
Latvijas Republika konsekventi nosoda Krievijas Federāci-
jas īstenoto Krimas un Sevastopoles prettiesisko aneksiju. Lē-
mums par Krimas pievienošanu Krievijas Federācijai ir rupjš 
starptautisko tiesību pārkāpums, un tas ir klajā pretrunā ar 
Krievijas Federācijas starptautiskajām saistībām.

Ievērojot minēto, uzsveru, ka Krievijas Federācijas Valsts domes vēlēšanu 
organizēšana Krimā un Sevastopolē ir prettiesiska, līdz ar ko vēlēšanu rezultāti 
tajās izveidotajos vēlēšanu apgabalos nevar tikt atzīti.

Latvija atkārtoti uzsver, ka Krimas prettiesiskā aneksija ir bezpreceden-
ta gadījums Eiropas pēckara vēsturē. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāiegulda 
maksimālas pūles, lai starptautisko tiesību normas, īpaši attiecībā uz valstu te-
ritoriālās vienotības un suverenitātes nodrošināšanu, tiktu strikti ievērotas.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Saeima ceturtdien, 
8. septembrī, galīgajā 
lasījumā atbalstīja gro-
zījumus Latvijas Oku-
pācijas muzeja likumā, 
piešķirot tam nacionālo 
interešu objekta statu-

su un nosakot, ka muzeja būvniecība 
jāpabeidz līdz Latvijas valsts simtga-
dei – 2018. gada 1. oktobrim.

Likuma grozījumi paredz, ka būv-
niecības procesa kontroli un tiesisku-
mu nodrošinās Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, tajā 
skaitā pieņemot lēmumu par būvatļau-
ju. Iepriekš šī kompetence bija Rīgas 
pilsētas būvvaldes rokās, kas gandrīz 
gadu vilcināja būvatļaujas izsniegšanu. 
Likumā noteikts, ka pēc būvdarbu uz-
sākšanas to kontroli veiks Būvniecības 

valsts kontroles birojs.
Ceturtdienas rītā, 

pirms Saeimas sēdes 
muzejs rīkoja piketu, 
kurā pulcējās ap 70 da-
lībnieku – muzeja dar-
binieki, atbalstītāji un 
represētie. „Atmiņai  – 
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Nacionālo interešu objekta statuss
Piešķirts Latvijas Okupācijas muzejam 

Latvijas Okupācijas muzeja rīkotais pikets pie Saeimas nama.
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Ārlietu ministrijas paziņojums
Saistībā ar Krievijas Federācijas
Valsts domes vēlēšanu organizēšanu Krimā
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Ministri pārrunāja Varšavas sa-
mita lēmumus attiecībā uz sabiedroto 
klātbūtnes stiprināšanu Baltijas valstīs 
un turpmākajiem soļiem. Baltijas val-
stu pārstāvji pateicās Vācijai par tās 
lomu reģiona drošības stiprināšanā. 
Tika atzīmēta nepieciešamība uzturēt 
dialogu ar Krieviju, lai nodrošinātu 
lielāku rīcības caurskatāmību un pa-
redzamību. Sarunās ministri pauda 

Otrdien, 13. septem-
brī, Rīgā savā gadskār-
tējā 3+1 formāta sa-
nāksmē tikās Igaunijas, 
Latvijas, Lietuvas un 

Vācijas ārlietu ministri. Sanāksmes 
dienaskārtībā bija Baltijas valstu un 
Vācijas sadarbība, aktuālie ārpolitikas 
un drošības politikas izaicinājumi Ei-
ropā un ārpus tās robežām, kā arī Eiro-
pas Savienības nākotne.

Atskatoties uz 25 gadiem kopš 
Baltijas valstu un Vācijas diplomātis-
ko attiecību atjaunošanas 1991. gada 
28. augustā, ministri atzinīgi novērtēja 
valstu ciešo sadarbību un savstarpējo 
atbalstu, kam bija īpaši svarīga loma 
Baltijas valstu eiroatlantiskās integrā-
cijas ceļā. Baltijas valstu pārejas pie-
redze, kas gūta 25 gados, ir veiksmīgi 
rosinājusi citas valstis, kuras tāpat vē-
lējās virzīties uz brīvību, demokrātiju 
un tiesiskumu, un kalpojusi tām par 
paraugu. Gan Baltijas valstis, gan Vā-
cija ir stingri apņēmušās turpināt aiz-
sargāt un stiprināt šīs vērtības.

2015. gadā ārlietu ministri pieņē-
ma rīcības plānus divpusējās sadarbī-
bas padziļināšanai tādās jomās kā me-
diji, pilsoniskā sabiedrība, stratēģiskā 
komunikācija, kā arī izglītība un jau-
natne. Baltijas valstu ministri pauda 
pateicību Vācijai, kas šo rīcības plānu 
ietvaros sniedz atbalstu dažādiem 
projektiem un pasākumiem Igaunijā, 
Latvijā un Lietuvā. Ministri pauda 
gandarījumu par to, kā līdz šim rīcī-
bas plānu ietvaros virzījusies projektu 
īstenošanu gaita, un izteica interesi šo 
sadarbību paplašināt arī turpmāk.

Ministri pauda apņēmību padziļi-
nāt sadarbību drošības un aizsardzības 
jomā, turpinot īstenot nesen notikušā 
NATO Varšavas samita lēmumus. Mi-
nistri uzsvēra, cik svarīgs ir sabiedro-
to lēmums paplašināt savu klātbūtni 
Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā. 
Vācijas piedāvājums kļūt par ietvar-
nāciju daudznacionālajai klātbūtnei 
Lietuvā sniedz nozīmīgu ieguldījumu 
reģiona drošības stiprināšanai.

Visas četras valstis apliecināja 
savu vienoto Eiropas redzējumu, kas 
ir balstīts ES dalībvalstu solidaritātē 
un savstarpējā palīdzībā, veidojot ko-
pēju drošības un aizsardzības politiku. 
Baltijas valstis un Vācija nelokāmi 
uzskata, ka ES nodrošina vēsturiski 
vienreizīgu un vitāli nepieciešamu 
struktūru, lai veidotu miermīlīgas un 
savstarpēji labvēlīgas attiecības starp 
tās iedzīvotājiem un veicinātu mieru 
un stabilitāti visā pasaulē. Jāpieliek 
visas pūles, lai radītu stiprāku un sa-
liedētāku ES, kas balstās uz kopējām 
vērtībām un tiesiskumu.

Ministri no jauna apstiprināja Bal-
tijas valstu un Vācijas kopīgo atbildību 
iepretim Eiropas Savienībai. Sabiedrī-

bas daļas neapmierinātība ar ES darbī-
bu ir jāuztver ļoti nopietni, un nepie-
ciešama apņēmīga rīcība un atbilstoši 
risinājumi, lai panāktu, ka ES efektī-
vāk darbojas visu savu pilsoņu labā. 
Neatkāpjoties no sasniegtā, kopīgas 
pūles galvenokārt jāveltī izaicināju-
miem, kur nepieciešami kopīgi Eiropas 
līmeņa risinājumi, pārējos uzdevumus 
atstājot valstu un reģionu līmenim.

ES un Apvienotās Karalistes turp-
māko attiecību kontekstā Baltijas 
valstis un Vācija ir gatavas palīdzēt in-
stitūcijām sarunās, tiklīdz saskaņā ar 
Lisabonas līguma 50. pantu britu val-
dība būs paziņojusi par savu lēmumu 
izstāties no ES. Apvienotā Karaliste 
paliek svarīgs Eiropas partneris. Mi-
nistri vēlreiz apliecināja lielu ieintere-
sētību uzturēt ciešas attiecības ar AK, 
vienlaikus pievēršot nepārtrauktu uz-
manību ES 27 dalībvalstu saliedētībai, 
lai tādējādi Eiropa pārvarētu 21. gs. 
izaicinājumus.

Ministri bija vienisprātis, ka Bal-
tijas valstis un Vāciju vieno kopīgas 
vērtības, kas ir arī Eiropas Savienības 
pamatā. Tāpēc šo četru valstu partne-
rība ir ieguvusi īpašu nozīmi apstāk-
ļos, kad jārisina galvenie izaicinājumi, 
ar ko šobrīd saskaras Eiropa. Tikai sa-
darbojoties plecu pie pleca, mēs varē-
sim rast kopīgas atbildes, lai saglabātu 
vienotu un stipru Eiropu, kur, nerau-
goties uz aizvien straujākām pārmai-
ņām pasaulē, valdītu miers, brīvība, 
drošība un labklājība.

13. septembrī Rīgā ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs ikgadējā 3+1 
konsultāciju formātā tikās ar Vāci-
jas ārlietu ministru Franku Valteru 
Šteinmeieru (Frank-Walter Stein-
meier), Lietuvas ārlietu ministru Linu 
Linkeviču (Linas Linkevičius) un 
Igaunijas ārlietu ministra vietnieku 
Mati Māsiku (Matti Maasikas), lai 
pārrunātu iespējas stiprināt Baltijas 
valstu un Vācijas divpusējo sadarbī-
bu, drošības politikas jautājumus pēc 
NATO Varšavas samita, kā arī aktu-
ālos izaicinājumus Eiropas Savienībai.
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Paneļdiskusija par Eiropas nākotni un  tālākajiem soļiem Eiropas Savienības 
stiprināšanā.
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Trešdien, 7. septem-
brī, kultūras ministre 
Dace Melbārde pasnie-
dza Kultūras ministrijas 
(KM) atzinības rakstus 

desmit spilgtām personībām Latvijas 
kultūrā, rakstniekiem, dzejniekiem un 
komponistiem, godinot viņu ieguldī-
jumu, kā arī sveicot nozīmīgās dzīves 
jubilejās. 

„Šis  laiks, kad  tiekamies,  ir  īpašs 
Latvijas  kultūrā  –  esam  Dzejas  die-
nu  gaidās  un  nepacietīgi  raugāmies, 
ko  jaunajā  sezonā  piedāvās  Latvijas 
koncertzālēs  un  teātros.  Šis  ir  labs 
brīdis,  lai  godinātu  Latvijas  kultūras 
personības – vārda un skaņas meista-
rus, kas ar savu ieguldījumu radījušas 
un turpina radīt Latviju, kādu mēs to 
mīlam un  lolojam – viedu, bagātu un 
dziļu – tādu, kurā mēs spējam uzlūkot 
viens otru kā kopīgu veselumu, kas ap-
liecina  Latvijas  kultūras  dzīvotspēju 
un  spēku,“  klātesošos uzrunāja Dace 
Melbārde.

KM atzinības rakstu saņēma:
• komponists Romualds Kalsons par 

mūža ieguldījumu latviešu akadē-
miskās mūzikas attīstībā un bagāti-
nāšanā;

• rakstnieks Roalds Dobrovenskis 
par mūža ieguldījumu Latvijas lite-
ratūras attīstībā un Raiņa un Aspa-
zijas personību izpētē un interpre-
tācijā, radot izcilus un paliekošus 
darbus Latvijas literatūrā;

• dzejniece un 
rakstniece Velta 
Kaltiņa par ne-
savtīgu un rado-
šu ieguldījumu 
Latvijas dzejas 
un prozas attīs-
tībā;

• dzejniece Dai-
na Avotiņa par 
mūža ieguldī-
jumu Latvijas 
dzejas un prozas 
attīstībā un lat-
viešu dzejas lat-
viskošanā, kā arī 

Dzejas dienu tradīcijas līdzradīšanā 
un uzturēšanā;

• dzejnieks Juris Kronbergs par 
spilgtu devumu Latvijas dzejas at-
tīstībā un ieguldījumu Latvijas lite-
ratūras atpazīstamības veicināšanā 
Zviedrijā;

• Latvijas prozas lielmeistars Zig-
munds Skujiņš par mūža iegul-
dījumu Latvijas rakstniecībā, ra-
dot paliekošus un mākslinieciski 
augstvērtīgus darbus prozā, kas 
augstu novērtēti Latvijā un pasaulē;

• komponists un pedagogs Pauls 
Dambis par mūža ieguldījumu Lat-
vijas mūzikas jaunradē un attīstībā;

• dramaturgs Harijs Gulbis par mūža 
ieguldījumu Latvijas dramaturģijas 
attīstībā, radot auditoriju dziļi uzru-
nājošus un mākslinieciski augstvēr-
tīgus darbus Latvijas teātru skatu-
vēm;

• tulkotāja Rute Runce par mūža ie-
guldījumu angļu klasiskās literatū-
ras latviskošanā, bagātinot Latvijas 
grāmatu krājumu ar izciliem, no-
zīmīgiem un paliekošiem tulkoju-
miem;

• dzejnieks Knuts Skujenieks par 
dzejnieka misijas dziļāko piepildī-
jumu un izcilu ieguldījumu Latvijas 
dzejā un atdzejas procesos.

Dace Vizule
Kultūras ministrijas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Vai Rīga ir jau ga-

tava?“ Tautas pasaka 
dažādos variantos vēsta, 
ka nekad nedrīkst atbil-
dēt, ka Rīga ir patiešām 
gatava. Jo, ja kāds rīdzi-

nieks atbildēs, ka tā ir gatava, tad Rīga 
noslīks ūdenī ar visiem iedzīvotājiem.

Ir skaidrs, ka pašreizējie Rīgas 
saimnieki labi pazīst šo pasaku, jo dara 
visu iespējamo, lai Rīga nebūtu gatava. 
No pirmā acu uzmetiena, bēdīgi slave-
nie šīs vasara un rudens ielu darbi Rīgā, 
vienlaicīgi izrokot lielas bedres Rīgas 
centra ielās, lai pārliktu siltumtrases, 
šķiet ir centieni pabeigt Rīgu un iegāzt 
mūs, visus rīdziniekus, nelaimē.

Bet mēs varējām kritiskā brīdī 
atviegloti uzelpot, jo pat pirms rens-
teļu un gājēju daļu atjaunošanas, jau-
nuzlietajā asfaltā raka jaunas bedres. 
Tiesa, ne tikpat lielas kā iepriekšējās, 
bet pietiekamas, lai izglābtu Rīgu no 
bēdīgā likteņa, ja tā tomēr kādā brīdī 
būtu gatava.

