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Prezidenta vizīte Lielbritānijā
Ielūdz karalieni Elizabeti II 2018. gadā apmeklēt Latviju

Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis un Iveta Vējones kundze laikā no 
18. līdz 20. jūlijam atradās oficiālajā 
vizītē Lielbritānijā. Valsts prezidents 
un kundze otrdien, 19. jūlijā, ieradās 
audiencē pie Viņas Majestātes kara-
lienes Elizabetes II Bakingemas pilī, 
Londonā. Tās laikā Valsts prezidents 
ielūdza karalieni 2018. gadā apmeklēt 
Latviju par godu valsts simtgades svi-

nībām.
Valsts prezidents, pasniedzot ie-

lūguma vēstuli Elizabetei II, uzsvēra, 
ka karalienes vizīte Latvijā simtgades 
svinību ietvaros tiktu augsti novērtēta. 
Valsts prezidents norādīja, ka Latvi-
ja nozīmīgo jubileju atzīmēs ar plašu 
kultūras programmu Latvijā un ārval-
stīs, tai skaitā Apvienotajā Karalistē.

Sarunas laikā Valsts prezidents 

uzsvēra, ka Lielbritānija ir nozīmīgs 
partneris Latvijai. To apliecina ciešā 
sadarbība dažādos līmeņos un formā-
tos. „Mūsu valstis vieno ļoti ciešas 
ekonomiskās saites, padarot Lielbritā-
niju par vienu no Latvijas galvenajiem 
tirdzniecības partneriem,“ teica Valsts 
prezidents.

Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis un Viņas 
Majestāte karaliene Eli-
zabetes II Bakingemas 
pilī, Londonā.FO
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Darbu sāk LR studija Rēzeknē
Nodrošināt reģionālās informācijas plūsmu

Otrdien, 12. jūlijā, Rēzeknē darbu 
uzsāka Latvijas Radio (LR) Latga-
les multimediju studija, kas izveidota 
Nacionālās elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes (NEPLP) Latgales 
elektronisko mediju programmas ie-
tvaros. Studijas uzdevums ir nodro-
šināt reģionālās informācijas plūsmu 
visās LR programmās, veidot saturu 
portālam LSM.lv, kā arī nākotnē attīs-
tīt kopprojektus ar Latvijas Televīziju 
(LTV). Rēzeknes studijas darbībai 
Saeimas Budžeta un finanšu (nodok-
ļu) komisija  piešķīra finansējumu 155 
tūkstošu eiro apmērā.

Ņemot vērā, ka Latgalē krasi izjū-
tama divu atšķirīgu informatīvo telpu 
esamība, ko pastiprina brīvi uztvera-
mās kaimiņvalstu TV programmas, 
un iedzīvotāji ir pakļauti atšķirīgai 
informācijai un interpretācijai par 
nacionālajiem, starptautiskajiem, eko-

nomiskajiem, sociālajiem un kultūras 
procesiem, LR studija kalpo tam, lai 
pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvo-
tāji pastiprināti tiek informēti par val-
stī notiekošajiem procesiem un starp-
tautisko notikumu attīstību. Studija ir 
priekšnoteikums tam, lai palielinātu 
sabiedrisko mediju auditoriju Latgalē, 
kā arī, lai stiprinātu latgaliešu identitā-
ti un valodu.

Studijas atklāšanas pasākumā pie-
dalījās NEPLP locekļi, vietējo paš-
valdību pārstāvji un Latgales kultū-
ras darbinieki. Atklāšanas pasākuma 
ietvaros, LR1 raidījumā Pēcpusdiena 
Renāte Lazdiņa un Dzintris Kolāts 
vadīja diskusiju par stereotipiem, kas 
saistīti ar Latgali.*

Latgales multimediju studija šo-
brīd jau veido ziņu materiālus LR1 un 
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Latvijas goda kon-
suli Austrālijā šī gada 
30. jūnijā Rīgā tikās ar 
Latvijas ārlietu minis-
tru Edgaru Rinkēviču. 
Apspriedes laikā tika 
pārrunāti vairāki jautā-

jumi, tajā skaitā Latvijas un Austrālijas 
divpusējās attiecības, NATO samits 
Varšavā, kā arī ārlietu ministrijas iece-
rētais plāns atvērt Latvijas vēstniecību 
Austrālijā līdz 2020. gadam. E. Rinkē-
vičs ziņoja, ka drīzumā tiks nozīmēts 
jauns nerezidējošs vēstnieks Austrālijā.

Trīs Latvijas goda konsuli no 
Austrālijas bija ieradušies Latvijā, lai 
apmeklētu 8. Latvijas goda konsulu 
sanāksmi, kurā piedalījās 90 Latvijas 
goda konsuli no 52 valstīm. Sanāksmi 
30. jūnijā atklāja ārlietu ministrs, un 
pirmās dienas rīta programmā goda 
konsulus uzrunāja ministru prezi-
dents Māris Kučinskis, ekonomikas 
ministrs Arvils Ašeradens un Latvi-
jas investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) vadītājs Andris Ozols. Tajā 
pašā dienā goda konsuliem bija tikša-
nās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru 
Mūrnieci, ar kultūras ministru Daci 
Melbārdi atjaunotajā Latvijas Na-
cionālā mākslas muzejā, bet vakarā 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis un Iveta Vējones kundze Lat-
vijas goda konsuliem par godu rīkoja 
pieņemšanu Melngalvju namā.

1. un 2. jūlijā goda konsuli izbrau-
ca uz Liepāju un Ventspili, kur ārlietu 
ministrija bija izveidojusi plašu prog-
rammu saviem goda konsuliem.

4. jūlijā Latvijas goda konsu-
li Austrālijā, ieskaitot goda konsulu 
Dr. Valdi Tomani no Adelaides, kurš 
bija kavēts ierasties uz sanāksmes pir-
mo dienu, tikās ar ārlietu ministrijas 
Divpusējo attiecību direkcijas vadī-
tāju – vēstnieku Marģeri Kramu, ar 
Konsulārā departamenta nodaļu va-
dītājām Māru Fricbergu un Sandru 
Salmiņu-Šuki, ar Latvijas Notāru 

padomes un Tieslietu ministrijas pār-
stāvjiem un Latvijas investīciju un at-
tīstības aģentūras (LIAA) pārstāvjiem.

Nākamajā dienā, 5. jūlijā, goda 
konsulu apspriedes turpinājās ārlietu 
ministrijā, kur bija tikšanās ar Latvijas 
Speciālo uzdevumu vēstnieku Pēteri 
Kārli Elfertu. Tikšanās piedalījās arī 
PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza 
un PBLA pārstāvniecības vadītājs Jā-
nis Andersons, un tika pārrunāts Pa-
saules latviešu ekonomikas un inovā-
cijas forums, kas notiks šī gada 29. un 
30. decembrī, Melburnā.

Kaut goda konsuli pavadīja daudz 
stundas apspriedēs, viņiem tomēr bija 
izdevība tuvāk iepazīties ar vairākām 
skaistām Latvijas pilsētām. 2. jūlijā 
trīs Latvijas goda konsuli, pārstāvot 
Austrāliju, ASV un Skotiju, apmek-
lēja Pasaules latviešu mākslas centru 
Cēsīs, kur notika Zigfrīda Sapieša 
mākslas darbu dāvināšanas ceremoni-
ja, kuru atklāja Kultūras ministre Dace 
Melbārde. 2013. gadā, tiekoties ar 
Latvijas vēstnieku Apvienotajā Kara-
listē Andri Teikmani, tēlnieks Z. Sa-
pietis izteica vēlēšanos savus mākslas 
darbus pārvest uz Latviju. Pēc māks-
linieka nāves 2014. gadā Edinburgā, 

Skotijā, viņa atraitne Paula Sapiete 
daļu keramikas darbus dāvināja Pa-
saules latviešu mākslas centram Cēsīs. 
Tēlnieka darbu pārvešanu uz Latviju 
veica Pasaules latviešu mākslas centrs, 
Latvijas vēstniecība Apvienotajā Ka-
ralistē un Latvijas goda konsuls Sko-
tijā Džons Makgregors.

Jānis Roberts Dēliņš
Latvijas goda konsuls Melburnā
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Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde Cēsīs.
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Ausma Balode dzimusi 1926. g. 
23. jūlijā, Liepājā. Vidējo izglītību iesā-
kusi Latvijā un pabeigusi Oldenburgā, 
Vācijā. Vācijā iesākusi veterinārmedi-
cīnas studijas Baltijas Universitātē un 
ir pēdējā no korp! Spīdola dibinātājām, 
kura vēl staigā šīs zemes gaitas. Studi-
jas turpinājusi Vācijas veterinārmedi-
cīnas augstskolā, Hanoverā (Tierarzt-
liche Hochschule, Hannover), iegūstot 
veterinārmedicīnas kandidāta (cand. 
med. vet.) kvalifikāciju.

Pēc ieceļošanas Austrālijā, strādājusi 
Bonegillas slimnīcā un pēc pārcelšanās 
uz Melburnu viņas nākamā darba vieta 
bija Viktorijas pavalsts lauksaimniecī-
bas departamentā pie aitu pētījumiem.

Ausma aktīvi iesaistījās latviešu sa-
biedriskā darbā pēc pārcelšanās uz Per-
tu: gan Pertas Latviešu ev. lut. Sv. Pāvila 

draudzes dāmu komitejā, gan arī Rie-
tumaustrālijas Latviešu biedrībā, kur 

Jubilārei Veltai Bēr-
ziņai sestdien, 16. jūlijā, 
nosvinējām 100 gadus, lai 
arī īstā diena ir dažas die-
nas vēlāk. Ģimenes locek-
ļi un Melburnas Dauga-
vas Vanagu saime (kopā 
apmēram 25) Melburnas 

Latviešu Ciemā, Putnu istabā palīdzēja 
Veltai nosvinēt šo svarīgo gadu skaitu. 
Velta ir bijusi Vanadžu priekšniece un ir 
turpinājusi atbalstīt Vanagus un būt aktī-
va Vanadze līdz veselības spējām.

Veltiņa ļoti jūsmoja, ka esam 
viņu atcerējušies un ka rīkojam viņai 
jubileju, kā arī izteica prieku, ka viņas 
ģimeņu meitenes ir kopā ar viņu. 
Meita Silvija (Sylvia), mazmeita Tia 
un vedekla Dianne. Velta vēl ļoti sēro 
pēc sava dēla, nelaiķa Jāņa Zaķa.

Vanadžu vadītāja Silvia Miglis uz-
runāja Veltu un apsveica viņu ar sarka-
nām rozēm un apsveikuma kartiņām 
no Vanagu saimes.

Mielastu un šampanieti gādāja Va-
nadzes.

Velta piekrita, ka ja veselība atļaus, 
tad pēc desmit gadiem varēsim atkal 
nosvinēt viņai 110 gadus, bet viņa pie-
bilsta ar dejošanu. Mēs visi piekritām. 

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Mēs visi zinām ame-

rikāņu stereotipu, ku-
ram visa pasaules ģeo-
grāfija ir viena putra, 
nezin vai Grieķija ir pie 
Vidusjūras vai Baltijas 

jūras, un domā, ka Parīze ir Vācijas 
galvas pilsēta.

Tomēr pieņemam, ka augstākos va-
ras ešelonos viss ir skaidrs, un, apdrau-
dējuma gadījumā, NATO spēki, īsteno-
jot NATO līguma 5. panta garantijas, 
spēs atrast Latviju, un sūtīs palīdzību 
pie mums, ne uz Latakiju vai Laplandi.

Šādas pārdomas izraisīja ASV va-
došo politiķu izteicieni pēdējās nedē-
ļas laikā.

Republikāņu partijas prezidenta 
kandidāts Donalds Tramps efektīvi 
solīja vienpusīgi atcelt NATO līguma 
5. pantu, atvietojot automātisko palī-
dzību ar iepriekšēju izvērtēšanu, vai tā 
Baltijas valsts, kurā iebrukusi Krievija, 
ir veikusi savus NATO maksājumus, 
pildot savus pienākumus pret ASV.

Te uzreiz jāpiebilst, ka maksāju-
mu veidi NATO ir dažādi – tieši un 
netieši. Tiešā devumā 2016./17. gadā 
Latvija maksā 0,149% no kopīgi finan-
sētā NATO budžeta. Netiešais jeb na-
cionālais devums ir NATO dalībvalsts 
piedalīšanās NATO operācijās uz sava 
rēķina. Bez šāda veida maksājumiem, 
NATO mērķis ir katrai dalībvalstij iz-
dot aizsardzībai vismaz 2% no sava 
Iekšzemes kopprodukta. Igaunija to 
dara, bet ne Latvija.

Ja igauņi varēja tādēļ justies drošā-
ki par latviešiem, tad šo pārliecību pil-
nīgi sagrāva Donalda Trampa atbalstī-
tāja, bijušā ASV Pārstāvju palātas 
priekšsēdētāja Ņūta Gingriča apgalvo-
jums, ka „[NATO] dalībvalstīm vaja-
dzētu uztraukties par mūsu saistību“.

Aicināts pateikt, vai Tramps un 
ASV palīdzētu valstīm kā Igaunijai 
Krievijas iebrukuma gadījumā, Gingri-
čs izrādīja savas lieliskās ģeogrāfijas zi-
nāšanas. Viņš „to pamatīgi apdomātu. 
Igaunija ir Sv. Pēterpils priekšpilsētā. 
Krievija, iespējams, nešķērsotu robežu 
militārā veidā. Krievi darīs to, ko tie 
darīja Ukrainā. Es neesmu pārliecināts, 
ka es riskētu kodolkaru par kādu vietu, 
kas ir Sv. Pēterpils priekšpilsētā“.*

Savukārt Tramps intervijā uzsvē-
ra, ka viņš žurnālistam neteiks, ko da-
rīs gadījumā, ja Krievija iebruks Bal-
tijas valstīs, jo viņš negrib, lai Putins 
zin, ko viņš darīs.

Tātad Tramps un viņa atbalstītāji 
neuzskata, ka līgumi ir saistoši, un, 
acīmredzami, nesaprot, ka biznesu 
principu pārnešana politikā dramatis-
ki paaugstina kara risku.

