATO un jebkuras 
tās dalībvalstis militāro drošību ņem 
ļoti nopietni, jo ir palielināts karavī-
ru mācību skaits Baltijas reģionā un 
ir nodrošināta ASV un citu NATO 
dalībvalstu bruņoto spēku klātbūtne 
šajās valstīs. Šajā ziņā mēs esam ļoti 
pateicīgi par ASV klātbūtni un atbal-
stu mūsu valstī. No tā ir redzams, ka 
NATO, attiecībā par 5. panta ievēroša-
nu nākotnē, izturas ļoti nopietni.

Latvijas drošības garants ir mūsu 
dalība Eiropas Savienībā. Lai pie šādas 
garantijas tiktu, mēs esam maksājuši 
iespaidīgu cenu. Arī šodien brīvība 
nenāk par brīvu. Ja mēs sagaidām soli-
daritāti no saviem sabiedrotajiem, tad 
mums pašiem arī ir jārīkojas solidāri 
par mūsu partneru jautājumu izpratni, 
vai tā būtu Latvijas iesaiste Grieķijas 
ekonomikas krīzes glābšanā, vai arī tā 
būtu bēgļu jautājumu atrisināšanas pa-
līdzība visas Eiropas mērogā.

Runājot par migrācijas atrisināju-
mu par bēgļiem no Tuvējo Austrumu 
valstīm un Ziemeļu Āfrikas piekrastes, 
ir nepieciešams krīzes ilgtermiņa risi-
nājums migrācijas izcelsmes pamatcē-
loņiem. It īpaši, pievēršoties migrācijas 
jautājumu stiprināšanai Eiropas valstu 

un Latvijas kaimi-
ņu valstu reģionā.

Mums ir arī 
jānodarbojas ar 
naidīgu grupējumu 
izskaušanu, kas 
veic cilvēku tirdz-
niecību un kontra-
bandu. Ir jāstiprina 
nelegālo migrantu 
atpakaļ uzņem-
šanas politika, un 
ir nepieciešams 
stiprināt Eiropas 
valstu ārējo robežu 
pārvaldi. Patlaban 
par to daudz tiek 
domāts un arī darīts. Par Latvijas da-
lību, sakarā ar bēgļu uzņemšanu, līdz 
šim ir tikušas pildītas visas prasības 
Eiropas Savienības ietvaros. Tie daži 
simti patvēruma meklētāju, kuri pa-
treiz ir uzņemti, mūs daļēji ierobežo, jo 
cenšamies izvairīties no tām kļūdām, 
kas ir pieļautas Rietumeiropā. Jaunus 
pienākumus kā līdz šim, mēs nevaram 
uzņemties, jo ne vienmēr sistēmas, 
kas ir bijušas izveidotas, ir praktiskas. 
Pieredze rāda, ka esam spējīgi integrēt 
savu sabiedrību, un arī no ārpuses pie-
nācējiem integrēties mūsu sabiedrībā, it 
sevišķi ar valodas problēmām. Tomēr, 
jāatzīst, ka salīdzinoši, situācija ir, kā 
diena pret nakti, bet nav vēl tuvu per-
fektam stāvoklim.

Joprojām ir jāturpina darbs Latvijas 
drošības stiprināšanai un Latvijas valdī-
ba arī to dara. Kā viens svarīgs solis, ir 
Valsts aizsardzības finansējums. Ir tikts 
pieņemts lēmums, ka līdz 2018. gadam 
Latvijas aizsardzības finansējums var 
sasniegt 2% no kopprodukta finansēm. 
Tas ir signāls mūsu sabiedrotajiem, ka 
Latvija nav valsts, kas domā mazāk, kā 
citas Eiropas Savienības valstis.