Ko saka tautas pasakas par visu 
Latviju? Kāda nelaime mums uzme-
tīsies, ja Latvija kādreiz būs gatava? 
Domāju, ka tādas pasakas nav. Tādā 
gadījumā, varbūt tomēr drīkstam at-
stāt Rīgu negatavu, bet pašu Latviju 
uzlabotu tik tālu, ka to varētu aprakstīt 
kā gatavu.

Ko vispār nozīmē, valstij būt gata-
vai? Valsts nav kā ēka vai pilsēta, kuru 
uzbūvē un tad nodod lietošanai. Valsts 
ir drīzāk process, kur pašām fiziskām 
būvēm ir tikai sekundāra nozīme. Cik 
tuvu pie gatavības ir mūsu Latvijas 
valsts procesi?

Katra ministrija atbild par kādu 
procesu. Cik gatavi ir mūsu tieslietu 
procesi? Cik gatavi ir mūsu aizsardzī-
bas procesi? Cik gatavi ir mūsu vese-
lības aprūpes procesi? Bieži liekas, ka 
ar valsts procesu sakārtošanu iet līdzī-
gi kā ar Rīgas ielām – kaut ko salāpa, 
bet tad tūliņ turpat izrok jaunu bedri.

Noteicoša loma ir pašam valdības 
procesam. Tas ir it kā visu procesu 
process, un trūkumi tajā neizbēgami 
novedīs pie trūkumiem citos procesos.

Atjaunotā Latvijas valsts pār-
steidzoši ātri izveidoja lielu daļu no 
vajadzīgajiem valdības procesiem, bet 
daži no svarīgākajiem vēl līdz šai dienai 
nav sakārtoti un nav ne tuvu gatavībai.

Visuzkrītošākie ir tieši divi, kuri 
būtiski ietekmē visus citus. Pirmkārt, 
korupcijas apkarošanas process, kura 
graujošās nepilnības ir drauds mūsu 
valsts drošībai. Otrkārt, process, kas 
nodrošinātu, ka nemainās ministri tik 
bieži, lai tie varētu pilnveidot savā at-
bildībā esošos procesus. 

Lai Rīga paliek negatava ar savām 
bedrēm un būvēm, bet vismaz savedī-
sim savu valsti kārtībā.

GN

Godina Latvijas kultūras personības
KM godina vārda un skaņas meistarus

Kultūras ministre Dace Melbārde (centrā) ar apbalvota-
jiem vārda un skaņa meistariem.
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arī atbalstu ciešāki sadarbībai Eiropas 
drošības un aizsardzības jomā.

Atzīmējot 25 gadus kopš Baltijas 
valstu un Vācijas diplomātisko attiecī-
bu atjaunošanas, ministri arī diskutēja 
par sadarbību mediju, pilsoniskās sa-
biedrības, kā arī izglītības un jaunatnes 
jomās, kurās šobrīd norit veiksmīga 
sadarbība ar Vāciju. Tikšanās dalīb-
nieki pieņēma arī kopīgu paziņojumu.

Rīgas Ekonomikas augstskolā 
notika ministru paneļdiskusija par 

Eiropas nākotni un tālākajiem so-
ļiem Eiropas Savienības stiprināšanā 
Upholding  the European Project  in a 
Time of Uncertainty (Eiropas projekts 
pārmaiņu laikmetā).

3+1 formātā Baltijas valstu un 
Vācijas ministri regulāri tiekas jau 
kopš 1994. gada. Sanāksmes rotācijas 
kārtībā rīko kāda no četrām valstīm. 
Rīgā sanāksme pēdējo reizi notika 
2012. gadā. Latvijā šogad tiek atzīmēti 
arī 95 gadi kopš diplomātisko attiecību 
ar Vāciju nodibināšanas.

Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrija

...„3+1“ formāta sanāksme
Turpinājums no 2. lpp.
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Kāda  jūsu  pamat-
nodarbošanās,  kādi  va-
ļasprieki?

Janta ir botāniķe Lat-
vijas Dabas muzejā, kur 
strādā gan ar izstāžu ie-
rīkošanu, gan arī ar Lat-

vijas augu kolekcijas papildināšanu. 
Savukārt Ilmārs strādā Starptautiskajā 
Migrācijas organizācijā, palīdzot imig-
rantiem brīvprātīgi atgriezties atpakaļ 
dzimtenē, ja tiem nav tiesību dzīvot 
Latvijā. Vaļasprieku mums ir daudz, 
no kuriem kopīgie ir saistīti ar latviešu 
tradicionālo kultūru un dabu. Mums 
ļoti patīk visiem izbraukt dabā – vai nu 
sēņot un ogot, vai ar laivām pa kādu 
nelielu upi, vai apceļot skaistas vietas.

Mums  visiem  liels  pārsteigums 
bija uzzināt, ka jums ir viena no Lat-
vijas „dižģimenēm“ – ģimenē aug seši 
bērni! Kādos vecumos viņi ir?

Mums ir seši bērni: vecākā meita 
Ingrīda (24) jau strādā par zobārsta 
palīdzi, Silvija (21) mācās pēdējo gadu 
Latvijas Universitātes Bioloģijas fa-
kultātē. Nākamā ir Lauma (16), kura 
mācās Rīgas Āgenskalna ģimnāzijā 
un interesējas par mangām un mito-
loģiju, bet Jānis Viesturs (13) mācās 
Rīgas Doma kora skolā, ir īsts kora 
puika, kaut, protams, labprātāk spēlē-
tu futbolu vai kādu datorspēli. Bet abi 
maziņie – Kalvis Ievalts (4) un Marta 
Austra (1) vēl dzīvojas pa māju un iz-
staro prieku un enerģiju.

Lūdzu pastāstiet par savu folkloras 
dzīvi.  Janta,  tu dziedi grupā „Saucē-
jas“, un tu, Ilmār, esi kā dziedātājs, tā 
arī mūzikas instrumentu kolekcionārs. 
Vai abi esat dziedātāji un muzikanti?

Esam dziedājuši jau no skolas ga-
diem – Janta ilgu laiku dziedāja Sa-
viešos,  bet tagad jau 5 gadus dzied 
Latvijas Kultūras akadēmijas grupā 

Saucējas, kas vāc un restaurē senākās 
tradicionālās dziesmas bez apdares, 
tieši tā, kā tās ir skanējušas agrāk, 
un kā tās vēl vecākie ļaudis atceras. 
Ilmārs agrāk ir dziedājis folkloras 
draugu kopā Skandinieki, bet tagad 
labprāt dzied un muzicē draugu un 
ģimenes pasākumos. Mums abiem ir 
īpaša interese vākt un atdzīvināt sen 
aizmirstās latviešu dziesmas; kopā 
esam izbraukājuši daudzus Latvijas 
lauku nostūrus, meklējot cilvēkus, 
kuri vēl atceras seno laiku dziedāša-
nu. Dziesmu meklēšanā esam bijuši 
arī vairākos Sibīrijas latviešu ciemos, 
kur pierakstītās dziesmas dziedam un 
dodam tām jaunu dzīvi mūsdienās. 
Ilmārs pēdējā laikā ir aizrāvies arī ar 
mūzikas instrumentiem – īpaši ermo-
ņiku kolekcionēšanu un spēlēšanu, bet 
spēlē arī cītaru, kas ir sens latviešu stī-
gu instruments, līdzīgs koklei.

Ilmār, Tavs darbs ir saistīts ar de-
mogrāfijas  un  migrācijas  pētniecību. 
Lūdzu pastāsti, kā radās interese dar-
boties šinī laukā?

Jau skolas gados sāku interesēties 
par iedzīvotāju ģeogrāfiju; atceros sevi 
kā puiku, aptuveni 12-14 gadu vecumā, 
izrakstot no grāmatām Latvijas pilsē-
tas un pagastus ar to iedzīvotāju skaitu 
un arī vācot pamatinformāciju par vi-
sām pasaules valstīm. Interese padzi-
ļinājās, studējot Latvijas Universitātes 
Ģeogrāfijas fakultātē un vēlāk Rietu-
mu Mičiganas Universitātē (ASV). Jau 
18 gadus vadu Starptautiskās Migrāci-
jas organizācijas nelielo biroju Rīgā, 
bet sabiedriskā kārtā esmu uzņēmies 
demogrāfijas politikas uzlabošanas 
mudinātāja pienākumus. Neatlaidīgi 
runājot ar žurnālistiem un politiķiem, 
ir izdevies mazliet mainīt sabiedrisko 
domu, ka arī Latvijā ir nepieciešams 
lielāks atbalsts tām ģimenēm, kuras 

audzina vairākus bērnus, un svarīgi ir 
novērst nabadzību, kas daudzām ģime-
nēm rodas tāpēc, ka viņi vēlās vairākus 
bērnus. Vairākos gados ir izdevies rast 
dzirdīgas ausis arī politiķu un ierēdņu 
starpā, un pakāpeniski arī Latvijā tiek 
uzlabota demogrāfijas politika.

Vai esat piedalījušies 3×3 arī Lat-
vijā? Un citur pasaulē?

Esam piedalījušies vairākos Latvi-
jas 3×3 pasākumos kā lektori un prak-
tisko nodarbību vadītāji, visspilgtākā 
atmiņā bija Alsungas nometne, kur 
varēja iedraudzēties ar dzīvespriecīga-
jām Suitu sievām. Esam arī bijuši 3×3 
Garezerā vairākas reizes un senāk arī 
Katskiļos.

Janta,  vai  Tev  rokdarbi  ir  visu 
mūžu bijuši mīļi, vai no mātes, vecmā-
tes mācījies šīs mākas?

Protams, ka ar rokdarbiem nodar-
bojās gan mammiņa, gan vecmammi-
ņa, toreiz jau tā bija ikdienas nepie-
ciešamība, jo rocība daudziem neļāva 
neko daudz nopirkt, tāpēc rokdarbi 
bija labs risinājums. Jau 15 gadu ve-
cumā sāku mācīties Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolā, kur mācījos tek-
stila nodaļā. Mans diplomdarbs bija 
pašas gatavots tautastērps, un arī jop-
rojām turpinu tos darināt visai ģime-
nei un ārpus tās. Nesen pie manis sāka 
pulcēties sievietes, kam interesē savs 
tautas tērps, un es varu palīdzēt – kam 
piegrieztni izgriezt, kam uzsākt adīju-
mu, kam iemācīt aust ar celiem, kam 
brunčus sašūt.

Kur dzīvojat Latvijā – vai pilsētas 
centrā, vai laukos?

Dzīvojam Rīgas laukos – vai vie-
nā no zaļākajām Rīgas nomalēm – 
Mārupē, ko precīzāk būtu saukt par 
Bieriņiem, bet šo veco nosaukumu 
daudzi neatpazīst. Tas ir plašākais 

Iepazīsimies!
3×3 Folskrīkā viesosies Janta un Ilmārs Meži
Nākamā gada  sākumā no Latvijas 3×3 Folskrīkā  (Falls Creek), Austrālijā viesosies daudzpusīgie 
Janta un Ilmārs Meži. Iepazīsimies mazliet ar viņiem. Lai gan Mežiem ir kupla ģimene, uz 3×3 viņi 
tomēr dosies vieni paši.

Janta Meža un Ilmārs Mežs.

FO
TO

 n
o 

M
ež

u 
pe

rs
on

īg
ā 

ar
hī

va

Ģimenes  foto no Kalvja kūmībām;  tāpēc  tajā  ir arī Kalvja kūmas – Anita ar 
abiem saviem bērniem priekšā un Oskars.
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Bijušajā Latvijas 
PSR Valsts drošības ko-
mitejas ēkā, Rīgā, Brī-
vības ielā 61, vietā, kur 
notikusi nāves sodu iz-
pilde 1941. gadā, Latvijas 
Okupācijas muzeja vēs-
turnieki ir atraduši sienā 

iesprūdušu lodi. Tas norāda, ka telpa, 
ko līdz šim vēsturnieki bija sazīmējuši 
kā eksekūciju izpildes vietu, patiešām 
ir telpa, kur notikusi šaušana. Līdz šim 
muzeja krājumā ir bijušas tikai čaulī-
tes, ko 1941. gadā, pēc padomju varas 
bēgšanas, salasīja jauniešu organizāci-
jas Nacionālā sardze dalībnieki.

Pašlaik ēkā darbojas Latvijas Oku-
pācijas muzeja izstāde Stūra māja un 
kopā ar muzeja gidu ir iespēja izstai-
gāt čekas ieslodzījuma kameras un 
pagrabus. Gatavojoties VAS Valsts 
nekustamie īpašumi plānotajai ēkas re-
konstrukcijai, Okupācijas muzeja vēs-
turnieki pagrabstāvā un 1. stāvā jūlija 
vidū veica telpu revīziju. Tās nolūks 
bija fiksēt, kas rekonstrukcijas laikā 
jāsaglabā, kā arī norādīt uz vietām, 
kas pirms rekonstrukcijas noteikti ir 
jāizpēta.

Vienā no telpām 1. stāvā, kur pēc 
liecībām notika cilvēku nošaušana, 
noņemot nelielu sienu sedzošo papes 
un tapešu fragmentu, dēļos atklājās 
padziļa skramba. To bija radījusi sie-

nas dēļos iesprūdusi lode, kas, vistica-
māk, sienā bija nonākusi, nevis tiešā 
šāvienā, bet iesitoties ar sānu. Lode ir 
izņemta un tiks nodota ekspertiem.

Pēc padomju okupācijas karaspēka 
un varas pārstāvju bēgšanas 1941. gada 
jūlijā šautuvē atrada ap 240 izšautas 
patronu čaulītes un 94 šāvienu pēdas 
sienās un griestos. Okupācijas muze-
ja ekspozīcijā ir redzamas šautuvē at-
rastās patronu čaulītes, ko Okupācijas 
muzejam 1996. gadā nodeva Nacionā-
lās sardzes dalībnieki, kas kara beigās 
šīs relikvijas izveda uz Vāciju.

Pēc nedaudzajām fotogrāfijām un 
Nacionālās  sardzes dalībnieku lie-
cībām spriežot, šautuves sienas bija 
izklātas ar koka apšuvumu, kam pāri 
pārvilkts melns, gumijots audums. 
Gala sienas stūrī grīdā bija caurums ar 
noteku asinīm, kuras pēc nāves soda 
izpildes aizskaloja. Durvis bija no 
abām pusēm trīskārtīgi polsterētas ar 
filcu un pārvilktas ar dermantīnu. Tas 
tika darīts, lai slāpētu šāvienu troksni.