GN
* http://www.cbsnews.com/news/newt-
gingrich-trump-would-reconsider-
his-obligation-to-nato/

Veltai Bērziņai – 100
Svin ģimenes un DV lokā

Velta Bērziņa.
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90 gadi mūsu Ausmai
Korp! Spīdola dibinātāja

No kreisās: Gita Pūpēde, Ausma Balo-
de, Sandra Krasta.
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Sidnejas Latviešu teātris
Leldes Stumbres luga

ALMA, LĪBA UN KONSTANCIJA
Viesizrādes

Sestdien, 6. augustā, plkst. 13.00 
Brisbanes Latviešu namā

Svētdien, 14. augustā, plkst. 14 00 
Melburnas Latviešu namā

Lija Veikina, Jānis Čečiņš, Andris Kariks

Režija – Jānis Grauds

Dekorācijas – Vija Spoģe Ērdmane
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Šī gada 21. jūlijā 
Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības priekšsēdis 
Jānis Kukainis ieradās 
Austrālijā, lai piedalī-
tos Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlan-

dē (LAAJ) 65. jubilejas pasākumos.
Sava Austrālijas apciemojuma lai-

kā PBLA priekšsēdis piedalīsies un 
sniegs uzrunas Melburnas, Adelaides 
un Sidnejas Latviešu centros. Tāpat 
J. Kukainis plānojis apmeklēt Latvie-
šu namus, skolas, tikties ar Daugavas 
Vanagu pārstāvjiem, kā arī tikties ar 
vietējo preses izdevumu pārstāvjiem. 
PBLA priekšsēža Austrālijas vizītes 
ietvaros plānotas arī vairākas tikšanās, 
gatavojoties šī gada 29. un 30. decem-
brī Melburnā plānotajam Pasaules lat-
viešu ekonomikas un inovāciju foruma 
ar skatu uz Āzijas un Klusā okeāna re-
ģionu.

Pasaules latviešu ekonomikas un 
inovāciju forums ir Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības sadarbībā ar Latvijas 

Republikas Ārlietu ministriju attīstī-
ta iniciatīva, kuras mērķis ir Latvijas 
ekonomiskās izaugsmes veicināšanas 
nolūkā stiprināt sadarbību starp da-
žādās uzņēmējdarbības nozarēs strā-
dājošiem profesionāļiem Latvijā un 
pasaulē, veicināt zināšanu pārnesi un 
finanšu kapitāla piesaisti Latvijai.

Pirmais šāds forums notika 
Rīgā 2013. gada vasarā, bet otrais – 
2015. gada vasarā, pulcējot vairākus 
simtus augsta līmeņa uzņēmējus un 
dažādu nozaru speciālistus no pāri par 
25 valstīm.

29. un 30. decembrī PLEIF ietva-
ros Melburnā, Austrālijā notiks pir-
mais reģionālais pasākums ar skatu uz 
Klusā okeāna un Āzijas reģionu, kurā 
tiks diskutēts par Latvijas uzņēmēju 
iespējām darboties Austrālijas, Jaun-
zēlandes un Āzijas tirgos un par šā 
reģiona uzņēmēju investīciju iespējām 
Latvijā. Foruma koordinēšanu Aus-
trālijā uzņēmusies Latviešu apvienība 
Austrālijā un Jaunzēlandē.

Latviešu apvienība Austrālijā, 

kurai 1972. gadā pie-
vienojās arī Jaunzē-
lande, dibināta Mel-
burnā, 1951. gada 
22. jūlijā. Organizā-
cijas 65. gadskārtā 
LAAJ rotējošais vadī-
bas sēdeklis atgriezies tās dibināšanas 
pilsētā – Melburnā. Kopš tās dibinā-
šanas, Latviešu apvienība Austrālijā 
un Jaunzēlandē, darbojoties demokrā-
tiskā garā, veicina latviešu organizā-
ciju sadarbību sabiedriskā, kultūras 
un palīdzības laukā, veicina latviešu 
valodas un kultūras saglabāšanu Aus-
trālijā, un kopš neatkarības atjauno-
šanas – sadarbību ar Latviju. LAAJ 
šobrīd vada Latvijā dzimusī Kristīne 
Saulīte, kura uz Austrāliju pārcēlusies 
astoņdesmito gadu beigās. 2015. gada 
nogalē viņa tika ievēlēta par PBLA 
priekšsēža vietnieci.

Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) ģenerālsekretāre
2016. gada 21. jūlijā

Tuvojoties Pasaules 
latviešu ekonomikas 
un inovāciju foruma 
(PLEIF) norisei Aus-
trālijā šī gada nogalē, 
Austrālijā dzimušais 
Krišjānis Putniņš, kurš 

pirms astoņiem gadiem pārcēlies uz 
Latviju un Rīgā atvēris pirmo folkklu-
bu ALA pagrabs, dalās pieredzē par 
uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.

„Kad es pirmo reizi Rīgā atvēru 
folkklubu, tad Latvijā vēl nebija tāda 
tautiskā kustība, kāda tagad ir, kad 
visiem ir telefonu vāciņi ar latviešu 
rakstiem un šalles ar Lielvārdes jostas 
rakstiem. Latviešu folklora nebija vēl 
tik populāra. Tā ļoti nosacīti eksistēja 
tikai starp tiem, kuri ar to nodarbojās 
folkloras kopās un atsevišķos pasā-
kumos,“ skaidro K. Putniņš, kura va-
dītais klubs šobrīd ik dienas pulcē ap 
1000 apmeklētāju. „Man personīgi ir 
tāda sajūta, ka esmu piedalījies folklo-
ras kustībā un to daļēji arī palīdzējis 
popularizēt,“ uzskata uzņēmējs.

K. Putniņš atzīst, ka procesā esot 
nācies pielaist daudz kļūdu un gūt 
smagas mācības, bet tas viņu nav attu-
rējis turpināt. „Ir jāmācās un jāpieļauj 
tās kļūdas, bet galvenais nepadoties. 
Iespēja augt te tomēr ir krietni lielā-
ka nekā Austrālijā vai Amerikā vai vēl 
kaut kur. Te tirgus ir mazāks. Te ir arī 
krietni mazāk līdzekļu vajadzīgs, lai 
uzsāktu pirmo biznesu. Un te arī ir ļoti 
daudz ideju, kas vēl nav realizētas, un 

līdz ar to te, savā ziņā, ir atvērts tir-
gus,“ uzskata K. Putniņš. „Ja tu nāc 
no ārzemēm ar godīgu, pozitīvu un 
strādīgu attieksmi, kādu es redzu ār-
zemju latviešu jauniešos, tad tādiem 
cilvēkiem ir visas iespējas kaut ko sas-
niegt,“ piebilst uzņēmējs.

Lai veicinātu ārpus Latvijas dzīvo-
jošo latviešu uzņēmēju un biznesa līde-
ru interesi par ekonomisko sadarbību 
un ieguldīšanu Latvijā, kā arī lai ie-
pazīstinātu Latvijas uzņēmējus ar biz-
nesa iespējām Klusā okeāna un Āzijas 
reģionā, šī gada 29. un 30. decembrī 
notiks Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju foruma pirmais reģionā-
lais pasākums ārpus Latvijas ar skatu 
uz Klusā okeāna un Āzijas reģionu.

„Kopš Latvijas neatkarības atjau-
nošanas uz Latviju ir pārcēlušies un 
savu uzņēmējdarbību ir uzsākuši vai-
rāki Austrālijas latvieši, kuri, atverot 
savus uzņēmumus, algojot darbiniekus 
un maksājot nodokļus Latvijā, sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas taut-
saimniecības izaugsmes veicināšanā,“ 
skaidro Kristīne Saulīte, Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības priekšsēža 
vietniece un PLEIF 2016 koordinatore. 
„Rīkojot Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju forumu Melburnā, Aus-
trālijā, vēlamies ne vien iepazīstināt 
Latvijas uzņēmējus ar eksporta iespē-
jām Klusā okeāna un Āzijas reģionā, 
bet arī ieinteresēt Austrālijas latviešus 
ieguldīt Latvijā,“ piebilst K. Saulīte.

Pasaules latviešu ekonomikas un 

inovāciju forums ir Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības sadarbībā ar Latvijas 
Republikas Ārlietu ministriju attīstīta 
iniciatīva, kuras mērķis ir Latvijas eko-
nomiskās izaugsmes veicināšanas no-
lūkā stiprināt sadarbību starp dažādās 
uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem 
profesionāļiem Latvijā un pasaulē, vei-
cināt zināšanu pārnesi un finanšu ka-
pitāla piesaisti Latvijai. Pirmais šāds 
forums notika Rīgā, 2013. gada vasarā, 
bet otrais – 2015. gada vasarā, pulcējot 
vairākus simtus augsta līmeņa uzņē-
mējus un dažādu nozaru speciālistus 
no pāri par 25 valstīm. 29. un 30. de-
cembrī PLEIF ietvaros Melburnā, 
Austrālijā notiks pirmais reģionālais 
pasākums ar skatu uz Klusā okeāna un 
Āzijas reģionu, kurā tiks diskutēts par 
Latvijas uzņēmēju iespējām darboties 
Austrālijas, Jaunzēlandes un Āzijas 
tirgos un par šā reģiona uzņēmēju in-
vestīciju iespējām Latvijā.

Ilze Garoza
Pasaules Brīvo latviešu apvienības 

ģenerālsekretāre
2016. gada 4. jūlijā

Ekonomikas un inovāciju forums
Uzņēmējs Krišjānis Putniņš: Latvijā uzsākt pirmo biznesu vieglāk nekā Austrālijā

PBLA priekšsēdis LAAJ 65. jubilejas pasākumos
Jānis Kukainis Austrālijā
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Jau otro gadu pēc 
kārtas latviešu dibinā-
tais šaha klubs Matisons 
uzvar Dienvidaustrālijas 
komandu sacensībās.

Kādreizējā pasaules 
šaha amatieru čempiona 
Hermaņa Matisona vār-

dā nosauktais šaha klubs tika dibināts 
1951. gadā Adelaidē. Klubā sastāvēja 
tā laika pazīstamākie latviešu šahisti, 
kā piemēram, Lucijs Endzelīns, Kārlis 
Līdums, Gunārs Bērzzariņš, Laimons 
Mangalis, Pauls Purkalītis un jaunietis 
Aivars Līdums. Ar tādiem spēcīgiem 
dūžiem klubs jau no paša sākuma domi-
nēja Adelaides šaha turnīrus. Laika gai-
tā kluba aktivitāte ir samazinājusies, un 
latviešu vārdi tikpat kā vairs neparādās.

Respektējot un cienot kluba dibi-
nātājus un Matisona vārdu un slavu, 
Aivars Līdums jau daudzus gadus 
sekmīgi turpina vadīt klubu.

Šī gada Dienvidaustrālijas aug-
stākās šaha līgas komandu sacensībās 

piedalījās 10 ko-
mandas, un tika 
izspēlētas deviņas 
kārtas. Matisons 
ieņēma pirmo vietu 
ar 27.5 punktiem, 
atstājot otrā vie-
tā Unicorns ar 26 
punktiem un trešā 
vietā Knights&By-
tes ar 21 punktiem. 
Matisona koman-
dā sastāvēja Fed-
ja Zulfic, Maikls 
Hofs (Michael 
Hoff), Dr. Robert 
Hoile, Aivars Lī-
dums un vairāki 
rezervisti.

Sezonas tur-
pinājumā tika sa-
rīkotas Dienvidaustrālijas komandu 
ātrspēles (tikai 15 minūtes katram spē-
lētājam visai partijai) sacīkstes. Atkal 
matisonieši triumfēja ar 19 punktiem, 

atstājot otrā un trešā vietā Unicorns un 
Modbury Marauders ar 12 punktiem.

Aivars Līdums
Laikrakstam „Latvietis“

„Matisons“ atkal uzvar šahā
Latviešu šaha klubs tika dibināts 1951. gadā Adelaidē

No kreisās: Aivars Līdums, Dr Robert Hoile, Maikls Hofs 
(Michael Hoff), Fedja Zulfic.
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LATVIAN FRIENDLY SOCIETY LTD
ABN 44 0087 648 977
60 Fraser Crescent, Wantirna South, VIC 3152
Tel: 03 9800 2977; Fax: 03 9800 2311
E-mail: administration@latvianfs.org.au
Mājas lapa: www.latvianfs.org.au

PAZIŅOJUMS
Latvian Friendly Society Ltd

gadskārtējā pilnsapulce notiks 2016. g. 29. oktobrī, plkst. 14.00
Latviešu ciema zālē, 60 Fraser Crescent, Wantirna South

Darba kārta, proxy formas un gada pārskati tiks biedriem izsūtīti „Ciema Vēstīs“ pirms pilnsapulces.

Valdes locekļu kandidāti ir jāpieteic ar speciālu veidlapu, ko var saņemt Latviešu ciema birojā.  Par valdes 
locekli var kandidēt katrs biedrs saskaņā ar statūtu paragrāfu 11.3. Kandidātiem ir vajadzīgi trīs atbals-
tītāji, kas ir biedri (paragrāfs 11.6.2) un pieteikums ir jāiesniedz Latviešu ciema birojā līdz 27.08.2016.

Ja kāds biedrs vēlās iesniegt rezolūciju, par ko balsot pilnsapulcē, tā ir jāiesniedz Latviešu ciema birojā 
līdz 27.08.2016. Proponētai rezolūcijai ir jāpievieno īss pamatojums un vismaz 5% biedru paraksti, 
uzrādot arī viņu vārdus un adreses, ka viņi atbalsta rezolūciju.

Valdes sekretārs

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Ar šī rakstu publicē-
šanu spēles Olimpiskajā 
kvalifikācijas turnīrā 
Belgradā, Serbijā, jūlija 
mēnesī jau noslēgušās, 
un Latvijas vīriešu bas-
ketbola izlases sekmes 

noskaidrotas. Nebūsim mēs šogad 
Brazīlijā galvenajā turnīrā.