Vēl viena problēma ir valsts Aus-
trumu robežas stiprināšana, lai vērstos 
pret tā saucamajiem hibrīda apdrau-
dējumiem no austrumu kaimiņa puses. 
Šiem papildus mērķiem Latvijas valdī-
ba ir piešķīrusi 20 milj. eiro. Vienlai-
kus mums ir jāvēršas arī pret cita veida 
hibrīda kara draudiem, un šeit nopietni 
ir jāpadomā, kā vērsties pret Krievijas 
propagandas mašīnu gan TV kanālos, 
gan radio un labi apmaksātos Interne-
ta pakalpojumos. Labākais veids, kā 
pret to tumsu cīnīties, ir ar pilnu jaudu 
ieslēgt gaismu, kas atspoguļotu mūsu 
dzīves reālās puses. Nesen Baltijā ir 
izveidots NATO Stratēģisko komuni-
kāciju centrs, kurš apseko Krievijas 
TV kanālus un to iespaidu uz NATO 
partnerības valstīm. Ar tā palīdzību 
tiek apsekota un analizēta propaganda, 
ko mums sniedz Austrumu kaimiņš un 
Tuvējo Austrumu džihadisma propa-
ganda, un ļauj adekvātāk izvērtēt melu 
ļaunumu. Šajā sakarā Latvijā ir izvei-
dots Baltijas mediju caurskata centrs, 
kurā darbojas žurnālisti no Baltijas un 
arī no NATO Austrumu partnerības 
valstīm, kurām ir vēlme iekļauties Ei-
ropas Savienībā.

Bieži vien žurnālisti no Eiropas 
brauc uz Latviju meklēt nākamo se-
parātistu perēkli. Minoritātes tiek 
izmantotas, lai saasinātu etnisko si-
tuāciju. Atcerēsimies, kā sākās 2. pa-
saules karš, kad bruņoti vācieši pie 
savas raidstacijas apšāva poļu armijas 
formās pārģērbtus kriminālos vācu 
noziedzniekus un tādējādi aizsāka 
bruņotu akciju, kas vēlāk pārvērtās 
2. pasaules karā. Mums nevajadzētu 
pakļauties šāda veida provokācijām un 
meklēt separātismu, kur viņa nav.

Uz Eiropas fona Latvija attīstās 
visnotaļ strauji, un tajā ir otrā ātrākā 
ekonomiskā izaugsme starp Eiropas 
Savienības valstīm. Ja arī bija bažas, 
ka Latviju varētu skart Eiropas sankci-
jas pret Krieviju un otrādi, iespaids ir 
bijis samērā neliels. Latvija joprojām ir 
trešā vietā ekonomiskajā sadarbībā ar 
Krieviju, pēc Baltijas valstīm. Iemesls 
ir tas, ka mums nav pārlieku atkarīgas 
attiecības ar šo 40 miljonu cilvēku lie-
lo valsti, ja to salīdzinām ar Lietuvu 
un Igauniju. Daļa uzņēmēju zivju eks-
porta jautājumos jau arī ir pārorientē-
jušas tirgu no Krievijas uz ASV.

Patreiz ir uzlabojusies Baltijas 
enerģētiskā atkarība, kas ir liels solis 
ekonomiskās neatkarības izmaiņās 
pret lielo Austrumu partneri. Latvija 
ir spērusi drosmīgu soli ekonomiskās 
neatkarības izmaiņā pret lielo Aus-
trumu puses partneri attiecībā uz gā-
zes un elektrības liberalizāciju. Par 
atvieglojumu tam, pieticīgākas cenas 
ir nomainījušas iepriekšējos tarifus, 
sakarā Klaipēdas gāzes termināla no-
došanu ekspluatācijā, kuram gāze tiek 
piegādāta no citām ES valstīm. Arī ir 
izveidoti savstarpēji savienojumi ar 
Poliju un citām Eiropas valstīm.

Latvijas valdība turpina strādāt, 
lai uzlabotu republikas drošību tās 
robežās. Uzlabotas tiek arī partnerat-
tiecības. Mēs atbalstam attiecības ar 
sabiedrotajām valstīm, kā Ukraina, un 
atbalstām reformu procesus Gruzijā 
un Moldovā. Saistība ar DV organi-
zāciju notiek uz savstarpējo interešu 
lobēšanas pamata.

Es, kā Latvijas valdības pārstāvis, 
varu teikt, ka esam ļoti pateicīgi orga-
nizācijām ārpus Latvijas gan par valsts 

Ar devīzi „Daugavas Vanagi...“
Turpinājums no 12. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

No kreisās: PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, DV ASV 
priekšnieks Andris Kursietis ar dzīvesbiedri Rosemarie, 
Latvijas sūtnis ANO Jānis Mažeiks un ALA Kultūras no-
zares vadītāja Līga Ejupe svinīgā akta norises laikā.
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nodokļu izlietojumā. Iesaistīšanos ēnu 
ekonomikā samazinātu arī lielāka ie-
spējamība, ka pārkāpums tiks atklāts. 
Pētījumā arī secināts, ka etniskais sa-
stāvs ietekmē ēnu ekonomikas līmeni, 
jo visdrīzāk minoritāšu grupas nejūtas 
tik iesaistītas sabiedrībā un valsts lī-
meņa lēmumu pieņemšanā. Attiecīgi 
pētījuma autori uzskata, ka sociālās 
vienotības un minoritāšu integrācijas 
jautājumu risināšana var palīdzēt sa-
mazināt ēnu ekonomiku.