Nogalināto mirstīgās atliekas tika 
ietītas teltenē vai brezenta audumā un 
ieliktas kravas automašīnā, kas stāvēja 
šim nolūkam iekārtotajā garāžā līdzās 
šautuvei. Nogalināto līķus izveda ār-
pus pilsētas un apraka mežos. Apbe-
dījuma vietas nacistu okupācijas laikā 
atrada un mirušos pārapbedīja.

Okupācijas vara iznīcināja Latvi-

jas pilsoņus, kurus kvalificēja par pa-
domju ienaidniekiem. Tādus padomju 
okupācijas vara atrada Latvijas armijā, 
policijā, Aizsargu organizācijā, starp 
dzelzceļa darbiniekiem, valsts ierēd-
ņiem un iestāžu vadītājiem. Par pa-
domju varas ienaidniekiem tika atzīti 
sabiedriskie darbinieki, nacionālo 
minoritāšu, studentu, reliģisko orga-
nizāciju, arodu savienību darbinieki, 
pasniedzēji un skolotāji. Par spiego-
šanu apsūdzēja ārvalstu vēstniecību 
un uzņēmumu darbiniekus. Laikā no 
1941. gada janvāra līdz 1941. gada jū-
nijam Rīgas čekā tika izpildīti vismaz 
186 nāvessodi.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzejs

Bijušajā čekas „šautuves“ sienā atrod lodi
Okupācijas muzeja vēsturnieki veica telpu revīziju

Sestdien, 17. sep-
tembrī, plkst.12.00 Mel-
burnas Latviešu namā 
notiks Melburnas latvie-
šu biedrības Daugavas 
skolas un Melburnas 
Latviešu vidusskolas ko-

pīgais gadskārtējais sarīkojums.
Melburnas Latviešu skola Dauga-

va vēl arvien aktīvi darbojas, un katru 
sestdienu skolas mācību gadā pulcē 
vairāk nekā 40 latviešu bērnus pamat-
skolas vecumā no 4 līdz 14 gadiem.

Melburnas Latviešu vidusskolu 
sestdienas rītos apmeklē 11 jaunieši no 
14 līdz 17 g.v., bet otrdienas vakaros 
notiek mācību stundas pieaugušajiem 
latviešu valodas apguvējiem.

Skolu sarīkojumā ir iespēja izbau-
dīt abu skolu skolas audzēkņu sniegu-
mus – gan īsus klašu uzvedumus, gan 
tautas deju priekšnesumu, kā arī pēc 
tam pavadīt laiku ar skolas saimi, kopā 

ēdot siltas pusdienas un saldajā baudot 
gardas kūkas pie kafijas galda. Būs arī 
loterija ar vērtīgiem laimestiem.

Vidusskola ziņo, ka uzvedums ne-
būs Blaumanis, bet gan Gilligana sala!

Ieeja sarīkojumā (ieskaita siltas 
pusdienas un kafiju) – $20 pieaugu-

šajiem, $15 pazemināta cena, studen-
tiem – bezmaksas.

Nāciet atbalstīt abas skolas un iz-
baudīt skolas audzēkņu priekšnesu-
mus!

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“

Skolu sarīkojums 2015. gadā Melburnas Latviešu namā.
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Divu skolu kopīgais gadskārtējais sarīkojums
Aicinājums nākt un atbalstīt abas Melburnas Latviešu skolas

Lode atrasta „šautuves“ sienā.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $28.
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Pļaujas svētki
Melburnas Latviešu ev. lut. draudzē

Svētdienas, 11. sep-
tembra, saules apspīdē-
tajā rītā uz dievkalpoju-
mu biju pulcējušies ap 
50 draudzes locekļu. Pēc 
zvanu skaņām ērģelnie-
ka Briana Copple pava-
dījumā visi nodziedāja 

pirmo korāli Brīnišķīgais Ķēniņ.
Šajā svētdienā, kas bija arī drau-

dzes Pļaujas –Pateicības  svētki, Die-
va Vārds bija no Mateja evaņģēlija 
(Mt.22:34-39) Kurš ir augstākais baus-
lis? Mācītājs savā svētrunā atgādināja, 
ka mēs katrs vēl bagātīgi baudām Die-
va žēlastību, un ka Dievs vēlas, lai mēs 
ieraudzītu cits citu ar ticības acīm, un 
vēl vairāk mācītos otru saprast, piedot 
un mīlēt.

Svētos rakstus lasīja Mārtiņš Biršs.
Uz draudzes Pļaujas svētkiem arī 

no Latviešu ciema busiņš bija atvedis 

Ciema iemītniekus.
Pēc dievkalpojuma visi kuplā skai-

tā devās uz baznīcas zāli, lai svinētu 
Pļaujas  svētkus. Piedalīšanās pusdie-
nās bija pret ziedojumiem, sākot ar $10. 
Pēc īsas lūgšanas draudzes priekšnieks 
Kārlis Kasparsons sveica visus un ie-
pazīstināja ar pēcpusdienas norisi.

Draudzes čaklās dāmas piedāvāja 
siltas pusdienas: tradicionālās desiņas 
ar skābiem kāpostiem un kartupeļu sa-
lātiem; kā kāds no to ēdājiem izteicās – 
bija ļoti garšīgi, Latviešu nama kvali-
tāte. Runājot par cienastiem, noteikti 
jāpiemin bagātīgais kafijas galds – ce-
pumi un plātsmaizes bija lielā izvēlē.

Kad pusdienas bija ieturētas, sa-
rīkojums turpinājās; draudzes priekš-
nieks katram no 6 galdiem iedalīja 
savus pienākumus. Bija gan mīklu 
minēšana, gan dziedāšana; uz katra 
galda bija lapas ar 15 mīklām, un bija 

uzdevums tās atminēt. Kurš uzvarēs? 
Divi galdi nestartēja, bet atlikušiem 
četriem mīklu atminēšanā bija vienā-
di rezultāti, – tātad, bija četras pirmās 
vietas. Katram galdam bija jāizvēlas 
un jānovada arī viena dziesma.

Kas gan tas būtu par latviešu sarī-
kojumu, ja nebūtu loterija? Neizpalika 
arī šoreiz. Tā bija bagātīgi atbalstīta 
gan no klātesošiem, gan no tiem, kas 
dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties, 
bet loterijas biļetes bija iegādājušies 
iepriekš. Paldies visiem; loterijas atli-
kums bija $700, kas būs liels atbalsts 
draudzei un Sv. Krusta baznīcas uztu-
rēšanai.

Pēc sarīkojuma krietns pulciņš vēl 
palika, lai visi kopā draudzīgi sakoptu 
telpas, nomazgātu traukus. Paldies!

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks

Laikrakstam „Latvietis“

Pavasaris
Janča pārdomas

Pavasar’, ak, pavasar’,
tu visiem sirdis dulnas dar...
Nav tiesa! Nevar teikt visiem. Manai sir-

dij nekas nekait. Tā pukst tikpat vienaldzīgi 
kā līdz šim. Te paceļas jautājums, vai kaut 
kas var pukstēt vienaldzīgi, bet mums ir jāru-
nā par pavasari, tādēļ šis jautājums lai paliek 

nenoskaidrots.
Ikviens rakstiņš izskatās daudzsološāks, ja galvgalā 

ieliek kādu pantiņu vai dziesmiņu. Manā biezajā dziesmu 
grāmatā šis bija vienīgais pantiņš par pavasari, tādēļ biju 
spiests to lietot, kaut arī tās dulnās sirdis man neko pie sirds 
negāja. Kā sirds var būt dulna? Ka prātiņš var aiziet sēņot, 
to mēs te labi zinām, bet sirds? Bet noliksim pagaidām to 
sirdi pie malas un apskatīsim, ko varētu teikt par pavasari.

Pavasaris ir gadalaiks, kad sunīši sāk arvien biežāk 
apostīties un bērziem sāk dīgt lapas. Varbūt suņiem ir tās 
dulnās sirdis, un tāpēc viņi nezin, ar kuru galu jābučojas, 
bet mēs nolēmām sirdis likt pie malas, tādēļ, lai tie suņi 
darās, kā viņiem patīk, mūsu pavasari tas neiespaidos.

Es pieminēju, ka bērziem plaukst lapiņas, tādēļ man 
jāpiemin, ka citiem kokiem ar pavasarī dīgst jaunas lapas. 
Izņemot ozolus, kas vēl nav nobirdinājuši visas vecās la-
pas, un tādēļ nesmuki piešmucē visu apkārtni ar sausām, 
brūnām lapām, kas nemaz neiederas romantiskajā pava-
sarī. Kāpēc pavasaris tiek uzskatīts par romantisku, to es 
diemžēl nevaru izprast. Kas tur var būt romantisks – bradāt 

pa sausām ozola lapām un puņķoties? Jā, tieši šinī gadalai-
kā visvairāk cilvēku cīnās ar iesnām un klepiem. Varbūt 
tieši tāpēc suņi nebāž savu degunu pie otra suņa purna, kad 
sagribas ostīties.

Tātad, pavasarī bērziem un liepām dīgst jaunas lapas. 
Zinu, ka bija vēl citi koki ar, kas lapojas, bet kas viņus visus 
var atcerēties. Vizbulītes bāž savas galviņas ārā no zemes 
un sveicina sauli. (Patiesībā, es nezinu, vai vizbulītes sa-
prot kaut ko no sveicināšanas, bet tā izklausās dzejiskāk.) 
Tāpat, kā ir vairāk nekā tikai divi lapu koki, tā ir arī daudz 
vairāk puķīšu, kas pavasarī bāž savas galviņas ārā, bet es 
baidos kaut ko salaist dēlī, tās atmiņas dēļ. Piemēram, – 
manas mīļākās puķītes – maijpuķītes – lien ārā maijā, bet 
mēs visi zinām, ka pavasaris ir septembrī, tātad, – maij-
puķītes nav pavasara puķes, un ja nav pavasaris, tad viņas 
nevienam tās dulnās sirdis nevar aizkustināt. Loģiski, vai 
ne? Bet man kaut ko tomēr aizkustina! Katru reizi, kad ie-
raugu kušķi maijpuķīšu, krūtīs kaut kas tā kā ietrīcas, kā 
saviļņojās... Acu plakstiņi paliek tīri mikli, un gandrīz vai 
uz bučošanos nesās prāts. Bet sirds stāv mierā; no dulnu-
ma ne smakas. Manuprāt, pavasaris ir pavasaris, un tam ar 
dulnumu nav nekāda sakara. Ja kādam uznāk dulnums, tad 
tas var notikt jebkurā gada laikā. Baudīsim pavasari – ska-
tīsimies, kā bērziņam plaukst lapas, kā vizbulītes bāž galvu 
ārā un kā sunīši bučojās.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

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

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

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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2016. gada 22. sep-
tembrī vienam no spilg-
tākajām personībām 
latviešu kultūras vēstu-
rē – tautas atmodas dar-
biniekam, dzejniekam, 

karavīram, ievērojamam latviešu 19. gs. 
dzejniekiem un spilgtam tautiskā ro-
mantisma pārstāvim Andrejam Pum-
puram atzīmējama 175. gadskārta.

Andreja Pumpura (22.09.1841. – 
6.07.1902.) nozīmīgi dzīves notikumi, 
personības un profesionālā attīstība un 
daiļrade bijusi cieši saistīta ar Rīgas 
pilsētu un Rīgas Latviešu biedrību.

No 1874. līdz 1876. gadam Rīgā 
Andrejs Pumpurs strādā Riharda 
Tomsona uzņēmumos un kopā ar Ber-
nhardu Dīriķi atver grāmatu veikalu. 
Pumpurs aktīvi darbojas Rīgas kul-
tūras un sabiedriskajā dzīvē un Rīgas 
Latviešu biedrībā, ir tās domnieks. No 
1876. līdz 1880. gadam Pumpura gai-
tas kā karavīram ved prom no Latvijas. 
Rīgā Pumpurs atgriežas 1880. gadā un 
1888. gadā kā veltījums III Vispārīga-
jiem latviešu Dziedāšanas svētkiem, 
ko rīko Rīgas Latviešu biedrība, iznāk 
ilgi un rūpīgi tapušais eposs Lāčplēsis. 
Dzejnieks aiziet aizsaulē 1902. gadā. 
Rīgas Latviešu biedrība rīko viņa iz-
vadīšanu. Dzejnieks apbedīts Lielajos 
kapos Rīgā, kur Pumpura kapa vietā 

Rīgas Latviešu biedrība 1929. gadā 
pasūta un uzliek tēlnieka Kārļa Zāles 
veidotu pieminekli.

Dzejnieka 175. jubilejā Rīgas 
Latviešu biedrība 2016. gada 21. sep-
tembrī plkst. 18.00 RLB Zelta zālē  
aicina uz sarīkojumu „Latviešu na-
cionālā eposa „Lāčplēsis“ autoram 
Andrejam Pumpuram – 175“.

Sarīkojumā vēlamies atklāt Andreja 
Pumpura personības spilgtākās šķaut-
nes – gan atgādināt un akcentēt Pumpu-
ra devumu latviešu literatūrā un kultūrā, 
gan pieminēt A. Pumpuru kā karavīru. 
Īpaša vieta sarīkojumā – latviešu nacio-
nālajam eposam Lāčplēsis, tā nozīmei 
un devumam tautas nacionālajā atmodā 
un valstiskuma veidošanā – gan 19. gs. 
beigās, gan nesenā pagātnē – 20. gs. as-
toņdesmitajos, deviņdesmitajos gados, 
gan šodien, kad apgādā Jumava nule kā 
iznācis eposa jaunākais izdevums.