Es biju aizceļojis atbalstīt koman-
du no tribīnēm, bet nerakstīšu par re-
zultātiem un spēlēm, bet drīzāk par 
pāris plašākiem iespaidiem zālē no 
spēles skatītāju puses (un arī drusku 
par apstākļiem mūsu galvenajā Rīgas 
basketbola zālē) un arī par iespaidiem, 
ierodoties Belgradā.

Pirmie iespaidi braucot no lidostas 
bija, ka taksīšu šoferi pusdieno pie gal-
diņiem zem kokiem, pie turpat pames-
tām pudelēm un papīriem. Vispār, pie-
mēslošanas tēma un caurmēra netīrība 
turpinājās pilsētā.

Vērojot ēkas, varētu iedomāties, 
ka kāda sastāvdaļa ēku apmetumam, 
kas satura apmetumu pie sienām, nav 
bijusi pievienota vai arī nepietiekamā 
daudzumā, jo visām ēkām gan no se-
niem laikiem, gan no Tīto laikiem ap-
metums drūp nost. Nesaprotami.

Par basketbolu
Sākumā, ieejot 20 000 vietu pla-

šajā Belgradas galvenajā sporta zālē 
jeb Kombank Arēnā, pārsteigumu sa-
gādāja metāla detektori pie durvīm, 
caur kādiem parasti iziet lidostās, 
un arī klātesošais drošības personāla 
skaits.

Neparasti, bija arī jau fakts, ka pie 
zāles durvīm atņem skatītājiem visas 
monētas. Lielajam atlidojušam vai at-
braukušajam latviešu fanu pulkam, 
ja neuzticējās atstāt savus eiro nakts-
mājās, bija spiesta lieta savas monētas 
ziedot metāla detektoriem blakus no-
vietotajām stikla kastēm, necerot, ka 
saņems kaut ko atpakaļ. Viens skatī-
tājs, ar kuru sanāca parunāt, stāstīja, 
ka viņam sanāca ziedot kādus 12 eiro. 
Dzirdēju arī, ka kāds cits neapmieri-
nātais, bet radošāks, izgāja un apraka 

naudu zāles zaļumos, lai to vēlāk iz-
raktu.

Vērtība serbu dināru monētām ir 
kādas eiro centu daļas, tātad, vietējiem 
ne īpašs traucēklis, lai varbūt monētas 
mestu uz laukuma un trāpītu spēlē-
tājiem, izrādot savu neapmierinātību 
spēles laikā. (Latvijā un pārejā Eiropā 
mēs pat neko tādu nemaz savās galvās 
nevaram iedomāties, ka mestu ar mo-
nētām un tās būtu jāatņem pirms spē-
les mūsu Arēnā Rīga!)

Zāles apsardze bija arī nopietni ap-
ģērbta. Varbūt ziedojumi aiziet basket-
bola huligānu pārmācības program-
mām vai arī Serbijas žandarmērijas 
apģērbam? Pirmo reizi dzīvē redzēju, 
ka policistiem basketbola zālē šauja-
mie pie sāniem, lielas rungas, plastma-
sas elkoņu un ceļu sargi, sejas aizsargi 
un pat vairogi, it kā gatavojoties uz 
lieliem nemieriem. Tomēr spēles nori-
sinājās mierīgā gaitā.

Zālē arī starpbrīžos foajē,atļauts 
pīpēt cigaretes, un pēc dūmiem un 
smakas var novērot, ka tas ir ļoti ie-
cienīts brīvā laika izklaidēšanās veids 
Serbijā. Spēles laikā pašā zālē arī šur 
tur gaisā kūpēja dūmi, bet zāles apsar-
gi nelikās ne zinis; – lai tik kūp! Pal-
dies Dievam, ka ventilācijas sistēma 
tiek ar to galā, un nepārnācu mājās, 
smirdot pēc pelnu trauka.

Basketbola kultūru Latvijā
Ja velta kritiku citiem, tad jau arī 

jāizvērtē pašmāju basketbola kultū-
ru Latvijā. Pēdējās vietējās augstākā 
līmeņa VEF Rīga basketbola spēlēs, 
kuras esmu pēc ilgāka laika atkal ap-
meklējis, turpinu dzirdēt atskaņotajā 
mūzikā vissulīgākos angļu lamu vār-
dus.

Atceros, ka līdzīga mūzika jau arī 
tika agrākos gados atskaņota, kad vēl 
ņēmu līdzi manu dēlu uz spēlēm, un 
naivi cerēju, ka viņš nesāks tos kādā 
momentā atkārtot. Vai tie, kuri to mū-
ziku atskaņo, vai atļauj to spēlēšanu, 
atbalsta šādas mūzikas atskaņošanu, 
vai arī neizprot, vai neiedziļinās dzies-
mu saturā?

Es nedomāju, ka latviešu skatītā-
jiem patiktu, ka viņi dzirdētu dzies-
mas, kur visādi latviešu vai krievu 
lamuvārdi tiktu atskaņoti viņu bērnu 
klātbūtnē. Vai ir apmierinoši, ka ār-
zemju tūristiem, viesiem un pat šad 
tad diplomātiem spēles laikā būtu 
kaut kas tāds jāpiedzīvo? Vai tā mēs 
izrādām mūsu kultūras līmeni? Vai tā 
mēs neatbaidām vecākus ar jauniem 
bērniem no spēles apmeklēšanas un 
jaunu līdzjutēju paaudzes izveidoša-
nos?

Tāpat līdz galam nav saprotams, 
kā, uzņemot viesus savās mājās, ofi-
ciālais spēles ziņu paziņotājs var 
aicināt ļoti aktīvi, ik pa brīdim, lai 
pretiniekiem neveicas, un publikai 
prasīt, lai bļauj un trokšņo, kad viesu 
spēlētājs met soda metienus, un skaļi 
priecāties, ja neiemet? Protams, spē-
les gaitā trokšņot un saukt atbalsta 
saukļus var katrs līdzjutējs vai visi 
kopā – uzmundrinot savējos, bet ne 
jau no oficiālas tribīnes to teikt mik-
rofonā.

Tas nekad agrāk nebija dzirdēts 
un tikai šajā sezonā iesācies. Vai tas ir 
atkarīgs no jaunā komentētāja, kuram, 
izskatās, izpratne par godīgu un spor-
tisku spēli un sportisko kultūru, un 
pieklājīgu viesu uzņemšanu nav līdz 
galam saprotama?

Varbūt laiki mainās, un es nemai-
nos līdzi, bet kaut kā tas liekas nekul-
turāli un nepareizi.

Bet, noslēdzot iesākto stāstu, jā-
piemin, ka serbieši ir ļoti draudzīgi un 
izpalīdzīgi, ēdiens restorānos daudz 
lētāks nekā Rīgā, bet es ieteiktu pēc 
ēšanas uzmanīgi pārskatīt rēķinu, jo 
vairākas reizes tas sagādāja pārsteigu-
mus, no kuriem mēs nepalikām bagā-
tāki!

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

Uldis par basketbolu
Serbijā un Latvijā

No kreisās: Olimpietis Miķelis Dancis, 
Uldis Brūns.
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Vašingtonas Uni-
versitātes Džeksona 
(Jackson) Starptautisko 
studiju skola paziņojusi 
priecīgu vēsti, ka starp-
tautisko studiju doktora 
grāda kandidātei Indrai 

Ekmanei piešķirta deviņu mēnešu 
Fulbraita stipendija, lai pētītu kulturā-
lo integrāciju Latvijā. „Daudzi cilvēki 
runā par etnisko integrāciju vai kultū-
ru, bet es gribu savā pētījumā šīs abas 
lietas sasaistīt,“ saka Indra.

Šī gada rudenī Indra Ekmane do-
sies uz Latviju, lai pētītu, kā dažā-
das minoritāšu grupas iesaistās Lat-
vijas kulturālajā dzīvē, piemēram, 
UNESCO atzītos Dziesmu un deju 
svētkos. Indra pārsvarā pievērsīsies 
tautas deju grupām un jaunatnes ie-
saistei.

Šis pētījums turpinās Indras jau 
piecus mēnešus Latvijā veikto diser-
tācijas projektu Mītnes zeme vai dzim-
tene: Pilsoniski-kulturālā identitāte 
un integrācija Latvijā (Host land or 
homeland: Civic-cultural identity and 
integration in Latvia).

Indra Ekmane šī gada februāri 
vadīja Latgalē, darbojoties Špoģu 

Vidusskolā gan 
mācot angļu va-
lodu, gan vadot 
dažādas nodarbī-
bas pirmskolā un 
sākumskolā, gan 
pašai piedaloties 
skolas sarīkoju-
mos. Viņa iesais-
tījās arī Dubnas 
folkloras kopā At-
zola un vokālajā 
ansamblī Ugunti-
ņa, mācījās krie-
vu valodu, apce-
ļoja Latgali un 
vāca materiālus 
savai doktora disertācijai. Viņa saka, 
ka gribēja labāk saprast, kāda ir vide 
skolā Latgales laukos, kā arī izpētīt 
skolas jaunatnes piedalīšanos māks-
linieciskās pašdarbības kopās.

Par pavadīto laiku Špoģos In-
dra saka: „Ļoti priecājos redzēt, cik 
strādīgi gan bērni, gan pieaugušie 
ir pagastu, novadu un valsts kultū-
ras dzīvē ne tikai tradicionālā nozī-
mē, bet vispār. Man bija daudz pa-
tīkami piedzīvojumi iespēja ikdienā 
pavadīt laiku ar skolēniem mācot, 

un mani iepriecina redzēt viņu en-
tuziasmu.“

Indra Ekmane cieši sadarbojas ar 
Latvijas Kultūras akadēmiju, kā arī 
Daugavpils Universitāti.

Indra Ekmane ir arī Amerikas Rie-
tumkrasta latviešu izglītības centra 
Kursa direktore, un aicina jauniešus 
vadīt vasaru Kursā.

Vita Gaiķe
Pirmpublicējums laikrakstā 

„Latvija Amerikā“
Laikrakstam „Latvietis“

Amerikas latviete pēta kulturālo integrāciju Latvijā
Fulbraita stipendija Indrai Ekmanei

Indra Ekmane pie Gaujas.
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Suns
Jancis par mīlestību uz cilvēka labāko draugu

Suns ir dzīvnieks! 
Viņam ir galva, rumpis, 
četras kājas un aste. Te 
jāpiezīmē, ka ir dažas 
sugas, kam astes nav, 
un lielākai daļai to stri-
ķīti, kas viņiem pieau-

dzis pakaļā, par asti nemaz nevarētu 
saukt, bet mācīti kungi, kam ir teik-
šana, saka, ka suņiem ir aste; tādēļ 
tad paliksim pie tāda uzskata. Sunim 
ir aste.

Sunim ir arī spalva. Tā ir dažādās 
krāsās un dažādā biezumā un garumā. 
Dažas sugas var pat cirpt kā aitas, bet 
to darīt nebūtu nekādas nozīmes, jo 
džemperis tur tik un tā neiznāktu. Ne-
zinu kāpēc, bet tā esot – džemperiem 
vajagot aitas.

Ideālā pasaulē būtu ar likumu 
nolikts, ka ar suņa spalvu nedrīkst 
ķēpāties un cūkoties – vai tad suns 
nav cilvēks? Bet tā kā tādu likumu 
nav, tad bieži tantes savus mīlulī-
šus tā apcērp un izērmo, ka pat kaķi 
smej.

Biezs spalvu kušķis ap ausīm, 
tikpat biezs astes galā, un tādi ma-
zāki kušķīši kāju galos. Vēders pliks 
kā žurkai. Baigi muduļi! Bet dāmas 

tos vadā apkārt pie saitītes piesie-
tus vai arī nes padusē iežmiegtus, 
un pašas tik lielīgi skatās apkārt un 
smaida, kā kad būtu kaut ko lielu un 
varenu izdarījušas cilvēces un suņu 
attīstības labā. Pašas vajadzētu ap-
cirpt.

Tie paši minētie gudrie kungi 
saka, ka suņi evolūcijas gaitā no vil-
kiem esot cēlušies. Vai nav spoki? 
Vai kāds kādreiz ir redzējis vilku 
ar spalvu kušķi priekšā un paka-
ļā? Smieklīga tāda muļķīga zinātne. 
Nemaz nepiedomā ko runā. Ir ne-
noliedzams fakts, ka suns ir cilvēka 
labākais draugs. Tam ir tik daudz 
pierādījumu, un par to ir tik daudz 
rakstīts un lasīts, ka jātic gribi vai 
negribi. Daudzi vīri un sievas tik tā-
dēļ vien vēl turas un dzīvo kopā, ka 
viņiem pa abiem ir tikai viens un tas 
pats suns. Un abi to karsti mīl. Savā 
starpā kaujās un lamājās uz nejēgu, 
bet suni MĪL!

Man personīgi nav sevišķi labas 
attiecības ar suņiem. Tur vainīgs 
viens atgadījums, kas šīs attiecības 
samaitāja uz visiem laikiem. Gāju 
uz vienām viesībām. Kā jau tas tā-
dos gadījumos parasts, biju uzvilcis 

savu labāko štāti. Tikpat kā jauns 
uzvalks, jauna šlipse, jaunas zeķes 
un tikai pāris reizes kājās bijušas 
kurpes (parasti valkāju čības). Eju 
pa kājceliņu, vienā rokā turēdams 
puķu pušķi, otrā kasti, kur iekšā dā-
vana. Nebija vairs tālu līdz viesību 
vietai, kad pēkšņi jūtu, ka kāja tā kā 
paslīd... Nokrist jau nenokritu, bet 
daudz nekas netrūka, ka būtu gar 
zemi.

Paskatoties uz vainīgo kāju, re-
dzu, ka esmu uzkāpis uz kaut ko, ko 
cilvēka labākais draugs atstājis uz tro-
tuāra. Skaidri redzams, ka tas nekāds 
klēpja sunītis nav bijis. Cietusi ne tikai 
zole, bet malas ar. Par krāsu neminēšu 
ne vārda, ka neuznāk koļķis. Dabū-
ju pielietot kā puķu pušķi, tā dāvanu 
kastes vāku, lai dabūtu kurpi nost no 
kājas bez tālākiem personīgiem bojā-
jumiem.