SSE Riga pētījums Ēnu ekonomi-
kas indekss Baltijas valstīs tiek veikts 
reizi gadā, izmantojot Baltijas valstu 
uzņēmēju aptaujas. Kopš 2009. gada, 
kad tika veikts pirmais pētījums, visas 
trīs valstis ir piedzīvojušas ēnu ekono-
mikas relatīvā apjoma samazinājumu, 
un visievērojamākais kritums ir bijis 
Latvijā (no 36,6% no IKP 2009. gadā). 
Pētījuma autori ir SSE Riga Ilgtspējī-
ga biznesa centra direktors Dr. Arnis 
Sauka un SSE Riga profesors Dr. Tā-
lis  Putniņš. Pētījums tiek veikts ar 
SEB bankas atbalstu.

Pētījums pilnā apjomā publicēts 
SSE  Riga  mājas lapā: www.sseriga.
edu/enuekonomika_2016

Pētījuma Ēnu ekonomikas indekss 
Baltijas valstīs dati tika prezentēti 
12. maijā konferencē Ēnu ekonomika 
Latvijā, kas veltīta ēnu ekonomikas 

mazināšanai Latvijā un kuru jau sesto 
gadu pēc kārtas rīkoja SSE Riga Ilgt-
spējīga biznesa centrs sadarbībā ar 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameru un Finanšu ministriju.

Valsts ieņēmuma dienesta ģe-
nerāldirektores Ināras  Pētersones 
viedoklis par jaunākajiem pētījuma 
datiem: „Man kā nodokļu adminis-
trācijas vadītājai ir gandarījums par 
to, ka ēnu ekonomikas apjoms Latvijā 
2015. gadā ir mazinājies par 2,2% no 
IKP. Pēdējo gadu griezumā raugoties, 
samazinājums ir vēl būtiskāks. Tā ir 
laba ziņa mums visiem, jo nozīmē arī 
ieņēmumu pieaugumu valsts budžetā 
un attiecīgi arī valsts iespējas nodro-
šināt saviem iedzīvotājiem visus svarī-
gākos pakalpojumus vēlamajā apjomā 
un kvalitātē. Ēnu ekonomikas saruku-
ma pamatā galvenokārt ir neuzrādīto 
uzņēmējdarbības ienākumu un „ap-
lokšņu“ algu apjomu samazināšanās. 
Tas liecina, ka pozitīvus rezultātus ir 
devuši gan VID īstenotie pasākumi 
brīvprātīgās nodokļu saistību izpildes 
veicināšanai, tostarp visu komersan-
tu samaksātās nodokļu kopsummas 
publiskošana, pateicības izteikšana 
godprātīgajiem nodokļu maksātājiem, 
elektronisko pakalpojumu pilnveido-
šana, kā arī nozaru pieeja nodokļu 
administrēšanā, gan rosinātās izmai-
ņas normatīvajos aktos, kas vērstas 
uz nodokļu iekasēšanas uzlabošanu 
un ēnu ekonomikas mazināšanu. Taču 

man ļoti gribas domāt, ka pētījuma 
uzrādītā pozitīvā tendence ir saistīta 
arī ar uzņēmēju attieksmes maiņu pret 
nodokļu saistību izpildi un sabiedrī-
bas iecietības mazināšanos pret iz-
vairīšanos no nodokļu nomaksas. Ēnu 
ekonomika mazināšana ir visas valsts 
prioritāte, un es ceru uz aktīvu valsts 
institūciju, nevalstisko organizāciju 
un visas sabiedrības atbalstu. Jo ātrāk 
sāksim kopīgu, aktīvu un koordinētu 
rīcību, jo ātrāk sasniegsim augstāku 
labklājības pieaugumu!“