Sarīkojumā piedalīsies filoloģijas 
doktore, LU profesore Ausma Cim-
diņa ar akadēmisko uzrunu Andrejs 
Pumpurs un  latviešu  literatūra, pulk-
vedis Jānis Hartmanis ar uzrunu 
Andrejs Pumpurs –  latviešu karavīrs, 
eposa Lāčplēsis jaunākā izdevuma 
(apgāds Jumava) mākslinieku radošās 
grupas vadītājs LMA mācībspēks, pro-
fesors Valdis Villerušs, LMA rektors, 
profesors Aleksejs Naumovs, grāma-

tu izdevējs, apgāda  Jumava vadītājs 
Juris Visockis, rokoperas Lāčplēsis 
autors, komponists Zigmārs Liepiņš, 
A. Pumpura 175. jubilejas pastmarkas 
autore Lilija Dinere, aktrise Ani-
ta Grūbe, koklētāji Evita Vebrasa, 
Dzintars Spīčs, Egija Preise, Rīgas 
Latviešu biedrības jauktais koris un 
RLB kamerkoris Austrums Ārija Šķe-
pasta vadībā.

Sarīkojumā skanēs uzrunas, 
Andreja Pumpura eposa Lāčplēsis 
lasījumi, kora dziesmas ar Andreja 
Pumpura vārdiem un Z. Liepiņa, 
M. Zālītes rokoperas Lāčplēsis frag-
menti. Būs apskatāma apgāda Jumava 
izdotā A. Pumpura eposa Lāčplēsis 
ilustrāciju skiču oriģinālu izstāde.

Aicinām uz sarīkojumu visus, kam 
tuva Andreja Pumpura personība, 
daiļrade un piemiņa! Ieeja sarīkojumā 
par ziedojumu.

Savukārt dzejnieka dzimša-
nas dienā 2016. gada 22. septembrī 
plkst. 14.00 aicinām pulcēties svinī-
gā atceres brīdī Andreja Pumpura 
atdusas vietā Lielajos kapos Rīgā.

A. Pumpura atceres sarīkojumus 
Rīgas Latviešu biedrība veido sadar-
bībā ar Rīgas domi, Rīgas Pieminekļu 
aģentūru un apgādu Jumava.

Stella Līpīte
RLB biroja vadītāja

RLB atzīmēs Andreja Pumpura 175. gadskārtu
Sarīkojums „Latviešu nacionālā eposa „Lāčplēsis“ autoram Andrejam Pumpuram – 175“ 

muzeju, piemiņai – memoriālu”, „De-
putāt,  muzejs  strādā  tev  un  tautai“, 
„Okupācijas  muzejs  arī  prinčiem  un 
karaļiem“ – ar šiem un citiem saukļiem 

piketētāji mudināja deputātus atbalstīt 
grozījumus. Jau apmēram pēc stundas 
sagaidījām pozitīvo balsojumu. Par li-
kuma grozījumiem balsoja 57 deputāti, 
neviens nebalsoja pret, neviens neattu-
rējās, bet 27 balsojumā nepiedalījās.

Muzejs ir gandarīts, ka beidzot ras-

ta izeja no birokrātiskā strupceļa, un 
turpmākajos divos trīs gados varēs ar 
pilnu jaudu realizēt ilgus gadus plāno-
to muzeja iekārtošanu Nākotnes namā.

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas muzeja 
sabiedrisko lietu vadītāja

Nacionālo interešu objekta...
Turpinājums no 1. lpp.

Rīgas privātmāju apbūves rajons, kur 
pie katras mājas ir lielāks vai mazāks 
dārzs. Mums ir liela māja, kura būvē-
ta 1898. gadā, ko pamazām cenšamies 
atjaunot. Arī mums ir liels dārzs ar 
daudzām ābelēm, ķiršiem, plūmēm, ir 
arī izdevies ieaudzēt Latvijas vīnogas, 
persikus un aprikozes, kas visi nes sal-
dus augļus. Blakus tek Mārupīte, no 
kuras mūsu dīķī iepeld līdakas, un pē-
dējā gadā pie mums ir apmeties dzīvot 
arī bebrs. Līdz Vecrīgai mums ir 50 
minūšu gājiens, ko reizēm arī cenša-
mies veikt kājām vai riteņiem. Agrāk 
dzīvojām vienkāršos pilsētas centra 
dzīvokļos, tad ikkatru brīvu dienu 
rāvāmies ārā uz laukiem, bet kopš pa-
šiem ir māja ar dārzu, tad labprāt laiku 
pavadām tur.

Vai bērni jums arī interesējas par 
folkloru: rokdarbiem, dziedāšanu, lat-
visko dzīves ziņu?

Ar bērniem nav tik viegli, jo vi-
ņiem jāļauj iziet arī caur vecāku no-
liegšanas stadijai; nevaram lielīties, ka 
visi bērni ir aktīvi dziedātāji, muzicē-
tāji vai tautas tērpu darinātāji. Bet lie-
tas notiekas pamazām – vecākā meita 
pamazām ir sajutusi vajadzību gatavot 
linu kreklus, arī jostiņas. Savukārt 
Silvija ir aktīva dejotāja tautiskajos 
dančos; būtu tikai puišu tur vairāk. 
Domājam, ka ar laiku visi bērni sajutīs 
nepieciešamību darboties arī kādā lat-
viešu tradīciju jomā.

Vai  būsit  Austrālijā  pirmo  reizi? 
Kas  jums  Austrālijā  visvairāk  intere-
sē?

Austrālijā abi būsim pirmo reizi. 
Vistuvāk Austrālijai līdz šim esam ce-
ļojuši uz Sibīrijas latviešu ciemiem un 
arī Indijā. Austrālijā ceram iepazīt gan 
dabu, gan cilvēkus un viņu kultūru, 
gan eiropiešu, gan vietējo aborigēnu. 
Priecāsimies, ja izdosies uz kādu brīdi 
ienirt siltā jūras līcī, pavērot krāsainās 
zivtiņas, kā arī ceram ieraudzīt kādu 

ķenguru bariņu. Visbeidzot ir arī maza 
cerība no Austrālijas vecākās paau-
dzes latviešiem dzirdēt kādu mums 
nepazīstamu dziesmu. Mūsu labākās 
teicējas Ķērstas Albužes (dzim. Bubē-
ris) brālis dzīvojot kaut kur Austrālijā; 
varbūt izdotos satikt arī viņu un paru-
nāt par veciem laikiem.

Kas  jums  mīļākā  nodarbe  karstā 
vasaras dienā? Garajos ziemas vaka-
ros?

Kā jau ziemeļniekiem, mūsu ide-
ālais vasaras siltuma komforts ir no 
20-25°C, bet ja karstums pārsniedz 
30°C, tad meklējam ēnu un ūdeni. Zie-
mā, kad ir tumšs un auksts, tad Ilmārs 
strādā ar arhīva datiem, vācot latviešu 
uzvārdu sarakstu un to izplatību, bet 
Janta veic rokdarbus. Labā ziemas die-
nā gan mēģinām ar bērniem slidot un 
slēpot, uzcelt sniegavīru.

Paldies  par  interviju!  Tiksimies 
3×3 janvārī!

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“

Iepazīsimies!
Turpinājums no 4. lpp.
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Ar izstādi Piecas 
gleznas Latvijas Na-
cionālā mākslas muze-
ja 4. stāvā Raimonds 
Staprāns atzīmē savu 
90 gadu jubileju, kas 
svinama 13. oktobrī.

Sestdien, 10. sep-
tembrī, mākslinieks tikās ar skatītā-
jiem, piedaloties arī Pīteram Menden-
holam, Losandželosas mākslas galerijas 
Peter Mendenhall Gallery īpašniekam. 
Šajā galerijā jau vairāk nekā 20 gadus 
latvietis izstāda savus darbus, un tā pār-
stāv viņu, sadarbojoties ar citām galeri-
jām un muzejiem. Pēc šīs izstādes – tā 
Latvijā skatāma līdz 20. novembrim – 
visas piecas gleznas ceļos atpakaļ uz 
ASV, lai 2017. gadā tiktu eksponētas 
Krokera un San Hosē Mākslas muzejā.

Tikšanās reizē ar skatītājiem jubilārs 
labprāt dalījās savās atmiņās par Latvi-
ju, kuru atstāja 18, bet ASV ieceļoja jau 
21 gada vecumā. Raimonda Staprāna 
tēvs bija ārsts, kurš, kā māte esot teiku-
si, nesaprot mākslu, bet to mīl. Viņš bija 
arī tas, kurš atrunāja dēlu iet viņa pēdās, 
ja grib dzīvot radoši interesantu dzīvi. 
Ārsta darbs esot garlaicīgs, pelēcīgs, 
apnicīgs – allaž viens un tas pats. Tiesa, 
izraugoties mākslinieka ceļu, pie bagā-
tības netiksi, brīdinājis tēvs. Raimonds 
Staprāns izvēlējies gleznotāja likteni.

1948. gadā Vašingtonas Universi-
tātē Sietlā jubilārs sāka mācīties glez-
niecību un drāmu. Savā dzīves laikā 
mākslinieks piedzīvojis dažādu vir-
zienu parādīšanos, uzplaukumu un no-
maiņu ar citu. Daudz arī pats tajos dar-
bojies un ieguvis zināmu piekrišanu.

Ar vecumu dzīve sašaurinās, saka 
Raimonds Staprāns, bet glezniecība 
paliek. „Vajadzība  gleznot  ir  arvien 
lielāka,  es  to  daru  ar  arvien  lielāku 
prieku,“ viņš atzīstas Neatkarīgās ko-
respondentei. Mākslinieks glezno kat-
ru dienu, pat sestdienās un svētdienās.

Uz Rīgu jubilārs atvedis tikai pie-
cas gleznas. Viņš rādot izstādēs tikai 
tos darbus, ar kuriem pats ir apmieri-
nāts. Mākslinieks strādājot uzreiz pie 

vairākām gleznām. No rīta ierodoties 
darbnīcā, skatoties, kura no tām atbilst 
šodienas noskaņojumam. Gleznojot 
ilgi, bieži pārgleznojot, tādēļ zem vir-
skārtas ir krietni pabiezs krāsu slānis. 
Kaut arī pēdējo gadu darbos nolasāma 
kāda ainava, saredzams kāds priekš-
mets, taču reālajam nav nekādas sazo-
bes ar īstenību, ko viņš vēro ik dienas. 
Patiesībā tā ir abstrakcija, kas pieņē-
musi reālu ārējo formu. Tā ir kā ēsma 
līdakai, lai piekostos pie āķa.

Pats svarīgākais Raimondam Staprā-
nam gleznā ir konkrētā brīža noskaņa, 
sajūtas, kas izpausmi dzīvē iegūst krāsās, 
krāsu laukumos, to ritmos. Tādas ir arī 
pēdējo gadu gleznas, kas tapušas pēc pē-
dējās personālizstādes Rīgā, 2006. gadā.

Latvijas skatītājam ļoti interesanti 
bija ieklausīties galerijas vadītāja Pītara 
Mendenhola domās. Viņš norādīja, ka 
Raimonds Staprāns ir raksturīgs Kali-
fornijas areāla gleznotājs, kuram būtis-
ka ir krāsa un gaisma. Viņš esot arī citā-
dāks nekā pārējie šī novada mākslinieki, 
jo viņam esot citādāka krāsu izjūta – lat-
viska, pēc viņa domām. Jā, to atzina arī 
pats gleznotājs – kā visiem latviešiem, 
arī viņam ļoti tuva esot pelēkā krāsa.

Abi runātāji kliedēja maldus, kas iz-
platījušies reklāmas un nekompetences 
dēļ – Raimonds Staprāns nav populārs 
amerikāņu sabiedrībā. Viņu ļoti ciena 
Kalifornijas mākslas aprindās, bet ne Vi-

samerikas mākslas dzīvē. Visas Ameri-
kas mērogā slavena ir tikai Vija Celmiņa. 
Visu nosaka ūtrupes jeb gleznu izpārdo-
šanas. Par Raimonda Staprāna darbiem 
tādas summas nemaksā, kā par Vijas 
Celmiņas zvaigžņotajām debesīm. Taču 
galerijas strādā, lai Raimonds Staprāns 
gūtu ievērību plašākā sabiedrībā ASV.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Amerikāņu, bet ne Visamerikas gleznotājs

Raimonds Staprāns ar skatītājām.
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Raimonds  Staprāns.  „Saulespuķe 
saulrietā“. 2010.-2015. Audekls, eļļa.
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Raimonds Staprāns. „Piecas gleznas“
Izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzejā

No 2016. gada 10. septembra līdz 
20. novembrim Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, 
K. Valdemāra ielā 10) 4. stāva izstāžu 
zālē ir skatāma Raimonda Staprāna 
darbu izstāde Piecas gleznas. Piektdien, 
9. septembrī, notika izstādes atklāšana.

Raimonds Staprāns (1926) Latvi-
jā ir labi pazīstams kā lugu rakstnieks. 
Kā gleznotāju Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja apmeklētāji Staprāna 
mākslu iepazina 2006. gadā, kad tika 

sarīkota līdz tam plašākā meistara 
daiļrades izstāde viņa dzimtenē.

Raimonds Staprāns dzimis Rīgā, 
Otrā pasaules kara beigās kopā ar ģime-
ni devies trimdā. Apmeties dzīvot un 
strādāt Sanfrancisko, Kalifornijā. Ba-
kalaura grādu mākslā un dramaturģijā 
ieguvis 1952. gadā Vašingtonas Univer-
sitātē Sietlā un mākslas maģistra grādu 
Kalifornijas Universitātē Bērklijā.

Raimonda Staprāna agrīnā glez-
niecība, kā jau lielākajai daļai māks-

linieku, kas savas izglītības gaitas 
sāka 20. gs. 50. gados ASV, veidojās 
abstraktā ekspresionisma ietekmē. 
No 70. gadu vidus viņš izvēlējies reā-
lisma un abstraktās mākslas sintēzi. 
Raimonds Staprāns ir Kalifornijas līča 
piekrastes figuratīvās skolas pārstāvis. 
Mākslinieku īpaši saista šī reģiona gais-
mēnas specifika, kurā krāsu dzidrums 
un spilgtums kontrastē ar ēnu blīvumu.

 
Turpinājums 9. lpp.
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Kārļa Skalbes me-
moriālajā muzejā Saul-
rieti stāsts par tulkotāju, 
dzejnieka dzīvesbiedri 
Lizeti Skalbi visos mu-
zeja 29 pastāvēšanas 

gados ieņēmis lielu vietu. Lizetes 
Skalbes istabā apmeklētāju sagaida 
tikšanās ar viņas tulkotajām grāma-
tām, no fotogrāfijām ciemiņus uzlū-
ko īpašais Ziemeļmeitas acu skatiens. 
Šajā sezonā stāsts ir nedaudz izvērsts 
un sastapšanās ar Lizeti Skalbi sākas 
jau muzeja Dienvidu pažobelē, kur ie-
kārtota neliela piemiņas izstāde. Šogad 
14. septembrī Lizetei Skalbei – 130.