Lai garo stāstījumu padarītu īsāku: 
trotuāra malā palika puķes, palika dā-
vanu kaste un palika kurpes... Un tas 
ļaunākais, – tur palika arī mīlestība uz 
cilvēka labāko draugu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Pirms pāris nedēļām 
pastniece atnesa Ras-
mas Birzgales – Vītolas 
vēstuli no Bostonas; tajā 
pastāstīts, ka gleznotāja 
Maira Reinberga jūni-
jā saņēmusi Pawtucket 
Foundation 2016. gada 

izstāžu balvu. 
Pirmā reakcija – cik lieliski; vēl 

viens latvietis, šajā gadījumā latviete, 
ieguvis atzinību mākslā! Apsveicu! 
Apbrīnoju! Cildinu!

Nākošā doma, – kas ir šis fonds, 
kur tas atrodas? Es taču milzīgo Ame-
riku nepazīstu. Jā, esmu gan šajā zemē 
bijis, bet tikai dažos punktos. Šī kon-
tinenta grandiozā daļa palikusi sveša. 
Tas, ko esmu iepazinis, ir tikai neliels 
smilšu graudiņš lielajā smilšu kaudzē, 
ko sauc par ASV.

Interneta laikmetā ir viegli samek-
lējama pirmā nepieciešamā informāci-
ja. Tā nu pāris sekunžu laikā esmu jau 
pasaulē, ne ceļojot kā arābu pasakās ar 
burvju paklāju, bet sēžot savā istabā 
pie galda – ērti, parocīgi un bez jebkā-
das piepūles. Atrodu Pawtucket jeb kā 
šo indiāņu vārdu latviskā variantā lai-
kam jālasa Pūtaketa, kas iekārtojusies 
Rodailendas (Rhode Island) pavalstī. 
17. gadsimtā šis rajons esot bijis bieži 
apdzīvots tādēļ, ka tieši Jaunanglijas 
teritorijā no Eiropas ieceļoja jaunu pie-
dzīvojumu un jaunas dzīves telpas mek-
lētāji. Vēlāk šeit cēla fabrikas, īpaši sla-
venas bijušas kokvilnas vērptuves, kas 
pirmās ASV tikušas pilnībā mehanizē-
tas. Patīkami lasīt, ka kopš 1975. gada 
pilsētā ir radušās vairāk nekā 40 orga-
nizācijas, kas veicina un stiprina vietējo 
kultūru un mākslu. Un Pawtucket Fou-

ndation ir viena no 
tām, kuras paspār-
nē pastāv galerija 
Pawtucket Arts 
Collaborative jeb 
saīsinājumā PAC.

Žūrija, ko 
veidoja vairāku 
mākslas muze-
ju speciālisti, par 
2016. gada labāko 
darbu galerijas iz-
stādē izraudzījās 
Mairas Reinbergas 
gleznu Mandala # 
7, mans vectēvs.

Vēlāk gan no 
mākslinieces uzzi-
nu, ka šī glezna ta-
pusi gadu iepriekš 
Amerikas valsts mēroga un nozīmes 
izstādei Possessions (kā liekas, izstādes 
tēmu latviski var tulkot kā Mani dār-
gumi) Atlboro Mākslas muzejā (Attl-
boro Arts Museum). Atlboro nav tālu 
no Pawtucket, bet ir jau Masačūsetas 
(Massachusetts) pavalstī un lepojas ar 
Pasaules dārgakmeņu galvaspilsētas 
godu. Šajā izstādē prēmijas nepiešķīra, 
toties darbs bija izstādīts pašā centrā, 
tādējādi izceļot tā nozīmību ekspozīcijā.

Izlasot gleznas nosaukumu, domā-
ju, ka ieraudzīšu ierasto mandalas kom-
pozīciju un rakstus, sakārtotus aplī, bet 
šoreiz mazliet samulstu – nav nekā no 
tā, ko gaidīju. Ir pat tieši pretēji – darbs 
ir guļformāta, aplis tomēr ir, taču glez-
nas augšdaļā, un nekas tajā neatkārto-
jas. Blakus akrila krāsu uzlikumiem 
aplī iecentrēta taisnstūra fotogrāfija. 
Uzņēmumā vecs vīrs sirmiem matiem 
un naģeni galvā uz mirkli piestājis ar 

teli, ko tur pie sai-
tes, lai fotogrāfs šo 
mirkli var iemūži-
nāt. Jaunlops ar 
interesi skatās uz 
šo ērmu, kas kaut 
ko dara – tādi jau 
tie cilvēki ir, dara 
visādas dīvainas 
lietas, kas lopam 
nav saprotamas, to-
ties ļautiņiem šķiet 
esam ārkārtīgi sva-
rīgi.

Cilvēkbērnam 
Mairai Reinbergai 
šīs brīdis ir sevišķi 

nozīmīgs, tā vērtība ar laiku pieaugusi, 
sevišķi tagad, kad bērnība paliek arvien 
tālāk pagātnē. Kā māksliniece intervijā 
pastāsta, viņa gan ir rīdziniece, tomēr 
vasaras pavadījusi pie vectēva laukos. 
Tur viņa izbaudījusi pilnīgu brīvību, 
priecājusies par pļavām, ābeļdārzu, ru-
dzu laukiem un ūdensrozēm upē. „Var-
būt tad un tur es kļuvu par mākslinieci,“ 
atzīstas Maira Reinbergs.

Bet kādēļ glezna nodēvēta par 
mandalu? Mandala budismā un tan-
triskajā praksē apzīmē Visumu, visas 
pasaules svēto hierarhisko sakārto-
tību. Psihoanalītiķis Karls Jungs uz-
tvēris mandalas zīmēšanu kā ceļu pie 
sevis, sava unikālā centra atklāšanu. 
Te arī ir rodams Mairas Reinbergas 
darba izskaidrojums: „Šajā darbā, 
kura centrā ir mana mīļākā fotogrāfi-
ja ar vectēvu, es vēlējos parādīt laimi, 
brīvību, mīlestību un šī laika un vietas 
skaistumu“. Īsti laimīga un brīva viņa 
jutās bērnībā tēvzemē.

Tālāk sarunā galerijas mājas lapas 
žurnālistei atzīstas, ka tad, kad Mai-
rai Reinbergai palika sešdesmit, viņai, 
domājot par vecotēvu, sariesušās asa-
ras acīs, cenšoties emocionāli saprast, 
kā viņš jutās, kad, padomēm gūstot 
varu un valdot, viss tika zaudēts, kas 
mūžā dzīvo izkarots, iegūts. Līdz ko 
glezna bijusi gatava, viņa esot nomie-
rinājusies, sāpes sirdī rimušas.

„Dažreiz man liekas, ka to, kas ar 
mani notiek, ir gribējis mans vectēvs,“ 
secina gleznotāja.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Vai vectēvs tā ir gribējis? Mairas Reinbergas glezna „Mandala # 7, mans vectēvs“

Maira Reinberga. „Mandala # 7, mans vectēvs“.
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„Mandala # 7, mans vectēvs“ Atlboro Mākslas muzejā 
(Attlboro Arts Museum).
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ilgākus gadus vadījusi latviešu grāmatu 
galdu. Ausma joprojām aktīva korp. Spī-
dola. Viņa ir palīdzējusi dibināt ne tikai 
korp. Spīdola Pinnebergā, Vācijā, bet arī 
Pertas Spīdolas kopu, ka arī SKKM.

Ausma ar vīru Miervaldi ir abi 
bijuši ļoti lieli ceļotāji. Bieži vien ir 
jāpārbauda, vai ir pašlaik Melburnā, 
pirms mēģināt apmeklēt viņus vai ko 
rīkot, lai viņus tur iesaistītu Abi ir bi-
juši labas aukles mazbērniem Lījai un 
Remim. Vadot viņus uz skolu, Ausma 
ar Miervaldi iesāka apmeklēt daudz 

un dažādas kafejnīcas, izbaudot kafiju. 
Abi, apmeklējot vairākas reizes desmit 
kafejnīcas līdz šim, var galvot, kura 
kafija ir visgaršīgākā un labākā.

Ausmiņ, novēlam Tev ļoti jauku 90 
gadu jubileju, kā arī veselību un turpi-
nošu dzīves prieku un spēku!

Korp. Spīdola Melburnā

90 gadi mūsu Ausmai
Turpinājums no 3. lpp.
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1925. gadā, Jelgavā tika nodibināts 
divgadīgs skolotāju institūts, vidussko-
lu beigušajiem audzēkņiem. Tas saucās 
Valsts centrālais pedagoģiskais institūts.

Institūta programma bija iedalīta hu-
manitārās, praktiskajā un matemātikas, 
dabas zinību nodaļās. Es pieteicos mate-
mātikas un dabas zinātņu programmai.

Institūts pastāvēja pie Jelgavas 
2. vidusskolas; tā arī izmantoja šīs sko-
las mācību telpas.

Šeit arī pirmo reizi sastapu skolo-
tāju Jāni Gresti, kas mums pasniedza 
ķīmiju un dabas zinības un to priekš-
metu pasniegšanas metodiku.

Jelgavā, Upes ielā, iepretim Drik-
sas upei, baltā ēkā atradās plaša ķīmi-
jas un dabas zinību laboratorija. Šeit ar 
cerību pilnu skatu mūsu priekšā nostā-
jās skolotājs Jānis Greste. Bija tiešām 
iespaids, ka viņš no mums sagaidīs 
intensīvu, spraigu darbu. Tā arī bija. 
Pats sava priekšmeta zināšanu bagāts, 
ar lielisku pasniegšanas metodi, viņš 
kā ar karoti, nemanot savas bagātības 
pārlēja mūsu traukos. Stundas bija in-
teresantas un pilnas rosmes.

Atmiņā – laboratorijā – viens galds 
piekrauts ar dzīvnieku un cilvēku kau-
liem. Mums bija tie pamatīgi jāizpēta 
un pārbaudījumā, atmuguriski paņemot 
kādu kaulu no kaulu kaudzes, jāpasaka, 
vai tas dzīvnieka vai cilvēka skeleta 
kauls, kas par kaulu, kurš skriemelis 
pēc kārtas utt.! Un patiešām, tas bija ne-
jēdzīgi grūti! Jānis Greste mācēja savas 
stundas atsvaidzināt ar piemērotiem 
anekdotiem un savas dzīves pieredzēm.

Ar pietāti Jānis Greste uzturēja 
jauno skolotāju pieeju savam jaunajam 
darbam.

Tā mums bija jāpasniedz stundas 
pamatskolas klasēs. Pēc katras tādas 
paraugstundas stundas notika pārrunas. 
Paši institūtnieki centās parādīt savas 
pārākās zināšanas, kritizēdami stundas 
pasniedzēju, novezdami līdz asarām. 
Tad piecēlās skolotājs Jānis Greste un 
brīnīdamies izteicās... ,,Bet es neesmu 
vēl dzirdējis neviena vārda, kas jau-
najam skolotājam padevās. Ir jāmeklē 
tieši tas, vispirms! Saprotams, nebūs 
neviena bez kļūdām, bet katrs mēģinā-
jis sniegt labāko, tas jāsaskata. Nav jā-
nosit darba prieks un interese. Tad arī 
kļūdu aizrādītam nebūs tik sāpīgi, bet 
kolleģiālās pārrunas būs pamācošas.“

Tā bija skaista pieeja jauno skolotāju 
mēģinājumiem darbam. Šī dzīves gud-
rībā man palikusi atmiņā visam mūžam.

Ļoti cienītais skolotājs Jānis Gres-
te dalījās ar mums savās atmiņās par 
rakstnieku Rūdolfu Blaumani. Viņš 
bijis Blaumanim ļoti tuvs draugs.

Abi kādreiz dzīvojuši, vēlāk Lat-
vijas laikā nosauktajā Blaumaņa ielas 
namā, sestajā stāvā, gandrīz vai bēni-
ņos, mazā dzīvoklītī. Reiz pienācis Jāņu 
vakars. Blaumaņa māte bija aicinājusi 

Manas atmiņas par skolotāju Jāni Gresti
No Jelgavas līdz Rīgai

Jānis Greste aiz Almas Krievs (ar čūsku).
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Rakstnieku muzejā, Jānis Greste vidū, pirmajā rindā, Alma Krievs otrā rindā, 
pirmā no labās.

FO
TO

 n
o 

K
az

iņ
u 

ģi
m

en
es

 a
rh

īv
a

abus pavadīt Jāņus Blaumaņa dzimtas 
mājās Brakos. Nez kas tieši noticis, bet 
braukšana līgot nav sanākusi. Abi jau-
nie puiši sanesuši meijas savā dzīvoklī, 
likušies gulēt un sapņojuši, ka šovakar 
Brakos māte būs sacepusi karašas, būs 
Jāņu siers, alus, līgotāji. Tā runājuši, ru-
nājuši... meijas smaržojušas... Bijusi jau 
vēla stunda, kad runas pārtrūkušas. Tad 
klusi, klusi piecēlies Blaumanis, piegā-
jis pie loga un ilgi, klusi stāvējis. Jānis 
Greste nojautis, ka top kāds mākslas 
darbs. Tā arī bijis; – pēc kādām dienām 
Blaumanis ņēmis rokā spalvu un izdo-
mātais tikai tad bija jāraksta.

Tā Blaumanis radījis savus darbus: 
viņš vispirms darbu pārdomājis, izdo-
mājis un tad ķēries pie spalvas.

Reiz Blaumanis nolēmis, ka arī 
draugam Jānim Grestem jādzejo, jo 
tam ļoti padevušies raksti prozā. Tā 
vienu dienu Jānim uzdots dzejot. Blau-
manis ieslēdzis viņu istabā un pats uz 
pirkstu galiem staigājis pa blakus ista-
bu. Jānis sēdējis, sēdējis, bet nekas nav 
nācis prātā. Pa brītiņam Blaumanis pa-

vēris durvis un jautājis: ,,Nu, vai ir?“ 
Draugs Jānis bēdīgi atbiedējis: ,,Nav.“  
Blaumanis: „Nu pasēdi vēl, gan jau 
būs,“ un durvis atkal tikušas pieslēgtas.