SEB bankas vadītājas Ievas Tete-
res viedoklis: „Ēnu ekonomikas ap-
joms Latvijā ir nedaudz sarucis, taču 
situācija joprojām nav pieņemama. 
Baltijas kontekstā Latvijā ir vislielā-
kais ēnu ekonomikas apmērs un slik-
tākā tiesiskā vide. Nodokļu nemaksā-
šana, naudas līdzekļu atmazgāšana un 
ļaunprātīga maksātnespējas adminis-
tratoru darbība ir būtiskas problēmas, 
kuru dēļ Latvija zaudē ne vien budže-
ta ieņēmumus, bet arī konkurētspēju 
ārvalstu investīciju piesaistē. Šobrīd 
atrodamies lēnas izaugsmes ciklā un 
tas vairo ēnu ekonomikas riskus, tādēļ 
nav izslēgts, ka nākamgad rezultāti 
var būt ar negatīvu tendenci.“

Arnis Sauka
SSE Riga asociētais profesors un 

Ilgtspējīgas biznesa centra direktors
Dana Kumpiņa

SSE Riga Komunikācijas vadītāja

SSE Riga pētījums
Turpinājums no 5. lpp.

tās bildes, nekā meklē dzīvās formas.
Tad vēl ir tādi mazi – kabatās bāžami 

kalendārīši. Tos vīri nēsā vienmēr līdzi, 
jo tur iekšā ir pierakstīti telefonu numu-
ri un adreses, ja vīram gadījumā uznāk 
kāre paganīties citās ganībās, jo kaimiņ-
ganībās zāle vienmēr esot gardāka.

Ir atrodami arī tādi – uz galda lie-
kami kalendāri, kur katrai dienai sava 
lapiņa ar datumu utt. Tur nekādu sievai 
slēpjamu noslēpumu nav; tāds kalendārs 
tiek turēts tikai tādēļ, lai kā sievas tā vīri 
zinātu, kas par dienu un kas par datumu.

Man ir tikai grāmatas kalendārs. 
To izvēlējos, lai nepalaistu garām tā-
das svarīgas dienas kā Lieldienas, Jā-
ņus un Ziemsvētkus. Tanīs reizēs no-
tiek visādas ambrāžas, un tad ir labi, ja 
jau laikus var apmazgāties, apcirpties 
un visādi citādi uzpravīties, lai varētu 
nosvinēt svētkus kā nākas. Ja kāds ir tā 
vairāk noskaņots uz svētku svinēšanu, 
tad var ņemt klāt VALENTĪNA dienu 
(priekš mīlēšanās) un MIĶEĻA dienu 
(sākt alu brūvēt). Tā svinēšana, pro-

tams, ir to darbību dēļ, ne vārda dienu 
dēļ; – tas lai būtu visiem skaidrs.

Citādi man uz to grāmatas kalen-
dāru sevišķi labs prāts nav. Kā jau jūs 
droši vien atcerēsieties, es vārdu die-
nas neatzīstu. Bet vienu dienu – garlai-
cības nomākts, sāku pašķirstīt to ka-
lendāru, lai joka pēc noskaidrotu, kurā 
datumā tad man būtu jāsvin tā vārda 
diena. Un vai jūs varat iedomāties? Tā-
das dienas nemaz nav!

Sašutis izgāju grāmatai trīs reizes 
cauri – JANČA dienas nav! Tas ir kaut 
kas neiedomājams, neizprotams un 
nepiedodams! Tur var atrast FRIDO-
LĪNU, LAMEĶINU, UMBERI un pat 
VILIBALDU DROSMIŅU, bet JAN-
ČA nav. Vai jūs kādreiz dzīvē esiet sa-
tikuši VATERIĀNU, AIZKRAUKLI 
vai ZĀMELI? Domāju gan, ka nē, bet 
tie ir kalendārā, un JANČA nav.

Lieki teikt, ka kalendāra grāmata 
ielidoja mēslu kastē. Ne jau, ka man tā 
vārda diena būtu vajadzīga – NĒ, NĒ, 
bet, ka Lameķinu tur augstāk par Jan-
ci, to es nevaru pieņemt. Būtu jātaisa 
kāds lielāks troksnis, bet es pēc dabas 
esmu miermīlīgs cilvēks – pagriezīšu 

otru vaigu.
Kad uztraukums bija drusku no-

rimis, ienāca prātā – nez kā ir ar sie-
viešiem. Vai Jancītes vārds ir tur iekšā 
vai nē?