Lizetes Skalbes koferis izstādē ir 
savdabīgs viņas un visas Skalbju ģime-
nes dzīves gaitas simbols. Tā ir jaunība 
un pirmā emigrācija kopā ar Kārli Skal-
bi, tie ir mierīgas, sakārtotas dzīves gadi 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad ko-
feris vasaras sākumā ceļo no Rīgas uz 
Saulrietiem un rudenī atpakaļ. Koferis 
ir arī Skalbju bēgļu ceļa simbols. Un ko-
feris stāsta arī par dzīvi pēc Kārļa Skal-
bes, kad pēc Stokholmas ziemas, tas 
tiek sakrāmēts Dzegužsalas vasarām.

Mazi noslēpumi, lieli darbi un īsta 
mīlestība – tās ir trīs pamattēmas, kas 
ieskicētas izstādē, un katru no tām 
atklāj nedaudzas, taču pašai Lizetei 
Skalbei svarīgas lietas. Lietas, kas 
pārdzīvojušas Skalbes kundzi, pēc-
nācēju rūpīgi glabātas, astoņdesmito 
gadu beigās no Stokholmas pārvestas 
uz Saulrietiem. Uz mājām.

Piemēram, vienkāršs spogulītis 
koka ietvarā ar spoguļvirsmu abās pu-
sēs. Piederējis Lizetei Skalbei Stokhol-

mas dzīves periodā 
(1945-1972). Nekādu 
sīkāku ziņu par to mūsu 
rīcībā nav. Atliek vien 
iztēloties, kā tulkotāja 
tajā ielūkojas, pirms 
doties ciemos pie kāda 
no Aspudenes kaimi-
ņiem (Pēc 2. pasaules 
kara Hāgerstenas As-
pudenes kalnā dzīvo 
īpaši daudz latviešu 
inteliģences pārstāvju: 
prof. K. Straubergs, 
Niklāvs Strunke, Vero-
nika Strēlerte, Andrejs 
Johansons, Fricis 
Dziesma un daudzi 
citi,) vai, lai piespraus-
tu kādu no skaistajām 
rotām, kas arī aplūko-
jamas izstādē.

Taču šim spogulītim ir gluži īpaša, 
simboliska loma Kārļa Skalbes muzeja 
tapšanā un Skalbju dzimtas mājupceļā 
uz Saulrietiem Vecpiebalgā. 1986. gadā 
to teātra kritiķei, piebaldzietei Lilijai 
Dzenei, Stokholmas neticīgi, kā pārbau-
dot, uztic Ilze Skalbe-Legzdiņa. Lilija 
Dzene ir viens no pirmajiem cilvēkiem, 
kurš no Latvijas sazinās ar Kārļa Skalbes 
meitu un dodas ciemos, lai runātu par 
muzeja tapšanu. Tas nav vienkāršs brī-
dis, starp turieniešiem un šejieniešiem ir 
gadu desmiti, pavadīti ne tikai dažādos 
Baltijas jūras krastos, bet arī atšķirīgās 
politiskajās iekārtās. Tomēr, šķiroties 
no Latvijas ciemiņiem, K. Skalbes mei-
ta Lilijai Dzenei sniedz spogulīti: „Še, 
ja nebaidies, ja gribi...“ Kā reiz stāstīja 

Dzenes kundze, tas bija īpašs brīdis. Tas 
bija brīdis, kad viens necils spogulītis 
kļuva par dārgumu dārgumu, cauri mui-
tām un pāri robežām pārvedamu.  „Es 
būtu atteikusies no it visa, kas manā ceļa 
somā bija, no pašas somas arī, lai tikai 
aizvestu šo spogulīti mājās,“ tā reiz, cie-
mojoties Saulrietos, notikumu atcerējās 
Lilija Dzene. Tajā brīdī viņā arī nostipri-
nājās pārliecība un ticība, ka Kārļa Skal-
bes muzejs Saulrietos būs.

Spogulītis, baltā zīda šalle, krelles, 
papīra nazīši, mazas lietas, kas veido 
īpašu stāstu. Stāstu par Lizeti Skalbi.

Brauciet uz Saulrietiem, mēs to 
labprāt jums pastāstīsim!

Līva Grudule
Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre“

No 80. gadiem meistars pievērsies 
klusās dabas un ainavas žanram – autora 
kompozīcijas ir sabalansētas, glezniecis-
ko laukumu ģeometrija rūpīgi izsvērta, 
emocionalitāte apvaldīta, tomēr plakņu 
un krāsu attiecības nospriegotas. Savos 
darbos viņš attēlojis Klusā okeāna pie-
krasti ar laivu piestātnēm un anonīmām 
ēkām, vienkāršas ikdienas lietas: māks-
linieka darbnīcā esošās lietas, virtuves 
piederumus – tie izmantoti kā figuratīvs 
reālisms, lai ar šo priekšmetu virsmām 
strādātu kā ar abstraktām plaknēm. 
Staprāns pieder pie tiem māksliniekiem, 
kas glezno katru dienu, kā profesionā-
lis – lēnā un pārdomātā procesā noved 
kompozīciju līdz līdzsvara stāvoklim.

Šogad, kad meistaram aprit 90 
gadi, Latvijas Nacionālais mākslas mu-
zejs ir uzaicinājis Raimondu Staprānu 
parādīt jaunus darbus – tie Latvijā nav 
redzēti un tūlīt pēc izstādes Rīgā tiks 
sūtīti atpakaļ, lai tiktu eksponēti ASV. 
Tās ir piecas gleznas, kas tapušas laik-

posmā no 2010. 
līdz 2015. gadam. 
Četrās ainavās un 
vienā klusajā dabā 
skatītājs var nodo-
ties meditatīvam 
krāsu harmoniju, 
plakņu proporciju, 
saulaino un ēnaino 
laukumu attiecību 
vērojumam.

R a i m o n d a 
Staprāna darbi 
atrodas Sanfran-
cisko Mākslas mu-
zeja, Kalifornijas 
Ouklendas muze-
ja, Losandželosas 
Valsts mākslas 
muzeja, San Hosē 
Mākslas muzeja, 
Portlendas Mākslas muzeja, Pasadīnas 
Mākslas muzeja, Fīneksas Mākslas 
muzeja, Krokera Mākslas muzeja, 
Santa Barbaras Mākslas muzeja, Hjūs-
tonas Mākslas muzeja, Džona F. Ke-
nedija Mākslas muzeja, Latvijas Na-

cionālā mākslas muzeja krājumā.
Dr. art. Elita Ansone

Izstādes kuratore, 
LNMM Kolekciju un zinātniskās 

izpētes nodaļas ARSENĀLS vadītāja 
(20. gs. 2. puse – mūsdienas)

Raimonds Staprāns...
Turpinājums no 8. lpp.

Raimonds Staprāns. „Šķūnis krastmalā“. 2015. Audekls, eļļa.
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Lizetei Skalbei – 130
Mazi noslēpumi, lieli darbi un īsta mīlestība

Lizete  Skalbe  ar  meitu  Ilzi  Legzdiņu,  znotu  Robertu 
Legzdiņu un mazdēlu Andreju Legzdiņu.

FO
TO

 R
ob

er
ts

 L
eg

zd
iņ

š



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2016. gada 17. septembrī

Četras dienas, – pa-
vadītas ar jauniešiem, 
kas mīl dziedāt, piestrā-
dā pie sava kora BALSIS 
sniegumiem un arī jūs-
mo par iespēju kopīgi 
doties pa Daugavu vien-

reiz katru gadu, sniedzot koncertus, 
un ar uzņēmīgu un enerģisku diriģen-
tu Intu Teterovski, – ir paskrējušas ga-
rām kā ilgi gaidītais 3. tramvajs – rets 
notikums, bet kas pa laimi!

BALSIS  šogad ceļoja no Aizkr-
aukles līdz Ogrei, un 4 dienās snie-
dza 10 koncertus, apburot klausītājus 
Aizkraukles vecajā luterāņu baznīcā, 
Jaunjelgavas Mārtiņa Baltā baznīcā, 
Skrīveru Dendroloģiskā parkā, Dzel-
mēs, Kaibalā, Lindes muižas parkā, 
Lielvārdē, Ķeguma luterāņu baznīcā, 
Tomes baznīcā un uz plosta – Ogrē.

Koris bija gatavs dziedāt 67 dzies-
mas, no kurām katram koncertam iz-
meklēja tieši tās, kas vispiemērotākās 
katrai vietai. Skanēja garīgas dzies-
mas, laikmetīgas un dziesmu svētku 
dziesmas, kā arī pievilcīgās dziesmas 
no Raimonda Paula un Ineses Zande-
res dziesmu cikla – Dziesmas par Lat-
vijas upēm.

Kādas tad bija klausītāju atsauks-
mes sniegumam? Bez izņēmuma, ko-
ris tika uzņemts ar lieliem, sirds iz-
justiem aplausiem, pateicību, ka nav 
aizmirsuši cilvēkus laukos, ar uzslavu 
par labiem, kvalitatīviem, skanīgiem 
un emocijas izraisošiem koncertiem. 
Ļaudis arī bija sajūsmā pa diriģentu, 
kā kāds teica: „Diriģents  ir  apbrīno-
jams, tātad koris arī ir tāds!“

Nu un kāpēc tad diriģents un koris 
ir tik apbrīnojumi? Te jau saraksts ar 
iemesliem varētu būt tik pat garš kā 
niedru skaits Daugavas krastos, bet 
īsumā – kora skaņa ir saliedēta, spē-
cīga, bet arī gaiša, kas viegli plūst no 
skaļiem brīžiem uz klusajiem; dzied 
koris, bet ne 32 atsevišķi cilvēki. Ko-
ris dzied ar cieņu, viņi patiešām mīl 
latviešu koru mūziku, Latvijas dabu, 
Latvijas lauku pilsētiņas un to iedzī-
votājus. Diriģents diriģē ar sirdi un 
dvēseli, ar dziļu izpratni un respektu 
pret latviešu mūziku un koru mūziku 

vispār. Diriģen-
tu jau Austrāli-
jas latvieši pazīst 
diezgan labi, bet 
pats koris nav bi-
jis Austrālijā ilgus 
gadus. Bija prieks 
iepazīties ar šiem 
jauniešiem. (Tikai 
viena no patreizē-
jiem dziedātājiem 
bija bijusi Austrā-
lijas ceļojumā.) 
Viņi visi bija lielā 
sajūsmā pa Dauga-
vas braucienu, kas 
jau notiek 5. reizi, 
un stāstīja, ka katru gadu to tā gaidot, 
un tas pats par sevi jau dod zināmu 
enerģiju un kvalitāti koncertiem un 
pasākumiem. Pievilcīgs piedzīvojums 
visiem, – mani ieskaitot!

Ceļojot ar laivām pa Daugavu, ko-
ristiem ir ne tikai īpašais pārvietoša-
nās veids, bet arī iespēja panašķoties 
(nu tak jaunieši!), atpūsties, papeldēt 
un pavadīt laiku kopā; vienīgais – šo-
gad ceļoja lielāko tiesu vairākās laivās, 
ne uz viena plosta, kā iepriekšējos ga-
dos. Uz sauszemes atkal viņiem stājās 
priekšā, ne tikai dziedāšana, bet visā-
di pasākumi, kā nakts pārgājiens jeb 
vietu apskate, kalnā kāpšana. Vārdu 
sakot, ceļojums pa Daugavu piedāvā 
laiku arī izpriecai, ne tikai nopietnam 
darbam.

Tātad, beigu beigās, kuri tad bija 
ieguvēji?

Dabīgi, ka klausītāji! Daudzi no 
viņiem teica paldies, ka koris ir at-
braucis uz laukiem, jo viņiem nebija 
iespējas tikt uz Rīgu. Kora līmenis, 
pēc klausītāju uzskatiem, bija augsts – 
profesionāls, un bija pieejama burvīga, 
plaša dziesmu izlase.

Koristi jau arī ieguva – kopīgi pa-
vadīts laiks, iespēja koncertēt daudz 
reizes un arī atpūta un izklaide.

Diriģents savukārt iegūst koristus, 
kas ir sadziedājušies, kas ar enerģiju 
uzstājās katrā koncertā un kas ciena 
viņu kā diriģentu, un ir pateicīgi par 
viņa iztēles spējām un īpatnējiem kon-
certiem, kas tiek veidoti.

Un šī raksta autore arī guva iespēju 
iepazīties tuvāk ar kora repertuāru, pa-
vadīt burvīgu laiku ar jaukiem, sirsnī-
giem, apdāvinātiem cilvēkiem, kam ir 
liels dzīvesprieks, un, kā vienmēr, ap-
brīnot Latvijas neticami skaisto dabu.

Tikai jāmin, ka viss šis labums 
būtu izgaisis, ja katrā vietā nebūtu 
uzņēmīgu cilvēku, kas palīdzēja or-
ganizēt koncertus, sagatavot ēdienu 
koristiem (Un kā jau pie latviešiem, 
ēdiena nekad netrūka!) un noorganizēt 
naktsmājas un arī pasākumus. Tad vēl 
svarīgi ir sponsori! Tātad tiem visiem 
pienākas liels paldies.

Un ir jau vēl par ko priecāties! Vēl 
jau paliek viens Daugavas sektors – 
tas no Ogres līdz Rīgai – nākamajam 
gadam, jauniem klausītājiem... un var-
būt vēl citiem, kas dzirdēja kori šogad 
un nevarēs atturēties, bet steigsies uz 
koncertiem pie Daugavas.

Par šo ceļojumu tuvāk var lasīt 
manu rakstu BALSIS  mājaslapā: 
Balsis.lv

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

„BALSIS“ pa Daugavu
Par pamatīgi pārsteidzošiem un prieku pilniem piedzīvojumiem, plostojot pa upi

Visur bija daudz klausītāju.