Nu cik tad ilgi tā sēdēs, nodomājis 
draugs Jānis, un kad Blaumanis atkal 
atvēris durvis un jautājis ,,Nu?“ – 
„Ir!“ šoreiz bijusi drauga Jāņa atbilde.

„Lasi!“ – sajūsmināts teicis Blau-
manis. Drošības dēļ Jānis aizstājies 
galdam otrā pusē un cēlā pozā sācis 
savu dzeju... „Sudrab stari vizo...“ 
Blaumaņa sejā atplaucis smaids!... Jā-
nis turpina: „Govs pa ceļu bizo!“

Tad nu gan sanācis tracis. Blau-
manis īsti sadusmots meties draugam 
virsū, bet Jānis veikli, veikli izmeties 
pa durvīm laukā, pa trepēm lejā, bet 
Blaumanis tam pakaļ!

Tai vakarā nu jaunais dzejnieks 
pārnācis mājās labi vēlu! Bet tam ticis 
piedots.

Jānim Grestem bijušas raizes par 
Blaumaņa veselību, kas slimojis ar tu-

 
Turpinājums 15. lpp.
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Latviešu Nacionā-
lās Apvienības Kanādā 
(LNAK) prezidents And-
ris Ķesteris 4. jūnijā, se-
kojot solījumam LNAK 
gadskārtējā pilnsapulcē 
aprīlī, visu Kanādas or-

ganizāciju vadītājus bija aicinājis uz sa-
nāksmi Kanādas latviešu sabiedrības 
saliedēšana kopēja sadarbība, domājot 
par latviešu sabiedrības nākotni Kanā-
dā. Aicinājumam bija atsaukušies 30 
organizāciju vadītāji un biedri.

Sākums sabiedrības 
saliedēšanai kopēja datu bāze

Kā izrietēja no pārrunām, galvenā 
organizāciju pastāvēšanas problēma ir 
līdzekļu ieguve. Latviešu sabiedrībai sa-
mazinoties, arī līdzekļi sarūk, un visas 
organizācijas lūdz ziedojumus no tām 
pašām kabatām. Ir jādomā jauni veidi, 
kā piesaistīt līdzekļus, meklējot iespējas 
arī kanādiešu sabiedrībā. Tika iztirzāts 
arī jautājums par aicinājumu ikvienam 
tautietim novēlēt daļu testamenta latvie-
šu sabiedrībai, tā domājot par nākamās 
paaudzes vajadzībām. Gadu gaitā gan 
privāti, gan caur dažādām labdarības or-
ganizācijām palīdzībai Latvijā esam no-
sūtījuši miljoniem dolāru. Izskanēja ie-
teikums, ka, ziedojot pat nelielu procentu 
no tā kopējai darbībai tepat Kanādā, 
mums būtu pamatīgi finansiāli līdzekļi, 
ko ieguldīt un ar ko realizēt vairākus sa-
biedrībai nepieciešamus projektus.

Kā sadarbības piemērs starp or-
ganizācijām tik minēta Hamiltonas 
latviešu sabiedrība, kas pirms gada 
izveidojusi Hamiltonas apvienoto lat-
viešu organizāciju (HALO) komiteju. 
Katra organizācija turpina darboties 
pēc saviem mērķiem, tomēr atsevišķus 
sarīkojumus rīko visi koordinēti.

Toronto šādas apvienošanās nav, 
kaut gan tika uzsvērts, ka sadarbība 
starp organizācijām ir laba.

Tomēr vismaz par vienu lietu visi 
klātesošie bija vienisprātis jāveido ko-
pīga datubāze, lai uzlabotu saziņu. Šis 
darbs jāveic visām organizācijām kopī-
gi, jo katrai ir savu biedru saraksts. Vi-
siem latviešu sabiedrības locekļiem tiks 

lūgts iedot savu adresi, telefonu un epa-
sta adresi, lai ievadītu to kopējā LNAK 
datu bāzē. Tas palīdzēs sasniegt ikvienu 
sabiedrības locekli, izsūtot paziņojumus 
gan par gaidāmajiem sarīkojumiem, 
gan citiem sabiedrībai svarīgiem jau-
tājumiem. LNAK prezidents un birojs 
apņemas tuvākā laikā izsūtīt izpildāmās 
formas pa epastu visiem organizāciju 
vadītājiem. Arī ikviens latviešu sabied-
rības loceklis ir aicināts šīs formas pie-
prasīt LNAK birojā un izplatīt tās tālāk 
saviem draugiem un paziņām.

Domājot par sadarbību, Latviešu 
Nacionālās Jaunatnes Apvienības Ka-
nādā valde, kuras vadība ir arī LNAK 
valdes locekļi, aicina šogad visām or-
ganizācijām kopīgi rīkot 18. novembra 
svinības, jauniešiem uzņemoties koor-
dinatora lomu. Visi klātesošie ar prie-
ku piekrita šādam izkārtojumam.

Kristus Dārza loma 
sabiedrības saliedēšanā

Runājot par organizāciju apvieno-
šanu, šajā gadījumā vairāk ir domāts 
par kopējas mājas vietas meklēšanu. 
Pašlaik daudzām organizācijām mājas 
vieta ir Latviešu Centrs Toronto, to-
mēr līdz ar Kristus Dārza gaidāmajām 
pārmaiņām, radusies doma izskatīt 
jautājumu par kāda jauna kompleksa 
būvniecību, kur būtu vieta visiem.

Aprūpes mājas Kristus Dārzs pār-
stāvji Baiba Zariņa, Valda Bērziņa un 
Ēriks Eglīte iepazīstināja ar paveikto, 
izskatot dažādas iespējas Kristus Dār-
za pastāvēšanai. Īpaši klātesošos inte-
resēja Ērika Eglītes teiktais, jo viņš ir 
tās darba grupas vadītājs, kas izskata 
iespēju, visām latviešu organizācijām 
sadarbojoties, uzbūvēt jaunu Kristus 
Dārza ēku, kurā varētu būt telpas arī 
pārējām latviešu organizācijām. Viņš 
atzina, ka darba grupai šobrīd ir vairāk 
jautājumu nekā atbilžu. Notiek pār-
runas ar visu latviešu sabiedrību, tiek 
pētīts arī, kā latviešu kopienas citās 
valstīs risina šādus jautājumus, tomēr 
citur šādu problēmu nav, jo nekur nav 
vienkopus tik liela latviešu sabiedrība 
ar savām organizācijām un īpašumiem.

Šīs sarunas pašlaik ir līdzīgas kā bija 

pirms 40 gadiem, kad dibināja Latviešu 
Centru Toronto. Arī mums tagad ir jā-
domā par to, kāda ir mūsu vīzija par lat-
viešu sabiedrību nākamām divām paau-
dzēm. Vai mēs tad vēl pastāvēsim un vai 
gribam vēl pastāvēt kā latviešu kopiena?

Savukārt darba grupa, kas izskata 
jautājumu par jaunas ēkas celtniecību 
turpat Kristus Dārza teritorijā, ir pa-
nākusi jau krietni vairāk, jo viņiem 
vienkāršāks uzdevums. Ir liels atbalsts 
arī šai grupai. Izvērtās dziļākas pārru-
nas arī par šo jautājumu, skatot iespēju 
paturēt gan veco ēku, gan uzbūvēt jau-
no. Tomēr esošā ēka ir pārāk noveco-
jusi priekš pašreizējām aprūpes mājas 
prasībām. Šo plānu atbalstot, tika mi-
nēta arī emocionālā saite ar jau esošo 
vietu, jo šeit 30 gadu laikā ir iekārtota 
daļa no mūsu mazās Latvijas.

Šajā sanāksmē pie konkrēta risinā-
juma vēl nenonāca. Tikai atbildot uz 
jautājumu, kur visas organizācijas būs 
pēc 20 un vairāk gadiem, kādi ir mūsu 
plāni un vīzijas, varam sākt domāt, kā 
plānot nākotni. Tomēr ilgi ar šo atbildi 
nedrīkstam kavēties.

Vita Gaiķe
Pirmpublicējums laikrakstā 

„Latvija Amerikā“
Laikrakstam „Latvietis“

Kanādas latviešu sabiedrības nākotne pašu rokās
Pilnsapulcē pārrunā sabiedrības saliedēšanu

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā kopējā sanāksme.
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LNAK prezidents Andris Ķesteris.
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„Profesora Jāņa 
Krastiņa uzskati par 
Latvijas Okupācijas mu-
zeja pārbūvi un piebūvi 
nav jauni,“ saka Muze-
ja un Muzeja biedrības 
vadība, atbildot uz BNS 
26.06.2016. publicēto 

rakstu Okupācijas muzeja piebūves 
projekts ir kaitīgs Rīgai. Jautājums 
vienīgi, kāpēc un kādēļ tie ar jaunu 
spēku tiek likti lietā, lai aizkavētu vai 
pat apturētu jau pirms astoņiem ga-
diem apstiprināto projektu.

Profesora Krastiņa iebildumi un 
nicinošie uzskati par arhitektu Gunāru 
Birkertu bija zināmi jau 2007. gadā, kad 

toreizējā Rīgas pilsētas arhitekta kolē-
ģija Birkerta projektu tomēr novērtēja 
pozitīvi. Rīgas pilsētas būvvalde ap-
stiprināja muzeja pārbūves un piebūves 
skiču projektu 2008. gadā. 2010. gadā 
tas tika iekļauts Latviešu strēlnieku 
laukuma detaļplānojumā, kas vēl ar-
vien ir spēkā. Projekts ir nu jau atkārto-
ti saskaņots gan Rīgas vēsturiskā cen-
tra saglabāšanas un attīstības padomē, 
gan arī Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijā. Tam pretojas vie-
nīgi Rīgas pilsētas tagadējais arhitekts, 
kura uzskatus Rīgas pilsētas būvvalde 
uzskata par saistošiem.

Rīgas būvvaldes atteikums izsniegt 
būvatļauju apdraud Latvijas Okupāci-

jas muzeja tālāko darbību ļoti konkrētā 
veidā. Tas runā pretī gan tiesiskās, gan 
morālās paļāvības principam, kas ne-
ļauj reiz apstiprinātus projektus bezga-
līgi apstrīdēt un apturēt. „Nevar mainīt 
spēles noteikumus, spēles laikā,“ BNS 
rakstā citēts profesors Krastiņš. Tieši 
tā. Saeimas likumprojekts paredz tikai 
un vienīgi celt to, kas jau pirms asto-
ņiem gadiem Rīgas vēsturiskajā centrā 
bija paredzēts un apstiprināts.

Valters Nollendorfs
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības 

valdes priekšsēdis
Gunārs Nāgels

Latvijas Okupācijas muzeja direktors
27.06.2016

2016. gada 7. jūlijā 
bijušajā čekas galvena-
jā mītnē Rīgā, Brīvības 
ielā 61, Latvijas Okupā-
cijas muzejs atklāja iz-
stādi Pēc mums vēl ilgi 
zeme skums.

Izstāde veltīta 99 ko-
munistiskā terora upuriem, ko čekisti 
nošāva un apraka Rīgas Centrālcietu-
mā. Noziegums notika no 1941. gada 
27. līdz 29. jūnijam. Izstāde būs redza-
ma līdz septembra beigām un papildi-
nās jau esošo Okupācijas muzeja eks-
pozīciju, kas vēstī par čekas darbību 
Latvijā. 

Līdz šim ziņas par Centrālcietuma 
traģēdiju bija skopas. Tikai 2014. gadā 
sākās padziļināta izpēte, lai noskaid-
rotu nogalināto vārdus, arestu iemes-
lus un slepkavības apstākļus. „Mēs 
esam izdarījuši to, kas jau sen bija 
nepieciešams: atdodam visiem no-
slepkavotajiem vārdus un lielākajai 
daļai – piecdesmit sešiem – arī sejas,“ 
teic izstādes autore Inese Dreimane.

Latvijā padomju okupācijas pir-
mo gadu no 1940. gada 17. jūnija līdz 
1941. gada 1. jūlijam mēdz dēvēt par 
Baigo gadu. Šī viena gada laikā ko-
munistiskā režīma represīvā iestāde – 
čeka – arestēja vismaz 3745 Latvijas 
pilsoņus, bet nogalināja – 400. Arestē-
to civiliedzīvotāju beztiesas nošaušana 
Centrālcietumā bija viens no pēdējiem 
komunistiskā režīma noziegumiem 
1941. gadā.

Noziegums sāka atklāties pēc pa-
domju varas bēgšanas – 1. jūlijā, kad 
Rīgu pārņēma vācu karaspēks. Vēl 
mūsdienās daudzās ģimenēs ir sagla-
bājušies nostāsti par vecvecākiem vai 
vecvecāku vecākiem, kas gājuši uz 
Centrālcietumu meklēt pazudušos tu-
viniekus. Iespējams, ka izstāde būs ie-
spēja aizpildīt baltos plankumus dažu 

dzimtu vēsturē.
Atrokot bedres 

tika atrasti 98 no-
šauti vīrieši (vienu 
atrada vēlāk), no 
kuriem drīz atpa-
zina 69. Šī infor-
mācija tā arī pali-
ka, nepapildināta 
līdz mūsdienām. 
Jaunākās izpētes 
gaitā ir izdevies 
iegūt biogrāfiskas 
ziņas par lielāko 
daļu bojāgājuša-
jiem. Nogalināto 
vidū bija 79 latvie-
ši, 7 krievi, 6 ebreji, 4 vācieši, 1 polis 
un 1 norvēģis. Vienā gadījumā tautība 
nebija nosakāma neprecīzi uzrakstīta 
vārda un uzvārda dēļ.

Vācu okupācijas vara šo čekas 
noziegumu izmantoja savos – antise-
mītiskas propa-
gandas – nolūkos. 
Savukārt otrās 
komunistu okupā-
cijas (1944/1945–
1990) periodā 
šo notikumu ne-
drīkstēja pieminēt. 
Rezultātā slepka-
vības kļuva par 
statistiku, kuras 
traģismu gandrīz 
neviens vairs ne-
saskatīja. Izstāde 
ir veltījums bojā 
gājušo cilvēku pie-
miņai un pēdējā 
goda atdošana.