Vilku kalendāru no mēsliem ārā un 
šķirstīju atkal: Akvelīna, Letīcija, Un-
dīne un Žermēna... JancīŠU nav! Vai 
jūs savā dzīvē esat sastapuši māti, kas 
savai meitiņai dotu Žermēnas vai Letī-
cijas vārdu un tā notiesātu viņu uz sko-
las puiku apcelšanu – uz visu mūžu. 
Skolas puikas ir nežēlīgi, tā piemēram: 
puikas bija noķēruši žurku – lielu, res-
nu žurku. Viņi to... Nē, lai tas paliek. 
Es esmu par daudz smalkjūtīgs, lai 
atstāstītu tik nejauku gadījumu. Jums 
vienkārši jātic man, ka puikas var būt 
nežēlīgi, tāpēc nelieciet bērniem vār-
dus, kas kalendāru drukātāju pašu iz-
domāti – sevis uzjautrināšanai. Lieciet 
Minnu vai Lavīzi, tie ir droši vārdi.

Domāju, ka pietiks jūs apgaismot. 
Pamatprincipiem nu vajadzētu būt 
skaidriem, lai jūs varētu iztikt BEZ 
kalendāra.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Kalendārs
Turpinājums no 7. lpp.

DV nodaļu un zemes valdes iekrātiem 
līdzekļiem.

Ja tuvāko nedēļu laikā neesat sa-

ņēmis aicinājumu ziedot Daugavas 
Vanagu ziedojumu akcijai, varat no-
drukāt ziedojumu vākšanas anke-
tu no DV mājas lapām: http://home.
mira.net/~vanagi/AV jeb home.mira.
net/~vanagi un nosūtīt DV Austrālijā 

Zemes valdei uz adresi: P.O.Box 73 
NORTH MELBOURNE VIC 3051.

Paldies par jūsu ziedojumiem ie-
priekšējos gados, kā arī par devumu 
šogad.
Daugavas Vanagu Austrālijā valde

DV 2016. g. ziedojumu akcija
Turpinājums no 6. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien,  29.  maijā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 2. jūn., plkst. 10.00 Lai-
mas aprūpētāju grupa izbrauks no 
ALB nama uz Gilles Plains, kur varēs 
iepazīties ar jaunākajiem ikdienas dar-
bu atvieglinošajiem darba rīkiem, kad 
muskuļi vairs nav tik stipri un kustības 
ir kļuvušas ierobežotas. Pēc Disability 
Centre iesim pusdienās. Maksa no 
personas $10. Pieteikšanās LAIMAS 
birojā līdz 30. maijam.
Svētdien,  5.  jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Pirmdien, 6. jūn., plkst. 10.00 Vana-
džu sanāksme DV namā.
Otrdien, 7. jūn., plkst. 11.30 Tālavas 
mazajā zālē. Nesiet zaļumus un ziedus 
līdzi, pīsim Jāņu vainagus. Ieeja pret 

ziedojumiem, sākot ar $5. Visi laipni 
aicināti.
Sestdien, 11. jūn., plkst. 14.00 Migrā-
cijas muzejā – vaiņaga nolikšana pie 
baltiešu piemiņas plāksnes. Piedalīsies 
igauņu korītis un Adelaides Latviešu 
skolas bērni. Īsu uzrunu teiks Martin 
Hoile baltiešu padomes vārdā un Mig-
rācijas muzeja direktore Allison Rus-
sell. LŪDZU IEVĒROT, ka brīva auto 
novietošana diemžēl šogad nav pieeja-
ma Torrens Parade Ground.
Svētdien,  12.  jūn., plkst. 13.00 Cen-
tennial Park kapos pie latviešu piemi-
ņas akmens pirms sekojošā Aizvesto 
piemiņas dievkalpojuma Sv. Pētera 
baznīcā. VISI LAIPNI AICINĀTI! 
Iebraukšana no Goodwood Road, pa 
lielajiem vārtiem kapliču virzienā, tad 
tūlīt pa kreisi. Piemiņas akmens netā-
lu, kreisajā pusē.

Svētdien, 12.  jūn., plkst. 15.00 mūsu 
baznīcā dievkalpojums un koncerts. 
Piedalīsies 3 garīdznieki, diakons 
Dr. Ozols, tēvs Pēteris Rozītis, tēvs 
Juozus Deveikis. Uzrunu teiks Gunta 
Rudzīte, Adelaides Daugavas Vanagu 
priekšniece. Laipni lūdzam tautiešus 
atbalstīt šo nozīmīgo pasākumu mūsu 
vēsturē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 5. jūn., plkst. 11.00 3. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien,  12.  jūn., plkst. 15.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas atcere. Dien-
vidaustrālijas Baltiešu padomes 
rīkoto Aizvesto piemiņas dienas diev-
kalpojumu (bez dievgalda) un koncer-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. maijs
Vilhelms, Vilis
1980. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Jolanta Lārmane.