FO
TO

 Il
on

a 
B

rū
ve

re

Koncerts Ogrē.
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Klausītāji Ogrē.
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10.-11. septem-
brī Latvijas vēstniece 
Apvienotajā Karalistē 
Baiba Braže piedalījās 
Daugavas Vanagu sa-

ietā, kas norisinājās Daugavas Vana-
gu Fonda (DVF) īpašumā Straumēni 
(Lielbritānija). Saieta ietvaros notika 
Daugavas Vanagu Centrālās valdes 
sēde un DVF delegātu rudens pilnsa-
pulce.

10. septembrī B. Braže, uzrunā-
jot Daugavas Vanagu Centrālās Val-
des gadskārtējās sēdes dalībniekus 

un viesus, pauda atzinību Daugavas 
Vanagu ieguldījumam Latvijas un 
latviskās identitātes un vērtību sa-
glabāšanā vairāk nekā 70 gadu garu-
mā. Vēstniece uzsvēra, ka Daugavas 
Vanagu organizācija un tās biedri 
ir latviešu tautas pārstāvji pasaulē, 
kuru būtisks uzdevums ir stāstīt par 
Latviju, tās vērtībām un sasniegu-
miem.

11. septembrī DVF delegā-
tu pilnsapulcē aktuālos jautājumus 
pārrunāja Lielbritānijā dzīvojošie 
Daugavas Vanagu biedri. Sveicot 

klātesošos pilnsapulces atklāšanā, 
vēstniece pateicās DVF par latvie-
šu kopienas stiprināšanu un atzinīgi 
novērtēja organizācijas nākotnes vī-
ziju. B. Braže apliecināja vēstniecī-
bas Apvienotajā Karalistē gatavību 
arī turpmāk strādāt kopā ar DVF un 
pārējām diasporas organizācijām lat-
viešu kopienas Apvienotajā Karalistē 
interesēs, uzsverot, ka „vēstniecība 
ir  atvērta  ikvienam  Latvijas  valst-
spiederīgajam.“

Latvijas vēstniecība Londonā

Jauniešu kora BALSIS 30. sezona
Sākusies ar dinamiskām aktivitātēm septembrī 

Tikko noslēgusies 
jauno dziedātāju uzņem-
šana; kori papildināju-
ši 10 lieliski jaunieši! 
Pirmā uzstāšanās bija 
10. septembrī mūsdienu 
kultūras forumā Baltā 
nakts 2016. Jauniešu ko-

ris BALSIS, sadarbībā ar Kristīni un 
Pēteri Brīniņiem, radījis multimediālu 
koncertu BALSIS GAISMO, kas notika 
Rīgas Augšāmcelšanās luterāņu baz-
nīcā, Lielajos kapos (Klusā iela 2). Bija 
4 koncerti un katra koncerta ilgums 

40 min.
No 23. līdz 25. septembrim 

Jauniešu koris BALSIS piedalīsies 
I Starptautiskajā Baltijas jūras koru 
konkursā Jūrmalā balticchoir.com.

Uzreiz pēc tam BALSIS dosies 
koncerttūrē uz Krieviju. 28. septembrī 
divdaļīgs koncerts 3. Starptautiskā koru 
simpozija ietvaros Maskavas P .I. Čai-
kovska konservatorijas S. Rahmaņino-
va zālē. 29. septembrī koncerts Jarosla-
vļas filharmonijas sezonas atklāšanā un 
30. septembrī solokoncerts vienā no 
senākajām Krievijas pilsētām Ribins-

kā. Krievijas tūre iespējama, pateicoties 
Pētera Avena fonda Paaudze atbalstam.

DAUGAVAS  BALSIS  2016 jau aiz 
muguras, un pozitīvu iespaidu ļoti 
daudz. BALSIS un diriģents Ints Te-
terovskis vēlreiz izsaka lielu paldies 
visiem atbalstītājiem, kas palīdzēja šī 
koncertbrauciena tapšanā. Mājaslapā 
balsis.lv ir publicēts Ilonas Brūveres 
piesātināts iespaidu atskats un fotog-
rāfijas.

Ints Teterovskis
Jauniešu kora BALSIS 

mākslinieciskais vadītājs

Pirmdien, 12. sep-
tembrī, Ārlietu ministri-
ja parakstīja sadarbības 
līgumu ar Latvijas Uni-
versitāti (LU) par atbal-

stu Diasporas un migrācijas pētījumu 
centra projektiem 2016. gada rudenī. 
Mērķis ir turpināt atbalstīt diasporas 
un migrācijas jautājumu izpēti, šogad 
padziļināti pievēršoties aktuālajai re-
migrācijas tematikai.

LU Diasporas un migrācijas pē-
tījumu centrs, kas darbojas jau trešo 
gadu, ir nozīmīgs ne tikai diasporas 
politikas veidotājiem un īstenotā-
jiem, bet arī diasporai un Latvijas 
sabiedrībai. Ārlietu ministrijai ir bū-
tiski, ka aktivitātes, kas paredzētas 
diasporas atbalstam un sadarbības ar 
diasporu veidošanai, ir balstītas uz 
zināšanām par diasporu un tās vaja-
dzībām.

Ārlietu ministrija piešķīrusi 
22 766 eiro centra aktivitātēm, lai 
atbalstītu vairākus pētniecības pro-
jektus. Viens no centrālajiem jautāju-

miem 2016. gadā ir remigrantu iekļau-
šanās Latvijas darba tirgū.

Centra vadītāja Inta Mieriņa 
skaidro, ka šobrīd ir ārkārtīgi maz 
zināms par tautiešiem, kuri ir atgrie-
zušies, Latvijā; – kā viņi jūtas un kā 
viņiem veicas. Kā liecina iepriekšējie 
pētījumi, daudzi no tiem, kuri atgrie-
žas Latvijā, diemžēl pēc kāda laika no-
lemj aizbraukt atkal. Pētniece uzsver, 
ka ir ļoti svarīgi saprast, kas šos cilvē-
kus Latvijā neapmierina, un kā veici-
nāt efektīvāku remigrantu iekļaušanos 
Latvijas darba tirgū un sabiedrībā, tā-
dējādi mazinot atkārtotas emigrācijas 
risku.

2016. gadā LU Diasporas un 
migrācijas pētījumu centra pētnieki 
analizēs, kādu pasākumu kopumu 
remigrācijas veicināšanai un atbals-
tam realizē citās Eiropas valstīs, tajā 
skaitā Centrālās un Austrumeiropas 
valstīs, apkopojot labās prakses pie-
mērus un izstrādājot rekomendācijas 
turpmākajam darbam šai jomā. Uz-
manība tiks pievērsta ne vien atbalsta 

pasākumiem tiem, kuri vēlas atgriez-
ties, bet arī pasākumiem, kas vērsti 
uz identitātes un saiknes ar dzimteni 
saglabāšanu.

Ņemot vērā atzinumus par Latvi-
jas izglītības eksporta potenciālu, kā 
arī daudzu ārzemēs dzīvojošo Latvijas 
jauniešu interesi par iespējām atgriez-
ties Latvijā, centrs pievērsīsies arī 
Latvijas diasporu jauniešu piesaistes 
iespējām Latvijas skolām un augstsko-
lām.

Ārlietu ministrija centra darbī-
bu atbalsta kopš 2014. gada. Centra 
darbības mērķis radīt mūsdienīgu 
starpdisciplināru pētījumu centru, 
lai veiktu pētījumus diasporas un 
migrācijas jomā Latvijā un starptau-
tiskā līmenī, un sniegt intelektuālu 
atbalstu Ārlietu ministrijai un citām 
par diasporas jomu atbildīgajām in-
stitūcijām.

Informācija par centra aktivitātēm 
pieejama mājaslapā:  http://www.
diaspora.lu.lv/.
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrija un Latvijas Universitāte
Parakstīja sadarbības līgumu par atbalstu projektiem

Daugavas Vanagu saietā „Straumēnos“
Piedalījās Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē Baiba Braže
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Atkal pie manis at-
nāk viens trimdas bērnu 
bērns. Šoreiz tas ir Uldis 
Brūns no Austrālijas, 
un šodien ir 2016. gada 
31. augusts. Viņš atnāk 
pie manis ar ļoti garšīgu 
cepumu kārbiņu, un man, 

to apskatot, jau satek siekalas mutē. Tie 
ir ar dzērvenēm un balto šokolādi, un 
tādus man liekas ražo tikai Latvijā.

Tagad mans dzīvoklis ir Lāčplēša 
ielā, kas pašlaik tiek labota no vienas 
nama sienas līdz nama sienai pretējā 
pusē, un labotāju mašinērija taisa gan-
drīz nepanesamu troksni. Tādēļ mēs ie-
kārtojamies pie galdiņa virtuvē un ru-
nājamies tur. Vispirms es noskaidroju, 
ka viņa vecāki – tēvs Marģeris Brūns 
un mamma Biruta Freimana ir dzimuši 
1933. gadā; tātad Uldis noteikti ir trim-
das bērnu bērns, jo 1933. gadā dzimu-
šie trimdā aizgāja vēl kā bērni.

Uldi es iepazinu jau pirms pāris 
gadiem, kad es vēl strādāju Okupāci-
jas Muzeja Biedrības valdē, un mēs abi 
bijām Muzeja Biedrības revīzijas ko-
misijā. Tikai tad es nezināju, ka viņš ir 
latvietis, kurš dzimis Austrālijā, un ir 
viens no trimdas bērnu bērniem.

Uldis stāsta
Mani vecāki abi ir no Vidzemes; 

senči tēvam no Grobiņas puses, bet 
mammai – no Lēdurgas puses. Viņi 
gan abi ir dzimuši Rīgā, un tāpat kā 
visi trimdas latvieši ir devušies bēgļu 
gaitās. Mana vecmāmiņa bija cilvēks, 
kas labi runāja krievu un vācu valodās. 
Fronte viņiem Vācijā bija uznākusi tik 
lielā ātrumā, ka viņi nebija paspējuši 
aizbēgt un uz brīdi bija palikuši krievu 
zonā. Kad karavīri viņiem bija likuši iet 
uz austrumiem un atpakaļ uz mājām, 
vecmāmiņa bija tiem sastāstījusi, ka 
viņi tikai grib satikt radus, un tad visi 
kopā došoties uz mājām. Tā viņi izglā-
bās no krieviem un nonāca amerikāņu 
zonā Blombergas nometnē. No Vācijas 
viņi nonāca Austrālijā, Adelaidē. Es 
tad arī esmu tur dzimis 1957. gadā.

Es arī izskolojos Adelaidē. Man ir 
bakalaura grāds politikā un vēsturē, un 
otrs grāds man ir tieslietās. Tas arī ir 
bakalaura grāds, un tad vēl es dabūju 
pastudēt pēcstudiju programmā (post 
graduate  –  legal  practice). Tātad, es 
esmu jurists un ilgi strādāju arī kā ju-
rists. Savus grādus es vienmēr dabūju, 
strādājot un tai pašā laikā studējot. Tā-
dēļ man studijas vilkās tik ilgi, jo strā-
dāt un studēt nav viegli. Vienīgi divus 
pēdējos gadus tieslietās es varēju tikai 
studēt, jo biju iekrājis pietiekoši daudz 
naudas, lai varētu nodoties tikai studi-
jām. Es strādāju pavalsts darbā un vē-
lāk pie Industrial Relations vienā mazā 
nevalstiskā organizācijā, kur es nostrā-
dāju kādus 13 gadus. Es arī strādāju pie 

viena projekta Dienvidaustrālijas izglī-
tības ministrijā, kur mēs savilkām kā-
das 15 dažādas organizācijas vienā. Tas 
bija līgumdarbs uz vienu gadu. Kad tas 
darbs beidzās, man likās, ka tas ir labs 
moments māju izīrēt un nokārtot visu, 
lai vienu gadu varētu pavadīt Latvijā.

Tas man bija tāds pirms krīzes pro-
jekts aicināt citus Austrālijas latviešus 
vienu gadu pavadīt Latvijā, pie kam es 
pats to gribēju izdarīt kā pirmais, lai 
redzētu, kā tas ir. Es aicināju ārzemju 
latviešus vai veco trimdu vienu gadu 
ziedot Latvijai. Es tad viņiem gribēju 
palīdzēt iedzīvoties kā atrast dzīvokli, 
atrast darbu un kā iepazīstināt viņus ar 
dzīvi Latvijā. Es jau zināju, ka vairā-
kiem rietumu latviešiem dzīvokļi šeit 
stāv tukši. Tad es varēju viņiem palī-
dzēt atrast arī skolas. Man pašam bija 
divi bērni, un es arī zināju šo to par 
skolām. Palīdzēju atrast arī ģimenes 
ārstu. Es izveidoju mājas lapu par cil-
vēkiem, kas te ir atbraukuši un to jau 
izdarījuši un kuriem patīk šeit dzīvot.

Diemžēl tad sākās krīze, un es 
Ziemsvētkos aizbraucu atpakaļ uz 
Austrāliju, jo te man vairs nebija pilna 
laika darbs. Es biju pārliecināts, ka tur 
mani atjaunos tajā pamestajā darbā. Te 
es biju iesācis tulkot, bet tad man di-
vus mēnešus vispār nebija pat ar ko īri 
samaksāt. Arī mani klienti nebija sa-
maksājuši. Laimīgā kārtā man nauda 
ienāca, un es tiku tam pāri. Diemžēl 
ārzemju latviešiem krīzes laikā zuda 
interese to gadu Latvijai ziedot, mans 
projekts nonāca strupceļā, un es tam 
projektam atmetu ar roku.

Tagad es redzu, ka ir tāds projekts 
kā Sveika, Latvija! Otrs projekts ir, kad 
latviešu jaunieši var braukt un vasaras 
nostrādāt dažādās ministrijās vai Oku-
pācijas muzejā. Amerikas Latviešu 
Apvienība (ALA) vai Pasaules Brīvo 
Latviešu Apvienība (PBLA) tam no-
lūkam dod viņiem stipendijas. Tas arī 
ir ļoti labi, jo viņi te atbrauc uz ilgāku 
laiku un redz, kā te pa īstam ir, ne tikai 
uz vasaras izpriecas laiciņu. Daudziem 
te patīk, daži no viņiem te dabū darbu. 
Šogad man liekas, ka divi dabūja darbu. 
Es esmu ievērojis, ka tie, kas te atbrauc 
uz gadu, parasti arī te paliek. Viņi redz, 
ka dzīve šeit ir interesanta, un ka strā-
dājot var arī izdzīvot. Es pazīstu arī to 
Kanādas meiteni Džūliju Giffordi, kam 
tikai vecmāmiņa ir no Latvijas. Viņa te 
atbrauca, viņai patika un viņa te palika.