Izstādi veidoja 
muzeja pētniece, 
vēsturniece Ine-
se Dreimane un 
mākslinieks Ro-

lands Vēgners. Tās gatavošanā pie-
dalījās arī vēsturnieki Rihards Pēter-
sons un Līga Strazda.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Izstāde par čekas nošautajiem
Latvijas Okupācijas muzejs atklāj izstādi „Stūra mājā“

Izstāde „Pēc mums vēl ilgi zeme skums“.
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Izstādes atklāšana. Pirmā rindā sēž no labās: Vācijas 
vēstnieks Latvijā Rolfs Šute, Polijas vēstniece Latvijā Eva 
Dembska, LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, OM 
direktors Gunārs Nāgels, Izraēlas vēstniece Latvijā Li-
ronne Bar-Sadē, Norvēģijas vēstniecības pirmais sekre-
tārs Kristians Svāness. (Abi pēdējie aiz operatora).
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Prof. Krastiņa uzskati par Okupācijas muzeja pārbūvi
Tie nav jauni, saka muzejs
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Godājamais arhi-
tekts Jānis Krastiņš 
norādījis,* ka Saeimā 
virzītie grozījumi Lat-
vijas Okupācijas muzeja 
likumā t.sk. par būvval-
des funkciju uzticēšanu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai Padomju okupācijas 
upuru piemiņas memoriāla kompleksa 
lietā, esot noteikumu mainīšana spēles 
laikā. Tieši pretēji – noteikumu mai-
nīšana spēles gaitā būtu tad, ja Oku-
pācijas muzeja pārbūve un piebūves 
uzcelšana tiktu pārtraukta, tā nekad 
nenonākot arī līdz Padomju okupāci-
jas upuru piemiņas memoriāla būvnie-
cībai.

Sabiedrībai jāzina, ka grozījumi 
muzeja likumā neskar tikai pašu mu-
zeja ēkas pārbūvi, bet arī tai blakus 
esošās piemiņas vietas – politiski re-
presēto memoriāla iekārtošanu. Būves 
ieguvušas kopēju nosaukumu – Pa-
domju okupācijas upuru piemiņas me-
moriāla komplekss. Pašreizējā muzeja 
ēka ir valsts īpašums. Tas tāds paliks 
arī pēc pārbūves. Valsts īpašuma tiesī-
bas uz muzeja ēku un memoriāla būvi 
vēlreiz nostiprina jaunie likumgro-
zījumi. Pārbūve tiks veikta no būvju 
apsaimniekotāja – Valsts nekustamo 
īpašumu peļņas līdzekļiem, nevis, pie-
mēram, atraujot daļu no gadskārtējā 
budžetā veselībai vai izglītībai pare-
dzētā.

Valsts spēles noteikumi 
Okupācijas muzejam

Tieši valsts ar 2009. gada 30. jūni-
ja Ministru kabineta protoklollēmumu 
Par padomju okupācijas upuru piemi-
ņas memoriālā kompleksa īstenošanu 
Latviešu Strēlnieku laukumā Rīgā un 
2011. gada 8. jūlijā Ministru kabineta 
rīkojumu Par finansējuma piešķiršanu 
Padomju okupācijas upuru piemiņas 
memoriāla kompleksa Latviešu strēl-
nieku laukumā, Rīgā, izveides izdevu-
mu segšanai deva spēles noteikumus. 
Noteikumi noteica, ka pārbūvējams 
Okupācijas muzejs, tam ceļama piebū-
ve un tad jāķeras pie memoriāla būves. 
Savukārt Rīgas pašvaldība Okupāci-
jas muzeja ēku ar paredzamo piebūvi 
iekļāva Latviešu Strēlnieku laukuma 
detālplānojumā ar tādām kontūrām, 
kādas šobrīd redzamas muzeja būv-
projektā.

Valsts muzeja pārbūves būvpro-
jektam jau izdevusi aptuveni 400 000 
EUR. Savukārt privātais muzejs, pa-
ļaudamies uz valsts deklarētajiem 
spēles noteikumiem, 500 000 EUR 
ieguldījusi jaunajā ekspozīcijā. Tā iz-
plānota līdz centimetram, daļēji uz-
būvēta un ievietojama tikai pārbūvētā 
muzeja ēkā Latviešu Strēlnieku lauku-
mā. Vēl ekspozīcijas izveidei ziedotāji 

ir saziedojuši aptuveni vienu miljonu 
eiro. Ziedots arī muzeja piebūvē izvie-
tojamai mainīgo izstāžu telpai, krāju-
mam, skolēnu un pieaugušo izglītības 
auditorijām, bibliotēkai u.c. Bez pie-
būves muzejs kā akreditēta izglītības 
iestāde nespēj veikt valsts ar speciālo 
likumu uzliktās funkcijas izglītībā, 
sabiedrības informēšanā un krājuma 
saglabāšanā. Tagad, kad izstrādāts 
muzeja pārbūves būvprojekts, spēles 
noteikumu mainīšana un atkal jauna 
būvprojekta izstrādāšana, nozīmēta 
ilgu gadu palaišana vējā. Tas nozīmētu 
arī muzeja un tā ziedotāju paļāvības 
valsts tiesiskumam sagraušanu. Iespē-
jams, šādu spēles noteikumu mainī-
šanas gadījumā, muzeja ēka pārbūvi 
nekad nepiedzīvotu, ziedotāji vairs 
neziedotu un muzejs pašlikvidētos. Un 
kurš būs gatavs atmaksāt valsts un zie-
dotāju muzeja pārbūvei jau ieguldītos 
līdzekļus? Par ēkas izskatu spriež tās 
skiču projekta izstrādes laikā, nevis 
tad, kad jau ir gatavs būvprojekts, un 
jāsāk būvniecība.
Kāpēc muzejam piešķirams 
nacionālo interešu objekta 
statuss?

Muzeja pārbūve vairākus gadus 
kavējās finanšu krīzes un pārsūdzēto 
būvprojekta izstrādes konkursu dēļ. 
2015. gadā maijā būvprojekts tika ie-
sniegts Rīgas pilsētas būvvaldē, kur 
iestrēdzis nu jau ilgāk nekā gadu. 
Rīgas pilsētas būvvalde, liedzot bū-
vatļauju un pēc apstrīdēšanas vilcinot 
atbildes sniegšanu par to, ir ņēmusi 
vērā tai juridiski nesaistošu Rīgas pil-
sētas galvenā arhitekta Gvido Prinča 
viedokli par muzeja pārbūvi. Toties 
būvvalde nav ņēmusi vērā tai juridis-
ki saistošos Rīgas vēsturiskā centra 
saglabāšanas un attīstības padomes 
(tajā arī Rīgas pašvaldības pārstāvji) 
atzinumus. Padome vairākkārtēji snie-
dza atzinumus, ka pārbūvētais muzejs 
(ieskaitot tā piebūvi) arhitektoniski 
iekļaujas Vecrīgas ainavā. Rīgas pil-
sētas būvvaldes nesaistošie, bet reko-
mendētie arhitektoniskie uzlabojumi, 
visticamāk, novestu pie Rīgas siltuma 
trases pārvietošanas. Tas prasītu milzu 
izmaksas, kuras ne valsts, ne pašvaldī-
ba šobrīd nebūtu gatava segt. Līdz ar 
to Padomju okupācijas upuru piemiņas 
memoriāla kompleksa projekts mirtu.

Jāņem arī vērā, ka Ministru kabi-
nets memoriāla kompleksa būvniecī-
bas pabeigšanu paredzējis 2018. gadā, 
kad svinēsim Latvijas Republikas 
simtgadi.

Iepriekšminēto iemeslu dēļ Saei-
mas deputātu vairākums, paužot savu 
vēlētāju – lielākās daļas Latvijas pil-
soņu, arī tūkstošiem politiski represē-
to un muzeja finansētāju gribu, vēlas 
piešķirt Padomju okupācijas upuru 

piemiņas memoriālajam kompleksam 
nacionālo interešu objektu statusu. 
Latvijas likumdošanā šāds statuss nav 
jaunums. Tas jau piešķirts vairākiem 
nacionālas nozīmes objektiem. Arī 
būvvaldes funkciju uzticēšana noza-
ru ministrijām nav nekas ārkārtējs. 
Tā 2014. gada 14. oktobra Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 631 Latvijas 
Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teri-
toriālās jūras un ekskluzīvās ekono-
miskās zonas būvju būvnoteikumi pa-
redz, ka par šajos noteikumos noteikto 
būvju būvniecības procesa kontroli un 
tiesiskumu atbildīga ir Ekonomikas 
ministrija, pildot būvvaldes funkcijas. 
Savukārt jaunais Būvniecības likums 
nosaka, ka Būvniecības valsts kontro-
les birojs nodrošina būvdarbu valsts 
kontroli un būvju pieņemšanu eksplua-
tācijā, ja pārbūvējamā ēkā paredzēts 
vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 
cilvēkiem. Tātad arī pārbūvētajā mu-
zeja ēkā. Par kādu likumu apiešanu, 
Krastiņa kungs, Jūs pārmetat?

Kāpēc vienīgi Okupācijas 
muzejam tik liela uzmanība?

Kā arhitektam, Krastiņa kungs, 
man Jums ir vairāki jautājumi? Kur 
Jūsu modrā acs un pilsoniskā drosme 
bija, lai līdz galam cīnītos Triangula 
bastiona un Galerijas Centrs pārbūves 
lietās Vecrīgā, kas neguva viennozī-
mīgu arhitektu un sabiedrības novēr-
tējumu? Kāpēc Jūs izliekaties nere-
dzam, ka aiz Melngalvju nama sliesies 
Rātslaukuma tuvumā nekad vēsturiski 
nebijusi septiņu stāvu apbūve betona 
viesnīcas izskatā? Atšķirībā no Oku-
pācijas muzeja pārbūves Rīgas pilsētas 
būvvalde tai ir devusi būvatļauju. Šī 
ēka aizklās gan Melngalvju nama, gan 
Okupācijas muzeja piebūves siluetus.

Rīgas Rātslaukuma apkārtne ne-
kad vairs nebūs tāda kā 1930. gadu 
beigās. Kara nodarītie postījumi un 
jaunā apbūve ir diktējusi jaunu ainavu. 
Arī daļa no Okupācijas muzeja ēkas 
tika nojaukta, ceļot jauno Melngalvju 
namu. Vairākas saudzējamās apdares 
plāksnes gāja bojā nesenajā ugunsgrē-
kā. Vai tad tiešām pašreizējā muzeja 
ēka, vēl ilgus gadus taisot jaunu pro-
jektu, būtu jānoved līdz grausta līme-
nim? Sabiedrībai labums būtu, ja spēle 
noslēgtos nevis ar zaudējumu, bet po-
zitīvu ieguvumu – muzeju un memo-
riālu, kurš stāstīs arī par fenomenālo 
Latvijas iedzīvotāju pretošanos okupā-
cijas varām.

Ritvars Jansons, Dr.hist.
12. Saeimas deputāts

Laikrakstam „Latvietis“

* http://apollo.tvnet.lv/zinas/arhitekts-
okupacijas-muzeja-piebuves-projekts-
ir-arhitektoniska-mulkiba/734888

Spēles gaitā noteikumus nemaina, Krastiņa kungs!
Ritvars Jansons par kārtējo uzbrukumu Okupācijas muzejam
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LR4 ziņu izlaidumiem. Drīzumā plā-
noti īpaši ieraksti arī LR3 – Klasika 
programmai, kā arī atsevišķiem rai-
dījumiem citos kanālos, kuros ietver-
ta Latgales tematika visdažādākajās 
interešu jomās.

Renāte Lazdiņā, LR Latgales 
multimediju studijas vadītāja: „Šodien 
ir liela diena Latvijas Radio, Latvijai, 
Latgalei, pierobežai un mums pašiem. 
Kas tad ir Latvija Radio? Latvijas 
Radio esam mēs paši, jo runājam par 
sevi, par savām problēmām un par sa-
vām vajadzībām. Tad mēs arī veidosim 
informācijas plūsmu no Latgales – 
stāstīsim par Latgales vajadzībām, 
problēmām, skaisto, par interesantiem 
cilvēkiem, uzņēmīgiem cilvēkiem. Par 
Latgali Latvijā.“

Dainis Mjartāns, NEPLP locek-
lis: „Šodien patiešām varam teikt, ka 
neesam ar vārdiem Rīgā, ar darbiem 
aizkrāsnē. Pēdējos trīs gadu laikā 
vārdi par informatīvās telpas stipri-
nāšanu Latgalē daudziem ir bijuši uz 
lūpām. Taču runas ir bijušas garas, 
darbs – īss. Padome ir izstrādājusi un 
apstiprinājusi Latgales elektronisko 
mediju programmu, tās jēgu var rak-
sturot vienā teikumā: Kā ar samēroja-
mu ieguldījumu varam sasniegt vislie-
lāko auditoriju Latgalē. Programma 
ir pasākumu kopums, kas iekļauj Sa-
biedriskā medija studijas izveidi Lat-
galē, atbalstu vietējām radio un TV 
stacijām, kas raida programmas ma-
zākumtautībām, atbalstu raidījumiem 
latgaliešu valodā un risinājumus ap-
raides uzlabošanai. NEPLP izstrādātā 
programma ir vienīgā mūsu valstī un 
mans aicinājums to atbalstīt visaug-
stākajā līmenī.

Šovasar mēs atskatāmies uz di-
viem Latgales mediju telpai nozīmī-

giem notikumiem, – pirms 25 gadiem 
Rēzeknē tika dibināta Latgales Televī-
zija, pirms 10 gadiem Latgales Radio. 
Divi mediji, kas lielā  mērā veica sa-
biedriskā medija funkcijas, bet saka-
rā ar plāno reklāmas tirgus riecienu, 
bija atkarīgi no pašvaldību labvēlības. 
Sabiedriskā medija studijas izveide 
Latgalē ir likumsakarīga, esmu pārlie-
cināts, ka tā dos nozīmīgu ieguldījumu 
sabiedriskā medija auditorijas palieli-
nāšanai Latgalē.