29. maijs
Maksis, Raivis, Raivo
1931. dzejniece Baiba Bičole.

30. maijs
Lolita, Vitolds, Letīcija
1931. dzejniece, rakstniece Vizma 
Belševica.
1941. Zviedrija atzīst Baltijas valstu 
inkorporāciju PSRS de facto un zinā-

mā mērā de jure.
1946. pirmās 3x3 nometnes Austrālijā 
rīkotājs Viesturs Karnups.

31. maijs
Alīda, Jūsma
1956. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Andris Ziedars.

1. jūnijs
Biruta, Bernedīne, Mairita
1942. etnogrāfs un valodnieks Austris 
Grasis.

2. jūnijs

Emma, Lība
1933. mūziķis, komponists, sabied-
risks darbinieks Austrālijā Imants Lī-
cis.
1947. latviešu ķīmiķis, viens no 
mildronāta izgudrotājiem, Latvijas 
Organiskās sintēzes institūta direktors 
Ivars Kalviņš.
1976. Latvijas futbolists Māris Smir-
novs.

3. jūnijs
Ineta, Inta, Intra
1951. sākās Amerikas Balss radio rai-
dījumi uz Latviju.  ■

politikas atbalstīšanu, kā arī kulturālu 
tradīciju saglabāšanu. Es personīgi pa-
teicos PBLA un personīgi tās priekš-
sēdim Jānim Kukaiņa kungam, kā arī 
apvienības DV ASV priekšniekam 
Andrim Kursietim par to pūļu ieguldī-
jumu, ko šīs organizācijas ir veikušas, 
lai Latvija tiktu uzņemta NATO ali-
ansē. Tomēr darbs vēl nav pabeigts, jo 
apstākļi, kas ir veidojušies ar Ukrainas 
krīzi, liecina organizāciju aktivitāte, 
kas vēl ir jāturpina. ASV ir jāatgādi-
na, ka viņu militārā klātbūtne Latvijā 
un visā Baltijā tiek augsti novērtēta. 
Mēs esam gandarīti par 3,4 milj. pie-
šķiršanu ASV bruņoto spēku atbals-
tam Baltijas valstīs, lai stiprinātu ASV 
klātbūtni. Esam pārliecināti, ka ASV 
Kongress šo budžeta izmaiņu apstip-
rinās. Svarīga ir arī Latvijas ekono-
misko saišu tālāka attīstība ar ASV, jo 
tā ir Latvijas Valsts drošības garantija 
Valsts neatkarīgai pastāvēšanai.

Paldies par iespēju Jūs visus uzru-

nāt šajā DV ASV kopsapulces atklā-
šanas reizē! Turpināsim visi darboties 
Latvijas Valsts labā!

Latvijas sūtņa ANO Jāņa Mažei-
kas runa tika novērtēta ar sirsnīgiem 
aplausiem. Programma tika turpināta 
ar sieviešu vokālā ansambļa Idvasa 
uzstāšanos Aijas  Vinteres-Brug-
manes vadībā. Izskanēja R. Paula un 
R. Valles dziesmas Svētvakars un Šal-
ci, Daugava.

Sekoja PBLA priekšsēža J. Ku-
kaiņa apsveikums un ALA Kultūras 
nozares apsveikums DV ASV kopsa-
pulcei, Līgas Ejupes personā. DV ASV 
sveica arī Kanādas DV organizācijas 
priekšsēde un DV organizācijas CV 
locekle Gunta  Reinolds, kā arī se-
koja ASV Daugavas vanadžu priekš-
nieces Marijas Maheres apsveikums, 
kura vienlīdz klātesošos iepazīstinā-
ja ar jaunievēlēto Daugavas vanadžu 
priekšnieci Līgu Nuteri.

No mājinieku pārstāvjiem 
DV ASV kopsapulces vadību svei-
ca Indianāpoles Latviešu sabiedriskā 
centra priekšsēdis Jānis Bērziņš.

Rakstiskus apsveikumus no Latvi-
jas bija atsūtījis Latvijas DV organizā-
cijas priekšsēdis, atvaļinātais admirā-
lis Andris Mežmalis, Latviešu centra 
Garezers prezidents Imants Ejups un 
GVV direktore Sandra Kronīte-Sī-
pola.