Patiesību sakot, es arī jau 1990. gadā, 
kad pirmo reizi biju Latvijā, biju izdo-
mājis, ka kaut kādā momentā es gribēšu 
dzīvot Latvijā. Es tā arī biju audzināts. 
Mēs ģimenē visi ticējām, ka Latvija būs 
brīva, un kādreiz te dzīvosim. Mēs bi-
jām droši, ka atbrauksim un tad izbrau-
kāsim visu Latviju. Tā ceļošanas ideja 
man toreiz ļoti patika, un es domāju, ka 
jābrauc. Tagad gan es esmu Latviju iz-

braukājis diezgan. Tad 2005. gadā es te 
atbraucu pārliecībā, ka tas būs uz vienu 
gadu, nu tā, kā es mudināju citus ārze-
mēs dzimušos latviešus. Man plāns taču 
tāds bija Ziedot vienu gadu Latvijai.

Es gribēju Latvijā izdarīt kaut ko 
pozitīvu, jo man pa visiem gadiem dar-
ba vietā bija sakrājies laiks, ko es varēju 
izmantot kā atvaļinājumu. Tas bija par 
manu ilgo darbu vienā valsts iestādē. 
Es jau biju izdomājis, ka pirmos mēne-
šus redzēšu kā ir, tad pameklēšu darbu.

Sagadījās, ka es dabūju ziņu par 
darba iespēju aizsardzības ministrijā 
sakarā ar NATO samitu, ko rīkoja Lat-
vija. Rinkēviča kungs bija aizsardzības 
ministrijas Valsts sekretārs un meklēja 
sev komandu, kas palīdzēs to izkārtot. 
Tā es to darbu tur dabūju, un es biju 
viņa komandā. Es biju uzņēmējvalsts 
transporta koordinators. Tas darbs man 
vēl bija arī nākošajā gadā, un tā mana 
ideja par atpakaļ braukšanu uz Austrā-
liju pēc viena gada vairs nebija spēkā.

Nu jau es biju Latvijā uz diviem 
gadiem. Kad biju tos divus gadus te 
nostrādājis, sapratu, ka tāpat vēl nebi-
ju gatavs doties atpakaļ un Austrāliju. 
Man te patika, te bija interesanti. Es 
tomēr domāju, ka atpakaļ ir jābrauc, 
bet tad manu darbu te pagarināja uz 
vēl vienu gadu, un es paliku vēl. Tad 
es domāju, man taču te patīk, kāpēc 
lai es brauktu prom? Un es jau plānoju 
uz Austrāliju vairs tikai pa laikam aiz-
braukt tur ciemos.

Ģimene gan aizbrauca atpakaļ uz 
Austrāliju. Man ir divi bērni – meita 
Liene un dēls Kristaps. Meita tagad 
plāno studēt Eiropā, un es ceru, ka 
viņa izvēlēsies Latviju.

Pats es tagad strādāju par tulkotā-
ju. Man nav nekādas mājas lapas vai 
reklāma internetā. Laikam jau esmu 
tik pazīstams, ka klienti tagad meklē 
mani, darba man pietiek. Šad un tad ir 
jau jāatsaka, jo visus nespētu paveikt. 
Varētu strādāt nepārtraukti. Tulkoju 
no latviešu uz angļu, tulkoju Lietišķās 
Mākslas muzejam, tulkoju Biržai, Na-
cionālās Aizsardzības akadēmijai un 

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (6)
Uldis Brūns

Uldis Brūns.
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vēl citām valsts un privātām iestādēm. 
Vairāki klienti ir mākslā, un vairāki ir 
arī no politiskās puses. Tas viss mani 
interesē un arī patīk.

Mana mamma šovasar bija te pie 
manis ciemos; tēvs jau ir miris.

Ģimene mani ir atstājusi un aiz-
braukusi atpakaļ uz Austrāliju, bet man 
te patīk un tagad vairs nav nekādas vē-
lēšanās braukt atpakaļ. Ir jau iespējams, 
ka ģimene te atgriezīsies, jo meita par 
to jau runā, ka viņai Latvijas pietrūkst. 
Viņa latviski ļoti labi runā, un grūtības 
tas viņai nesagādās. Man laikam gēnos 
kaut kur ir tas latviskais, jo es šeit jūtos 
ļoti labi. Man te ir labi draugi, un es jū-
tos kā zivs ūdenī. Varbūt man Latvijā 
palīdzēja iesakņoties arī tas, ka es strā-
dāju tādos darbos, kur visi bija latvieši, 
un visi bija labi cilvēki.

Es arī spēlēju basketbolu, kur arī 
man ir tagad labi draugi, labi cilvēki un 
visi latvieši. Spēlēju pie Tukuma, un 
tur arī piedalās tikai vietējie latvieši. 
Nupat biju aizbraucis uz Serbiju ska-
tīties basketbolu. Tukumā man ir arī 
vairāki radi, un tāpēc man patīk spēlēt 
tur, jo tad es arī tur jūtos piederīgs.

Bez tam es vēl esmu korporācijā 

Latvia, kas man dod biedru un draugu 
pleca sajūtu. Latvias biedrus jau diez-
gan daudz es biju iepazinis Sidnejā 
un Toronto, un te Latvijā es varu šis 
draudzības tikai nostiprināt un vieglāk 
veidot jaunas.

Savu brīvo laiku es te pavadu, spē-
lējot basketbolu, kas man patīk ļoti, un 
arī daudz ceļojot, jo arī ceļot man patīk 
ļoti, ļoti. Esmu bijis Brazīlijā, jo arī tur 
man ir radi. Esmu bijis Horvātijā, Ser-
bijā, Anglijā, Īrijā, Francijā, Spānijā, 
Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, 
Lietuvā, Vācijā, Polijā...

Te mēs abi sākam smieties, jo nu jau 
viņš ir minējis tik daudz valstu, ka man 
kā bijušajam ceļojumu aģentūras darbi-
niekam liekas, ka Eiropā vairs nav ne-
vienas valsts, kurā Uldis nav bijis. Vēl 
Uldis piemin, ka ir bijis arī Izraēlā un 
Turcijā. Kad esmu sakrājis kādu bišķīti 
naudas, tad sakrāmēju somas un ceļoju.

Es interesējos arī par politiku; Na-
cionālā Apvienībā biju kandidāts uz 
Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet 
saprotams, ka mani neievēlēja. Latvijā 
neesmu pietiekoši pazīstams. Es esmu 
saistījies ar Okupācijas Muzeju. Mu-
zeja Biedrībā esmu revīzijas komisijā, 
esmu arī Daugavas vanagos kā šeit, tā 
Austrālijā; tātad garlaicīgi man nav. 
Bez tam Latvijā taču ir bezgalīgi aktī-

va kulturālā vide. Te vienmēr kaut kas 
notiek, vai te ir ziema, vai vasara.

Man ļoti interesē Latvijas demo-
grāfiskie un diasporas jautājumi, un 
tādēļ es arī mēģinu uz šejieni dabūt 
jaunus ārzemju latviešus. Tāpēc es ie-
sāku runāt par to Ziedo gadu Latvijai. 
Domāju, ka kādi pāris te ar to akciju ir 
pārcēlušies. Krišjānis Putniņš no Ade-
laides te ir pārcēlies un iesācis savu 
restorānu vai klubu, kas saucās Ala. 
Tur tiekas ļoti daudz jaunu cilvēku, ie-
pazīstas un sadraudzējas.

Te es atceros, ka Egīls Kaljo man 
stāstīja, ka viņš tur diezgan bieži uz-
stājas ar savu ģitāru un dziedāšanu. Ja 
tādi cilvēki ar enerģiju un ar idejām 
atbrauc un te paliek, un te rada jaunas 
darba vietas, tad es varu tikai priecā-
ties. Ja mēs paši to Latviju gribam, tad 
mums pašiem tā ir jāveido. Mēs neva-
ram gaidīt, kamēr Eiropa vai kāds cits 
to darīs mūsu vietā.

Ar to mana saruna ar Uldi ir galā, 
un es atkal esmu priecīga, ka man bi-
jusi  izdevība  parunāties  ar  vienu  no 
trimdas  bērnu  bērniem,  kam  Latvijā 
patīk tik ļoti, ka viņš ir izlēmis ne tikai 
vienu gadu vien ziedot Latvijai, bet jau 
ļoti daudz gadus.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“
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Armijas apgādē iesaistīs vietējos ražotājus
Aizsardzības nozares plāns lielajiem iepirkumiem

Jau nākamnedēļ valdību iepazīsti-
nās ar aizsardzības nozares plānu, kas 
paredz armijas apgādē īpaši iesaistīt 
vietējos uzņēmumus, lai krīzes situ-
ācijā bruņotajiem spēkiem būtu pro-
dukti un pakalpojumi, kas ir pieejami 
uz vietas. Reizē ar šīm pārmaiņām pa-
redzēts arī celt kvalitātes prasības, un 
vēl vairāk samazināt starpnieku lomu.

Latvijas Televīzijas raidījums de fac-
to ziņo, ka lielajos aizsardzības nozares 
iepirkumos – virs trim miljoniem eiro, 
ārzemju kompānijām kā apakšuzņēmēji 
būs jāatrod un jāpiesaista partneri Lat-
vijā, uzticot tiem 30% procentus no ie-
pirkuma apjoma. Tas nepieciešams, lai 
audzētu Latvijas ražotāju kapacitāti un 
nodotu tiem īpašās zināšanas produktu 
ražošanai vai apkalpošanai.

Izvēlētajiem uzņēmumiem īpašās 
sadarbības iespējas ļaus nonākt tādā kā 
monopolstāvoklī. Tādēļ ieplānota ne 
tikai produktu cenas salīdzināšana ar 
pārējo tirgu. Firmām ierobežos peļņas 
līmeni līdz astoņiem procentiem, un to 
reizi divos gados pārbaudīs neatkarīgs 
auditors. Valdībai adresētajā ziņojumā 
arī norādīts, ka izvēlētajiem partne-
ruzņēmumiem jābūt eksportspējīgiem.

„Viena lieta ir paļauties uz situāci-
jām  un  piegādātājiem  kaut  kur  ārval-
stīs, taču, ņemot vērā operacionālās si-
tuācijas, un atceroties 1940. gadu, kad 
Latvijas valdībai bija vairāki pasūtīju-
mi,  bet  krīzes  situācijā  neviens  negri-

bēja  tos  izpildīt pat pie situācijas, kad 
nauda jau bija samaksāta. (..) Mums ir 
jābūt  drošiem,  ka  dažādās  situācijās, 
arī krīzes situācijās, mums būs nodroši-
nāta piegāde. Un to var nodrošināt tikai 
ar  to,  ka  ir  vietējais  piegādātājs,  kurš 
spēj to darīt,“ saka Aizsardzības minis-
trijas valsts sekretārs Jānis Garisons.

Kopā ar vairākus desmitus uzņē-
mumu pārstāvošo Latvijas Drošības 
un aizsardzības industriju federāciju 
apzināti iespējamie telšu, konteineru, 
formastērpu, munīcijas ražotāji, arī in-
formācijas tehnoloģiju uzņēmumi un 
citas kompānijas, kas var radīt armijai 
nepieciešamo. Paredzēta arī ciešāka 
zinātnieku iesaiste. „Biedri,  kas  nāk 
pie mums, viņiem ir produkts, projekts 
vai  pakalpojums,  ko  var  transformēt 
kā  eksportspēju,“  Latvijas Drošības 
un aizsardzības industriju federācijas 
padomes priekšsēdētājs, DDupleks 
valdes loceklis Agris Dundurs.

Iepriekš minētā prasība par vietējo 
uzņēmumu līdzdalību un ražošanu lie-
lajos iepirkumos faktiski jau ir sākusi 
darboties. Tā bija daļa no līguma arī 
pēdējā laika vērienīgākajā projektā par 
123 kaujas izlūkošanas kāpurķēžu ma-
šīnu CVR(T) iegādi. Desmit gadu lai-
kā mehanizācijas projekta izmaksas, 
ieskaitot bruņumašīnu iegādi, aprīko-
šanu, apmācības un visu uzturēšanu 
būs 249 514 638 eiro. Aptuveni gadu 
britu militārais milzis BAE  Systems 

meklē piemērotāko partneri Latvijā.
BAE  Systems atbilde raidīju-

mam de  facto: „Saskaņā  ar  kompā-
nijas  starptautisko  rīcības  kodeksu, 
„BAE  Systems“  piemēro  augstākos 
ētikas  standartus,  lai  izvēlētos  indus-
triālo partneri Latvijā, kas apkalpotu 
123 CVR(T) kaujas mašīnas, ko Latvi-
jas valdība  iegādājusies no Lielbritā-
nijas  valdības.  Spējīgākā  industriālā 
partnera izvēles process ir neatkarīgs 
no  Latvijas  valdības  un  to  dara  pati 
„BAE Systems“. Tā šobrīd veic tālāko 
atlasi no neliela kandidātu skaita.“

Aizsardzības ministrijā uzsver, ka 
tā neietekmē un neiesaistās apakšuz-
ņēmēju meklēšanā Latvijā. Turklāt tai 
neesot tam ne resursu ne tikai remon-
tēt uz vietas Latvijā, bet plānā ir arī 
kaujas mašīnām vajadzīgās munīcijas 
ražošana. Viens no uzņēmumiem, ko 
apmeklējuši un vērtējuši iespējamie 
ārzemju partneri, ir munīcijas ražo-
tājs DDupleks. Tas šobrīd gandrīz visu 
savu civiliem un arī militāriem mēr-
ķiem saražoto produkciju eksportē.