Ideja par sabiedriskā medija izvei-
di Latgalē radās jau 1933. gada 1. mai-
jā, kad Latgales izglītības un kultūras 
darbinieku kongress pieņēma lēmumu 
Rēzeknē celt radiostaciju un veidot 
Latgales apgabalam raidījumus latga-
liski. Mainoties politiskajai situācijai 
šis projekts neīstenojās. Nākamgad 
apritēs simts gadi, kopš vēsturiskā Lat-
gales kongresa, kad Latgales pārstāvji 
lēma par apvienošanos ar pārējiem to-
pošās Latvijas valsts novadiem vienā 
zemē. Pasākumu virkne šeit Rēzeknē 
izskanēs pa visu Latviju. Muns vēlē-
jums LR Latgales studijai byut spyprim 
kai zōdža zūbim i naizmērst Rēzeknes 
kongresa lāmumus, kas myusdīnōs nav 
zaudējuši sovu aktualitati.“

Sigita Kirilka, LR valdes locekle: 
„Ar šo studiju gribam parādīt to ba-
gātību, kas dzīvo ārpus Rīgas, ārpus 
mūsu pilsētām, mūriem. Šeit ir cilvēki, 
kas saglabā savas tēvu mājas, saglabā 
skolas un bērnudārzus. Tā ir mūsu lie-
lākā bagātība, un Latvijas Radio vien-
mēr ir gājis ārā no Doma laukuma, lai 
par to vēstītu. Esmu ļoti priecīga, ka 
nu mums ir viena stabila bāzes vieta 
Rēzeknē, kur mēs varam ne vien iet 
ārā, bet arī dzīvot.“

Gunārs Strods, Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmijas Rektora vietnieks 
sadarbības un attīstības jautājumos: 
„Ceru, ka savā darbībā jūs īstenosiet 
skaisto vīziju par sasniegumiem nevis 

atpalicību, ar tehnoloģijām nevis ar-
haismu savā sadzīvē, un citus augstus 
uzstādījumus, kas saistās attīstības 
vārdu. Ceram uz sadarbību!“

Aleksandrs Bartaševičs, Rēzek-
nes domes priekšsēdētājs: „Beidzot 
esam sagaidījuši to nozīmīgo brīdi, 
kad sabiedriskie mediji ierodas un 
nostiprinās Rēzeknē. Tagad mums jā-
rūpējas par to, lai Latgales balss tiktu 
sadzirdēta arī Rīgā un visā Latvijā.“

Monvīds Švarcs, Rēzeknes no-
vada domes priekšsēdētājs: „Latvijas 
Radio, pašvaldībām un visai sabied-
rībai jāstrādā kopīgam uzdevumam, – 
lai mēs patiešām sāktu interesēties par 
to, kas notiek mums apkārt, Latgalē.“

Nacionālā elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padome (NEPLP)

* http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/
pecpusdiena/latvijas-radio-atklaj-
jauno-latgales-multimediju-studiju-
rezekne.a71077/

Darbu sāk LR studija Rēzeknē
Turpinājums no 1. lpp.

NEPLP loceklis un Latgales mediju 
programmas autors Dainis Mjartāns 
ar LR Latgales studijas vadītāju Renā-
ti Lazdiņu.
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Dokumentālā filma „Ģenerālplāns“
Par Krievijas ietekmes metodēm izrādīta Legatum institūtā Londonā 

Pirmdien, 27. jūnijā, Londonā, 
Legatum institūtā tika izrādīta Jura 
Pakalniņa dokumentālā filma Ģene-
rālplāns.

Filma Ģenerālplāns pēta metodes, 
kā Krievija ietekmē Baltijas valstu 
iekšpolitiku, šķeļot vietējo sabiedrību, 
sējot ilgas pēc Padomju Savienības un 
noniecinot Baltijas valstu atgūto neat-
karību.

Seansam sekoja diskusija, kurā 
piedalījās filmas autores Inga Spriņģe 
un Sanita Jemberga, kā arī Legatum 
institūta (Legatum Institute) darbinie-
ki un viesi.

Diskusiju vadīja institūta zinātnis-
kais līdzstrādnieks, mediju eksperts 
Pīters Pomerancevs.

Londonā bāzētais Legatum Insti-
tūts ir starptautiska ideju laboratorija, 

izglītojošs fonds, kura pamata mērķis 
ir labklājības veicināšana. Institūts 
pēta, kas veicina un kas kavē katras 
atsevišķas valsts veiksmi un izaugsmi.

Legatum Institūta līdzstrādnie-
ki – Pulicera prēmijas laureāte Anne 
Applebauma, mediju eksperts Pīters 
Pomerancevs, politikas zinātnieks 
Antons Šehovcovs  un The Economist 
redaktors Edvards Lukass – filmā 
Ģenerālplāns piedalījās kā eksperti, 
sniedzot savu vērtējumu par  Putina 
Krievijas izmantotajām metodēm, lai 
ietekmētu citu valstu iekšpolitiku un  
izcīnītu uzvaras informācijas karā.

Ģenerālplāns ir Baltijas valstu žur-
nālistu un filmu studiju Mistrus Media 
(Latvija), Monoklis (Lietuva) un All-
film (Igaunija) kopražojums. Filma ta-
pusi sadarbībā ar  Baltijas pētnieciskās 

žurnālistiskas centru Re:Baltica, filmu 
studiju Red Dot Media, Baltijas val-
stu sabiedriskajām raidorganizācijām 
(LTV, ERR, LRT), Latvijas un Lietu-
vas nacionālajiem kino centriem, ES 
programmu Radošā  Eiropa, Latvijas 
Valsts kultūrkapitāla fondu un Aden-
auera fondu.

Filmas režisors ir Juris Pakal-
niņš, scenārija autore Sanita Jember-
ga, pētnieces Inga Spriņģe un Arta 
Ģiga, producenti Gints Grūbe un Elī-
na Gediņa-Ducena.

Filmu latviešu valodā iespējams 
noskatīties:
https://vimeo.com/ondemand/
generalplans

Elīna Gediņa-Ducena
Filmu studija „Mistrus Media“ 

producente
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Mūžībā aizgājis
 Kanberas Latviešu ev. lut. draudzes ilggadējais kasieris

GUNĀRS ŠTERNS
Dzimis 1930. gada 17. janvārī, Rīgā, Latvijā

Miris 2016. gada 26. jūnijā, Kanberā, Austrālijā

Sēro Kanberas Latviešu ev. lut.draudzeSaldu dusu svešā zemē

✝
No mums ir šķīries korp. Talavijas filistrs

ANDREJS MUZIKANTS
Dzimis 1932. gadā 16. novembrī, Rīgā

Miris 2016. gadā 19. jūnijā, Rīgā

Viņu mīļā piemiņā patur Talavijas filistru grupa Austrālijā

✝
Valsts prezidents vēlreiz apsveica 

Elizabeti II 90. dzimšanas dienā, no-
vēlot viņai stipru veselību un spēku.

Nezaudēt saikni ar Latviju
Latvijas pilsoņiem ārzemēs svarī-

gākais ir nezaudēt saikni ar dzimteni, 
jo tikai tā ir iespējams saglabāt mīles-
tību pret savu valsti, otrdien, 19. jū-
lija, vakarā, tiekoties ar tautiešiem 
Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā, 
uzsvēra Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis. Uz tikšanos bija ieradušies 
aptuveni 160 Lielbritānijā pastāvīgi 
dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, 
kuriem bija iespēja uzdot jautājumus 
Valsts prezidentam.

Raimonds Vējonis apliecināja, ka 
tautieši ārzemēs ir ļoti svarīga Latvi-
jas daļa un tādēļ ir vajadzīgi valstij. Kā 
norādīja Valsts prezidents, ārzemēs 
dzīvo dažādu vecumu latvieši, kuri no 
Latvijas devušies prom dažādos laika 
posmos, – gan pēc Otrā pasaules kara, 
gan pēdējās desmitgadēs.

„Es priecājos, redzot, cik ļoti 
draudzīgi jūs visi esat. Ir svarīgi, lai 
latvieši ārzemēs saglabātu vienotību 
un palīdzētu viens otram. Tad arī ne-
aizmirsīsim, no kurienes esam nākuši, 
un tiks turpinātas latviskās tradīci-
jas,“ aicināja Valsts prezidents.

Raimonds Vējonis, atbildot uz klāt-
esošo jautājumiem, teica, ka Latvijā 
tiek pakāpeniski nostiprināta tautsaim-
niecība, lai pēc iespējas mazāk Latvijas 
pilsoņiem būtu nepieciešamība meklēt 
labāku dzīvi ārzemēs un lai pēc iespējas 
vairāk aizbraukušo tautiešu atgrieztos 
mājās. Vienlaikus Valsts prezidents ap-
liecināja, ka viņa vizītes laikā, tiekoties 
ar britu amatpersonām, tiek uzsvērts, 
ka iespējamā Lielbritānijas izstāšanās 
no Eiropas Savienības nedrīkst būtiski 
ietekmēt tur strādājošo latviešu dzīvi.

„Ikviens ar savu darbu vai piere-
dzi var piedalīties labākas Latvijas 
veidošanā. Galvenais ir nekļūt vien-
aldzīgiem pret Latvijā notiekošo, jo 
vienaldzība izbeidz jebkuras attiecī-
bas,“ teica Raimonds Vējonis.

Palielinās aizsardzības 
atbalstu Baltijas valstīm

Lielbritānija pastiprinās drošības 
atbalstu Baltijas valstīm, īstenojot 
NATO Varšavas samitā pieņemtos 
lēmumus par militārās klātbūtnes pa-
lielināšanu Austrumu flanga valstīs, 
uzsvēra Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis pēc tikšanās ar Lielbritānijas 
ārlietu ministru Borisu Džonsonu. 
Sarunas laikā tika atzīts, ka līdzšinē-
jā Latvijas un Lielbritānijas sadarbība 
aizsardzības jautājumos ir bijusi veik-
smīga, nodrošinot Baltijas gaisa tel-
pas patrulēšanu, NATO Stratēģiskās 

komunikācijas izcilības centra izveidi 
un Latvijas bruņoto spēku līdzdalību 
NATO militārajās mācībās.

Valsts prezidents uzsvēra, ka Lat-
vijai un Lielbritānijai jāpaliek labiem 
sadarbības partneriem arī pēc referen-
duma par Lielbritānijas izstāšanos no 
Eiropas Savienības (ES). „Līdzšinējā 
divpusējā sadarbība tirdzniecībā un 
uzņēmējdarbībā ir nozīmīga abām pu-
sēm,“ uzsvēra Raimonds Vējonis.

Tiekoties ar Lielbritānijas ārlietu 
ministru, Raimonds Vējonis atkārtoti 
aicināja britu varas iestādes nodroši-
nāt, lai pēc referenduma par izstāšanos 
no ES netiktu ietekmēts Lielbritānijā 
dzīvojošo ES pilsoņu statuss, un stin-
gri vērsties pret jebkādām neiecietības 
izpausmēm pret Latvijas valsts piede-
rīgajiem Lielbritānijā.

Valsts prezidents sarunas laikā arī 
norādīja, ka Krievijas valdības infor-
mācijas politika ir vērsta uz eiroatlan-
tiskās vienotības šķelšanu, tāpēc Eiro-
pas Savienībai un NATO būtu jāveido 
cieša sadarbība, lai šos draudus novēr-
stu. Satura monitorings, nepieļaujot 
naida runu, naida kurināšanu dažādu 
kopienu vidū, aicināšanu uz vardarbī-
bu, ES pārrobežu apraides ļaunprātīgu 
izmantošanu, mediju profesionalitātes 
celšana un auditoriju kritiskās domā-
šanas vairošana ir galvenie uzdevumi 

Prezidenta vizīte Lielbritānijā
Turpinājums no 1. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. jūlijs
Melisa, Meldra, Meldris
1906. (v.s., pēc j.s. 3. augustā) Jānis Pei-
ve, latviešu agroķīmiķis un politiķis.
1960. pedagoģe, rotkale un sabiedriska 
darbiniece Austrālijā Ilze Švarca.

22. jūlijs
Marija, Marika, Marina
1966. Latvijas tenisiste Larisa Neilande.

23. jūlijs
Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
1940. ASV valdība paraksta deklarāci-
ju neatzīt Baltijas valstu inkorporāciju 
PSRS.
1942. Lielbritānija izsvītro 13 baltiešu 
diplomātus (ieskaitot 4 latviešus) no 
diplomātu saraksta.

24. jūlijs
Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, 
Kristiāns
1931. pedagoģe, MLĢ direktore Ilga 

Grava.
1956. arhitekte un politiķe, Latvijas 
Kultūras ministre (2002.g. 7.nov. – 
2004.g. 9.marta) Inguna Rībena.

25. jūlijs
Jēkabs, Žaklīna
1211. Rīgā likti pamati tagadējai Doma 
baznīcai. 1215.g. ziemā ugunsgrēkā iet 
bojā pirmā Doma baznīca un bīskapa 
sēta.
1876. Krievijas un Latvijas jurists, 
vēsturnieks un dzejnieks, LU profe-
sors Vasilijs Sinaiskis.

26. jūlijs
Anna, Ance, Annija
1901. Latvijas politiķis, pretestības 
kustības dalībnieks 2. Pasaules kara 
laikā, Latvijas Centrālās Padomes 
priekšsēdētājs (1943-1945) Konstan-
tīns Čakste.

27. jūlijs
Marta, Dita
1906. rakstnieks Jānis Baltiņš.
1936. baletdejotājs, kinoaktieris Māris 
Liepa.

28. jūlijs
Cecīlija, Cilda
1886. rakstnieks, skolotājs Eduards 
Lejgalietis.
1906. rakstnieks Ģirts Salnājs.
1922. ASV atzīst Latviju de jure.
1963. garīdznieks, Austrālijas ev. lut. 
draudžu apvienības prāvests (1996-
2013) Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson).