Ar DV ASV priekšnieka Andra 
Kursieša apsveikuma vārdiem un par 
ASV DV Goda priekšnieka nosauku-
mu, kā arī Diplomu par Mūža iegul-
dījumu DV ASV organizācijas un DV 
CV darbā, tika godināts, visiem pazīs-
tamais Juris Augusts. Sekoja ilgstoši 
klātesošo aplausi.

Noslēgumā visi vienojās DV him-
nai Še kopā mēs, biedri... un tika iz-
nests DV apvienības karogs.

Saviesīgā vakara izskaņā vēl turpi-
nājās ansambļa Idvasa vairāku dzies-
mu dziedājums ģitārista Kārļa Rūsas 
pavadījumā. Pēc teicamām vakariņām 
vēl ilgi nenorima klātesošo dziedātas, 
saviesīgo pasākumu latviešu dziesmas.

Vilnis Trops
Indianāpolē/Toledo

Laikrakstam „Latvietis“

Ar devīzi „Daugavas Vanagi!...“
Turpinājums no 13. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 27. maijā.
€1 = 1,54830 AUD
€1 = 0,76245 GBP

€1 = 1,65860 NZD
€1 = 1,11680 USD

tu dievnamā.

Brisbanē
Sestdien,  4.  jūn., plkst. 13.00 Jāņi 
Latviešu namā. Dziedāsim, dejosim, 
iesim rotaļās. Piedalīsies folkloristi 
no Melburnas. Informācija Inga Česle 
0408 302 506.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien,  29.  maijā, plkst. 14.00 
56.KD līdzekļu vākšanas sarīkojums 
Latviešu namā.
Sestdien,  4.  jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien,  5.  jūn., plkst. 14.00 Ap-
vienotais baltiešu Aizvesto piemiņas 
dienas akts Lietuviešu namā. Piedalī-
sies Lietuvas un Latvijas goda konsuli 
Melburnā. Sabiedrību pārstāvji sniegs 
baltu tautu likteņstāstus. Priekšne-
sumus sniegs: Melburnas jauktais 
koris Daina, lietuviešu jauktais koris 
Choras Dainos Samburis, kokļu an-
samblis Vaidulite un folkloras kopa 
Pamesta Klumpe, un igauņu sieviešu 
koris. Ieeja bez maksas. Visi aicinā-
ti pēc sarīkojuma pakavēties blakus 
zālē pie kafijas galda. Rīko Austrālijas 
Lietuviešu biedrība Melburnā kopā ar 
MLOA. Tuvāka informācija, zvanot 
Anitai Andersonei, MLOA priekšsē-
dei: 9867 2070.
Līdz 12. jūnijam Jan Senberga izstā-
de The Ian Potter Centre: NGV Aus-
tralia, Federation Square.
Līdz 18. jūnijam Imanta Tillera glez-
nu izstāde Metafisica Australe ARC 
ONE galerijā 45 Flinders Lane, Mel-
bourne. http://arcone.com.au
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Piedalīsies viesis no Sid-
nejas mācītājs Kolvins Makfērsons. 
Sprediķis angļu valodā.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  12.  jūn., plkst. 10.00 Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums angļu valodā.

Sidnejā
Svētdien, 29. maijā, SLT literārā pēc-
pusdiena ATCELTA. Pārcelta uz 21. 
augustu.

Ceturtdien, 2. jūn., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.00 lasī-
tais dievkalpojums.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  12.  jūn., plkst. 10.00 Aiz-
vesto piemiņas dievkalpojums ar Svē-
to Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 9.30 diev-
kalpojums II svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem.
Svētdien, 5. jūn., plkst. 9.30 dievkal-
pojums III svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem.
Svētdien, 12.  jūn., plkst. 9.30 Tautas 
sēru dienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2.  jūn., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boule-
vard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Anglijā
Pirmdien, 30. maijā, DVF lauku īpa-
šumā Straumēnos notiks plašs sarīko-
jums, lai atzīmētu Straumēnu 40 gadu 
jubileju. Svētkos atzīmēs arī Daugavas 
Vanagu organizācijas 70 gadus un for-
māli atklās arī jauno Straumēnu vies-
nīcu. DVF ar lielu prieku un lepnumu 
aicina tautiešus un labvēļus piedalīties 
svētkos un tos padarīt par īstiem tautas 
svētkiem!