29. jūlijs
Edmunds, Vidmants, Edžus
1896. dzejnieks, jurists, sabiedrisks 
darbinieks Kārlis Priedkalns.
1906. latviešu virsnieks Žanis Butkus. 
1941. mākslas zinātnieks, gleznotājs 
Imants Lancmanis.  ■

berkulozi. Nelīdzējusi ne atpūta Brakos, 
ne arī mīļās Blaumaņa mātes krējumiņš. 
Pienācis brīdis, kad Jānis Greste aizve-
dis Blaumani uz Somiju, uz Takaharijas 
Sanatoriju. Tomēr arī tur Blaumanis ne-
izveseļojās, un pienākusi ziņa, ka viņš 
miris. Apbēdināts Jānis Greste atkal 
devās ceļā, lai pārvestu savu draugu 
mājās. Somijā jau toreiz bijusi kremato-
rija. Gan diezgan primitīva. Jānis Gres-
te sarunājis ar krematorijas pārzini, ka 
viņš var izslaucīt pirms dedzināšanas 
krāsni, lai droši dabūtu drauga pelnus. 
Tā nu viņš pārvedis pelnu urniņu mājās, 
un to paglabājuši Ērgļu (?) kapsētā. Tur 
uzcelts arī piemineklis.

Es nobeidzu institūtu 1927. gadā 
un jau rudenī tiku nozīmēta par skolo-
tāju Krāslavas pamatskolā.

Pēc divu nedēļu nostrādāšanas, 

man pienāca telegramma no Jāņa 
Grestes, ka, ja es vēlētos, es varētu 
strādāt Rakstnieku muzejā par pārzini.

Kas gan negribētu strādāt Rīgā! 
Sevišķi es, jo biju iecerējusi studēt 
Latvijas Universitātē dabas zinības. 
Lūdzu skolas pārzini, lai mani atlaiž, 
un teicu, ka es pati nokārtošu lietu ar 
ministriju. Mani saprata.

Tā sākās mans darbs Rakstnieku 
muzejā. Lielāko eksponātu daļu sagā-
dāja Jānis Greste. Sevišķi plašs rakstu 
klāsts bija no Blaumaņa darbiem. Tur 
bija Brigaderes, Skalbes, Aspazijas un 
Raiņa, Kaudzīšu darbu manuskripti. 
Muzeju pārzināja muzeja komiteja ar 
Jāni Gresti kā priekšsēdi. Viss bija tap-
šanas stadijā. Manuskriptus novietojām 
vitrīnās. Bija arī citi rakstnieku piederu-
mi, kā galdi, galda piederumi utt... Kad 
viss bija sakārtots, tad vispirms muzeju 
atļāva apmeklēt skolēniem no skolām. 
Nāca ekskursijas, pēc ekskursijas.

Mans uzdevums bija iepazīstināt 
ekskursantus ar eksponātiem, kopā ar 
komitejas locekļiem sastādīt program-
mas rakstnieku vakariem, kā arī sazi-
nāt priekšnesumu izpildītājus.

Programmā bija rakstnieku lasīju-
mi, deklamācijas un prozas priekšne-
sumi, kurus pa lielākai daļai izpildīja 
vidusskolas skolēni.

Mans goda uzdevums bija atgādāt 
rakstniekus uz muzeju.

Tā, pateicoties Jāņa Grestes ieros-
mei, es pati un daudz skolēnu iepazina 
rakstniekus personīgi.

Pēdējo reizi, kad redzēju Jāni Gres-
ti, viņš bija sagrauzts un izmisumā, jo 
bija atradis zīmes, ko viņa nomocītais 
dēls bija atstājis Stabu ielas pagrabos.

Alma Kaziņa, dz. Krievs

Atmiņas pārrakstījusi un nodevusi 
publicēšanā laikrakstam „Latvietis“ 
Almas Kaziņas meita Ināra Graudiņa

Manas atmiņas par Jāni Gresti
Turpinājums no 9. lpp.

šai jomā, teica Valsts prezidents.

NATO Sabiedroto ātrās 
reaģēšanas korpusa štābs

Pašreizējā pasaules drošības situ-
ācijā laba militārā sadarbība iegūst vēl 
jo lielāku nozīmi, tiekoties ar NATO 
Sabiedroto ātrās reaģēšanas korpusa 
(ARRC, Allied Rapid Reaction Corps) 
štāba komandieri ģenerālleitnantu 
Timu Evansu, uzsvēra Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis.

Tikšanās laikā Valsts prezidents 
ar štāba komandieri pārrunāja NATO 
Varšavas samitā pieņemtos svarīgos 
lēmumus alianses aizsardzības spē-

ju stiprināšanai, tai skaitā par NATO 
klātbūtnes palielināšana Austrumu 
flanga dalībvalstīs. „Tie ir jauni soļi 
kopējās drošības stiprināšanai, un 
esmu gandarīts, ka NATO dalībvals-
tis ir vienotas izpratnē par atbalsta 
nepieciešamību Baltijas reģionam,“ 
teica Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents apliecināja, ka 
Latvija augsti vērtē Lielbritānijas at-
balstu Latvijas bruņotajiem spēkiem 
jau kopš neatkarības atjaunošanas un 
arī labo divpusējo sadarbību ar ARRC: 
„Mūsu valsts pārstāvja klātbūtne 
ARRC štābā sniedz būtisku pienesumu 
abām pusēm: Latvija iegūst opera-
cionālo pieredzi vienā no vadošajiem 
NATO štābiem, savukārt ARRC – pa-
dziļinātāku izpratni par Baltijas jūras 

reģiona drošības jautājumiem.“
ARRC ir daudznacionāls NATO 

sauszemes spēku ātrās reaģēšanas 
spēku štābs, kura uzdevums ir būt 
gatavam tikt izvietotam un darboties 
NATO, ES, koalīciju vai konkrētas 
valsts aizbildniecībā noteiktā vietā, 
veicot kombinētas un kopējas operā-
cijas nepieciešamības gadījumā. Tas 
ir daļa no NATO Spēku struktūras, 
ko nepieciešamības gadījumā var ātri 
izvērst NATO operācijām. Latvija 
ARRC ir pārstāvēta kopš 2014. gada 
augusta, bet kopš 2015. gada 1. janvāra 
ir pilntiesīga ARRC dalībvalsts. Latvi-
jas pārstāvis ARRC ir štāba virsnieks 
pulkvežleitnants Igors Kļaviņš.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Prezidenta vizīte Lielbritānijā
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2016. gada 24. jūlijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. jūlijā.
€1 = 1,47170 AUD
€1 = 0,84108 GBP

€1 = 1,57480 NZD
€1 = 1,10140 USD

Adelaidē
Svētdien, 24. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Otrdien, 26. jūl., plkst. 19.00 Latvie-
šu kooperatīva valdes sēde Tālavas 
kafejnīca.
Ceturtdien, 28. jūl., plkst. 11.00 LAI-
MAS grupas mākslas izbraukums no 
ALB nama; dosimies uz Samstag mākslas 
muzeju baudīt Fleurieu Art Prize izstādi, 
kur ar savām dabas ainavām mākslinieki 
(ieskaitot Imantu Tilleru) sacentīsies par 
$ 65 000 vērto balvu. Sekos māksliniecis-
kas pusdienas mākslinieciskā kafejnīcā. 
Ieinteresētos lūdzu zvanīt uz LAIMAS 
biroju līdz 22. jūlijam.
Piektdien, 29. jūl., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavā. Pavāri Sigurds un 
Margaret mūs iepriecinās ar frikade-
lēm diļļu mērcē ar piedevām.
Sestdien, 30. jūl., plkst. 13.00 Vana-
džu pankūku pēcpusdiena DV namā. 
Beigsim, kad visas pankūkas būs ap-
ēstas! Labprāt rezervēsim Jums vietu 
pie galda; lūdzam pieteikties pie Regī-
nas 8265 7140 vai Guntas 8271 2029.
Svētdien, 31. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 7. aug., plkst. 11.00 12. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 6. aug., plkst. 13.00 Latviešu 
namā Sidnejas Latviešu teātra viesiz-
rāde – Leldes Stumbres luga ALMA, 
LĪBA UN KONSTANCIJA. Piedalās 
Lija Veikina, Jānis Čečiņš, Andris Ka-
riks; režija – Jānis Grauds; dekorācijas – 
Vija Spoģe Ērdmane. Ieeja $25/$20.
Svētdien, 7. aug., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 30. jūl., plkst. 14.00 KLB sa-
iets Immanuel baznīcas zālē, Lyons, kur 
rādīs DVD filmu Džimlai rūdi rallallā..
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 7. aug., plkst. 13.00 dievkal-
pojums Sv. Pētera baznīcā, Reid. Kal-
pos māc. Ivars Osis no Sidnejas.
Svētdien, 7. aug., plkst. 14.10 draudzes 
pilnsapulce Sv. Pētera baznīcā, Reid. 
Pēc pilnsapulces draudzes priekšnieks 
pastāstīs par saviem novērojumiem un 
dzīvi šodien Latvijā.

Melburnā
Svētdien, 24. jūl., plkst. 14.00 LAAJ 
65 gadu jubileja Latviešu namā.
Piektdien, 29. jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Svētdien, 31. jūl., plkst. 14.00 Dauga-

vas Vanagu Melburnas nodaļas gadu 
svētki DV mītnē. Pusdienas $20 no gal-
viņas. Dziedās Dainas koris, aktiera uz-
vedums, dziedāšana. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 6. aug., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 7. aug., plkst. 14.00 Kino 
klubiņš Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 24. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien, 31. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien, 7. aug., plkst. 10.00  dievkal-
pojums prāv. Dr. Priedkalna vadībā.
Svētdien, 7. aug., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā prāv. Dr. 
Priedkalna vadībā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 31. jūl., plkst. 10.30 dievkal-
pojums angļu valodā – Growth Luthe-
ran Network draudze. Pāvila draudzes 
locekļi mīļi aicināti piedalīties.

Sidnejā
Piektdien, 29. jūl., plkst. 9.00 un 
30. jūl. Sidnejas Latviešu nama sa-
kopšanas talka. Lai talku varētu labāk 
izplānot, lūdzu talciniekus pieteikties 
zvanot: Jānim Čečiņam – 0419 220 
728, Jānim Graudam – 0417 225 535, 
Inārai Krūmiņai – 0425 392 988 vai 
Andrim Galviņam – 0408 975 154.
Sestdien, 30. jūl., plkst. 18.00 Sest-
dienas vakars Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē. Muzikāli priekšnesumi 
Viktorijas Mačēnas vadībā. Ieeja $10. 
Nama sakpošanas talciniekiem – bez 
maksas. Varēs iegādāties vakariņas un 
atspirdzinājumus!
Svētdien, 31. jūl., plkst. 13.00 pusdie-
nas ar PBLA priekšsēdi Jāni Kukaini. 
Par PBLA, par NATO, par Latvijas 
nākotni. SLB Dāmu kopas gatavotas 
pusdienas. Piedalīšanās $25. Iepriekš-
pieteikšanās līdz 26. jūl. SLB birojā 
pie Imanta Līča – tel. 9744 8500.
Ceturtdien, 4. aug., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 24. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 31. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 7. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 24. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Svētdien, 31. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 4. aug., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.
Svētdien, 7. aug., plkst. 10.00 – 14.00 
bezmaksas Zelta piekrastes Daudzkul-
tūru festivāls Southport Broadwater 
Parklands.

Latvijā
Svētdien, 24. jūlijā, Folkklubā Ala Pag-
rabs Peldu ielā 19, Rīgā, Aicina Ivars Štu-
bis. Nāciet, lai dzirdētu latviešu mūziku, 
populāru mūziku, instrumentālus gaba-
lus kā arī dažas oriģinālas dziesmas!
Ceturtdien, 28. jūl., plkst. 20.00 In-
trovertās mākslas festivāls AD LU-
CEM – Rīgas Sv. Pētera baznīcā koncerts 
JOHANS SEBASTIĀNS BAHS. VIJOLES 
MEDITĀCIJA, kas būs izcilā itāļu vijoles 
virtuoza un improvizācijas meistara Lu-
kas Čarla veltījums viņa mīļākajam kom-
ponistam Johanam Sebastiānam Baham.
Piektdien, 5. aug., plkst. 19.00 festi-
vāls Ad Lucem – Siguldas koncertzālē 
Baltais flīģelis uz koncertu DŽONS 
KEIDŽS. AMERIKĀŅU AVANGARDS 
aicinās pianists Juris Žvikovs un vide-
omākslinieks Roberts Rubīns. 
Sestdien, 6. aug., festivāls Ad Lucem – 
Siguldas koncertzālē Baltais flīģelis 
notiks tradicionālās festivāla radošās 
darbnīcas, lekcijas, meditācijas un dze-
jas lasījumi, kurus vadīs Dr.phil. Valdis 
Svirskis, Marija Mežecka, Inga Karpi-
ča u.c. festivāla draugi. Savukārt tās 
pašas dienas vakarā koncertzālē Bal-
tais flīģelis ar jaunu programmu uzstā-
sies postfolkloras grupa DABA SAN.
Svētdien, 7. aug., festivāla Ad Lucem 
noslēguma koncerts SALAMANA AUG-
STĀ DZIESMA Siguldas Evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā vokālās grupas Ars 
Antiqua Riga izpildījumā. Programma 
iedzīvinās Vecās Derības augstāko vir-
sotni – Salamana Augsto Dziesmu divu 
dažādu laikmetu dižgaru – Hildegardes 
un Palestrīnas – mūzikā. Izcilo latviešu 
dziedātāju – Ievas Paršas (balss, zva-
ni), Jāņa Kurševa (balss), Aigara Reiņa 
(balss), Rūdolfa Bērtiņa (balss), Uģa 
Meņģeļa (balss) un Pētera Vaickovska 
(mākslinieciskais vadītājs, balss) izpil-
dījumā un senatnīgās baznīcas īpašajā 
atmosfērā šis koncerts sniegs patiesu 
garīgu piedzīvojumu.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