Beļģijā
Svētdien,  12.  jūn., Beļģijas Latvie-
šu ev. lut. draudze aicina ikvienu uz 
gadskārtējo piemiņas brīdi Lomme-
les Brāļu kapos, atceroties visos ka-
ros kritušos, izsūtītos un izklīdinātos 
latviešus. Pēc svētbrīža draudze aicina 
uz kopējām pusdienām. Vietu skaits ir 
ierobežots, tādēļ, ja vēlaties piedalīties 
pusdienās, lūdzam pieteikt dalību ne 
vēlāk par 5. jūniju, rakstot uz draudzes 
epasta adresi: luteranu@gmail.com

Latvijā
Trešdien,  1.  jūn., plkst. 18.00 Ojāra 
Vācieša muzejā (O. Vācieša ielā 19) 
notiks sērijas Vizmas Belševicas arhī-
va burtnīcas pirmās grāmatas Nepazī-
tā mīlestība un citi stāsti un triloģijas 
Bille pirmā sējuma jaunizdevuma at-
vēršana. Šajās dienās dzejniece Vizma 
Belševica svinētu 85. dzimšanas die-
nu.
Piektdien,  3.  jūn., plkst. 20.00 jau 
piekto gadu Talsos norisināsies Rai-
monda Tigula brīvdabas autorkoncerts 

Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā, pulcē-
jot komponista draugus un domubied-
rus un radot īpašu sajūtu vakaru ikvie-
nam koncerta apmeklētājam. Ieeja bez 
maksas.
Sestdien, 4.  jūn., jau trešo gadu sau-
lainajā Kalnciema kvartāla pagal-
mā sapulcēsies iecienītākie Latvijas 
modes un dizaina radītāji, dizaineri, 
mākslinieki un izplatītāji ar karstā-
kajām kolekcijām, iepriekšējo sezonu 
izpārdošanām un īpašajiem piedāvāju-
miem, kā arī gluži svaigi jaunpienācē-
ji, kas plašākai auditorijai savas kolek-
cijas pieteiks pirmo reizi. Par saulainu 
muzikālo noskaņu parūpēsies DJ Hen-
riks Eliass Zēgners.
Piektdien, 10. jūn., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien,  10.  jūn., Kongresu namā 
Rīgas festivālā Raimonds Pauls un 
Latvijas Radio bigbends klausītājiem 
piedāvā jaunu koncertprogrammu – 
Operu ārijas, kas tapusi sadarbībā ar 
Sinfonietta Rīga stīginstrumentu gru-
pu.
Piektdien,  10.  jūn., plkst. 19.00 Jau-
niešu kori BALSIS pirmo reizi varēs 
dzirdēt unikālajā kultūras notikumā 
Baznīcu nakts. Tā būs multimediāla 
koncertprogramma vietā, kas apmek-
lētājiem nav bijusi pieejama kopš Otrā 
pasaules kara. Īles luterāņu baznīcas 
durvis tiks atvērtas jau plkst. 19:00, 
kad ikviens varēs tuvplānā apskatīt un 
sajust dievnama telpu un auru. 20:00 – 
korāļu dziedājumi. Dziedās izcilā 
Latvijas Nacionālas operas un baleta 
soliste Kristīne Gailīte un diriģents 
Ints Teterovskis, spēlēs Emīls Rusovs. 
21:00 – svētbrīdis ar Dieva vārdu un 
lūgšanu draudzes mācītāja Valda Vir-
cava vadībā. 22:00 – Jauniešu kora 
BALSIS koncerts kopā ar multimāks-
linieku Pēteri Brīniņu. Garīgās mū-
zikas programmu papildinās unikāli 
koncertam veidotas gaismu spēles un 
projekcijas uz baznīcas sienām, gries-
tiem. Piedalīsies arī dzejniece Inese 
Zandere. Ieeja bez maksas.
Sestdien, 11. jūn., Jauniešu kori BAL-
SIS varēs dzirdēt koncertā EXAUDI 
NOS Vecauces evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, kas celta 1667. gadā. Līdzās 
garīgajiem dziedājumiem būs dzir-
dams arī iemīļotais Ineses Zanderes 
un Raimonda Paula cikls Dziesmas 
par Latvijas upēm, dzejniecei klātesot. 
Ieeja bez maksas.
Svētdien, 12. jūn., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