Agris Dundurs, SIA DDupleks val-
des loceklis: „Mūsu  gadījumā  ir  pie-
tiekami unikāli produkti, pasaulē šādu 
produktu nav, tādēļ mēs varam dēļ uni-
kalitātes,  dēļ  šo  produktu  specifiskām 
īpašībām arī ieiet šajā militārajā tirgū.“

Pirms vairākiem gadiem veiktā 
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Mūžībā aizgājusi

SKAIDRĪTE LEINASARS
dzimusi 1920. g. 29. septembrī, Kazaņā
mirusi 2016. g. 1. septembrī, Melburnā

Viņu mīlestībā atcerēsies dēls Valdis,
vedekla Baiba un mazbērni Henriks un Inga

Dieviņ, iededz vakarzvaigzni,
Zemes bērns uz mājām iet.
Sāpju nasta viegla kļuva,
Debess dārzos rozes zied.

✝
Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

ALFREDS JĀNIS VĒZIS BE
1965-I

dzimis 1945. gada 26. martā, Hermannsburg, Vācijā
miris 2016. gada 5. septembrī, Phillip Island, Austrālijā

Sēro Beveronijas konventsSit tibi terra levis

Manas atmiņas par manu brāli Jāni Ātrenu
11.4.1938. – 8.8.2016.

Ģimenē mēs visi saucām Jāni par 
Janku; es īsti nezinu iemeslu, bet var-
būt tādēļ, ka tēvs arī bija Jānis.

Janka piedzima 11.4.1938. Viņš 
bija pusotra gada jaunāks par mani; 
gudrs un apķērīgs zēns, kas iemācījās 
lasīt tai pašā gadā, kad es. Mani mam-
ma mācīja mājās, jo negribēja laist 
skolā kara dēļ. Kamēr mēs visi sēdē-
jām pie galda un es boksterēju, Janka 
sāka pats no sevis lasīt to pašu!

Kara dēļ mēs bēgām uz Vāciju un 
tur abi iemācījāmies vācu valodu. Pēc 
pieciem gadiem Vācijā Janka runāja 
perfekti vāciski. Nevarēja pateikt, ka 
viņš būtu ārzemnieks. Viņš ātri un ele-
ganti slēpoja pa sniegu un vasarā bieži 
peldēja tuvajā ezerā.

Austrālijā Janka gāja Goleras 
(Gawler) vidusskolā; pēc pirmā apju-
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kuma, ka neviens nerunā ne latviski, 
ne vāciski, iemācījās angliski un skolu 
nobeidza kā pirmais skolnieks.

Toreiz Janka ar ģimeni dzīvoja mājā 
ar zemes gabalu mazā ciematā Koka-
tūvelijā (Cockatoo Valley), ap 80 km 
no Adelaides. Viņam patika suņi, un 
man šķiet, ka viņš kādam kaimiņam 
bija devis mājienu par savu iekāri, un 
kaimiņš uzdāvināja viņam kucēnu. Tas 
bija vienkāršs suns, klausīja Jankam un 
saucās Nero. Janka skrēja kopā ar suni, 
gāja medībās ar to un arī pēc trušiem.

Skolas un studiju gados Janka bija 
garš, slaids, iznesīgs, gudrs, apsvie-
dīgs un skaists cilvēks, pāri par sešām 
pēdām garš ar blondiem, viļņainiem 
matiem. Viņš bija sekmīgs kā sportā, 
tā arī mācībās, un iecienīts kā no zē-
niem, tā no meitenēm.

Janka studēja būvinženiera zinātnes 
Adelaides Universitātē ar Austrālijas 
kopvalsts stipendiju. Viņš ne tikai bija 
teorētiķis, bet arī praktisks cilvēks, kas 
jau no agriem skolas gadiem palīdzēja 
salabot visādas saplīsušas un sabojāju-
šās lietas ap māju un dārzu, izlika trušu 
lamatas un sekmīgi ķēra trušus, laboja 
sētu un vistu šķūni, abi ar tēvu uztai-
sīja žāvējamās ierīces vīnogām. Janka 
beidza mācības ar B Eng. grādu. Vēlāk 
viņš arī ieguva Filoloģijas grādu (BA).

Studiju gados Janka ielūdza torei-

zējos latviešu studentu kopas locekļus 
uz Jāņu svinībām ģimenes īpašumā 
Kokatūvelijā. Viņš sakūra krietnu 
ugunskuru, kuram pāri lēkt, uztaisīja 
mucu, kuru uzcēla augšā īstā latviešu 
Jāņu tradīcijā. Studenti/ciemiņi dzie-
dāja, dejoja, ēda Jāņu sieru un gāja pa-
pardītes meklēt un daži arī atrada.

Vēlāk Janka iestājās armijā, kas 
viņam labi patika un padevās. Viņš 
labi sapratās ar citiem armijas cilvē-
kiem – ir kājniekiem, ir virsniekiem. 
Viņam bija atraisīta personība ar lielu 
humora izjūtu, kas gludināja ceļu sa-
skarsmē ar citiem.

Janka strādāja Jaungvinejā no 
Popondettas pilsētas. Tur Austrālijas 
armijas inženieri būvēja ceļus caur 
džungļiem. Janka kādreiz stāstīja, ka 
reiz viens gals ceļa bija pabeigts, otru 
galu džungļi grasījās apaudzēt un pa-
zudināt.

Vēlāk Janka aktīvi piedalījās Vjet-
namas karā. Viņš komandēja Tunnel 
rats – tuneļu  žurku vienību, kas neit-
ralizēja Vjetkongu raktos tuneļus zem 
mājām vai citur. Tas bija ārkārtīgi bīs-
tams, bet arī nozīmīgs un vajadzīgs 
darbs, un šiem vīriem nebija spoža nā-
kotne. Laimīgā kārtā Janka pārdzīvoja 
šo bīstamo periodu. Par viņu un viņa 

Jānis Ātrens.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 17. sept., plkst. 11.00 – 13.45, 
ALB Namā ALB ielūdz uz raidījumu 
no Vīnes Operas Madama  Butterfly 
(Puccini); Čo Čo San lomu dziedās 
Latvijas soprāns un Vīnes un citu pa-
saulē pazīstamo operu namu iecienītā 
soliste Kristīne Opolais. Ieejas maksa 
$10. Ieejas maksā iekļauti atspirdzinā-

jumi starpbrīdī.
Svētdien, 18. sept., plkst. 9.30 Tāla-
vas Mazajā zālē Adelaides sporta klu-
ba novusa treniņi. ASK novusa sekci-
jas vadītājs Jānis Lindbergs.
Svētdien, 18. sept., plkst. 12.30 – 
16.00 JAUNS PASĀKUMS! ZUPA, 
ZOLĪTE un GALDA SPĒLE SCRA-
BBLE (latviešu valodā) Tālavas Ma-
zajā zālē. Ieeja bez maksas. Pusdienās 

zupa no plkst. 12.30-14.00. Būs arī ka-
fijas galds un atspirdzinājumi iegādā-
jami. Viss par draudzīgām cenām.
Ceturtdien, 22. sept., plkst. 10.30 
ALB Namā Kino rīts – mākslas fil-
ma Chocolat angļu valodā par vienas 
sievietes šokolādes izstrādājumiem, 
kas ne tikai atmodina mazā franču cie-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. septembris
Vera, Vaira, Vairis
1941. Angļu lidmašīnas pirmo reizi 
gāja kaujā krievu frontē.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ints Puķītis.
1951. komponists Mārtiņš Brauns.
1991. Dienvidkoreja, Igaunija, Latvija, 
Lietuva, Māršala Salas, Mikronēzija 
un Ziemeļkoreja pievienojās Apvieno-
to Nāciju Organizācijai.

18. septembris
Liesma, Elita, Alita
1921. sāk darbu Herdera Institūts, vācu 
privātā augstskola Rīgā.
1976. Latvijas hokejists Mihails Bog-
danovs.
1981. basketbolists Kristaps Valters.

19. septembris
Verners, Muntis

1944. PSRS un Somija paraksta pa-
miera līgumu.

20. septembris
Guntra, Marianna, Ginters
1601. Polijas karaļa Sigismunda III 
Vāsa 14 000 vīru lielais karaspēks 
pārceļas pāri Daugavai un dodas palī-
gā Rīgai, taču naktī no 25 uz 26.sept. 
zviedri no kaujas izvairās un pārtrauc 
aplenkt pilsētu.
1937. rakstniece, latviešu radio darbi-
niece Austrālijā Elvīra Latiša (pseido-
nīms Elvīra Blūma).

21. septembris
Modris, Matīss, Mariss 
1881. aktieris, dziedātājs Rūdolfs Bēr-
ziņš.
1941. aktieris Aivars Bogdanovičs.
1950. dramaturgs Austrālijā Jānis Ba-
lodis.

1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Kalvis Jaunalksnis.
1976. Latvijas garo distanču skrējēja 
Jeļena Prokopčuka.

22. septembris
Māris, Maigurs, Mārica
Baltu vienības diena
1236. sākās kauja, kas vēsturē pazīsta-
ma kā Saules kauja.
1841. dzejnieks Andrejs Pumpurs.
1856. dzejnieks, žurnālists Pēteris 
Blaus.
1921. Latviju, Lietuvu un Igauniju uz-
ņem Tautu savienībā.
1951. aktrise Regīna Razuma.
1957. laikraksta Latvietis korespon-
dents Latvijā Uldis Brūns.

23. septembris
Vanda, Venija, Veneranda
1887. gleznotājs Ģederts Eliass.  ■

pētījumā zinātnieki ieteica militāro ra-
žošanu Latvijā mākslīgi neattīstīt, tikai 
veicināt esošo. Taču tagad ir skaidrs, 
ka, pat slēdzot tā dēvētos kompensā-
cijas darījumus ar ārzemju ražotājiem, 
vietējam uzņēmējam jāplāno lieli ie-
guldījumi. „Daudzas lietas tomēr ir jā-
rada. Ražošanas daļa Latvijā tomēr ir 
ļoti maza proporcionāli. Tas, kas mums 
ir, stiprs IT, bet nav tik liela zināšana 
uzņēmumiem par militārām program-

matūrām. (..) Un šajos pašos remontos 
kompānijai  būs  jāapgūst  bruņumašī-
nas uzbūve,  un  tas  nav  vienas dienas 
darbs,  tur  ir  jārada  visa  šī  apkopes 
sistēma no jauna. Tas pats arī par mu-
nīciju,“  saka Aizsardzības ministrijas 
valsts sekretārs Jānis Garisons.

Militārās ražošanas attīstīšana 
Latvijā ietver arī ciešāku zinātnieku 
un uzņēmēju sadarbību. Ražotāji vēlas 
iespēju izmantot armijas poligonu savu 
jauno produktu testēšanai, sākot ar 
munīciju un beidzot ar formas tērpiem.

Uz to norāda arī kompānijā SRC Bra-

sa, kas rada kaujas formastērpus un da-
žādas somas. Arī šis uzņēmums vairāk 
nekā pusi savas produkcijas eksportē, 
apgādājot armijas vai speciālās vienī-
bas gan kaimiņvalstīs, gan Zviedrijā, 
Dānijā, Norvēģijā, Francijā un citviet. 
„Uzņēmējiem  ir  svarīgi,  lai  produktu 
notestētu kaujas apstākļos un dotu savu 
slēdzienu,“ saka SRC Brasa valdes lo-
ceklis Kristians Brēdermanis.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Laikrakstam „Latvietis“
11.09.2016.

Armijas apgādē...
Turpinājums no 13. lpp.

zēniem stāsta Vjetnamas muzejs Filipa 
salā (Phillip Island). Kad mēs to ska-
tījāmies, kāds darbinieks teica, ka vi-
ņam ir vislielākais respekts pret kaptei-
ni Ātrenu. Viņš esot labi vadījis citus 
un pats esot bijis drosmīgs vīrs. Viņa 
pakāpe armijā ir pulkvežleitnants.

Viņš apprecēja Litu Krastiņu, un 
viņiem ir divi sekmīgi bērni – Kārlis 
un Tamāra un četri mazbērni. Janka īsi 
pirms nāves 8.8.2016. gatavojās braukt 
uz Austrāliju, lai kopā svinētu maz-

bērnu nozīmīgas dzimšanas dienas.
Kad aktīvā kara klausība bija no-

beigta, Janka apmetās uz dzīvi Kanbe-
rā un tur ņēma aktīvu dalību latviešus 
kopienā. Janka bija ilggadīgs Kan-
beras Latviešu biedrības priekšsēdis 
un Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) vicepriekšsēdis.

Janka repatriējās uz Latviju sava 
ideālisma dēļ, jo gribēja palīdzēt būvēt 
jauno Latviju. Viņš atbrauca uz Latvi-
ju 1999. gadā un strādāja Aizsardzības 
ministrijā par valsts sekretāra vietnie-
ku. Viņš bija pārņemts no entuziasma, 
ka varēs būvēt jaunu, labu Latviju, 

kas būs bez korupcijas. Viņš bija ļoti 
uztraucies, ka šo jauno nabaga valsti 
apzog.

Latvijā Janka apprecējās ar Dzid-
ru, un viņi kopā pavadīja septiņ-
padsmit laimīgus gadus.

Jāni Ātrenu izvadīja no Dubultu lu-
tertāņu baznīcas ar mācītāju un guldīja 
Asaru kapos, Jūrmalā, blakus viņa vec-
tēvam Kārlim un vecmātei Natālijai Āt-
reniem. Bērēs bija daudz Jāņa ģimenes 
locekļu, draugu un paziņu un milzīgi 
daudz puķu. Lai viņam vieglas smiltis!

Dace Dārziņa, OAM
Atzinības krusta kavaliere

Manas atmiņas par Jāni Ātrenu
Turpinājums no 14. lpp.
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mata iedzīvotāju garšas kārpiņas, bet 
arī rada tajos jaunas izjūtas, liek uz-
virmot emocijām un atklāj apslēptākos 
sapņus. Pārrunas pēc filmas pie pus-
dienām. Lūdzu, pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 16. septembrim.
Sestdien, 24. sept., plkst. 10.00 Ade-
laides skolas gadskārtējais sarīkoju-
mu un vidusskolas izlaidums. Pirmā 
daļa – vidusskolas izlaidums (absol-
vente Tamāra Līduma); pēc tam sekos 
skolēnu dziesmu un deju koncerts. Ot-
rajā daļā – Pavasara gadatirgus.
Sestdien, 24. sept., plkst. 11.30 – 
13.00 Tālavas Lielajā zālē notiks Pa-
vasara gadatirgus. Galdu salikšanu 
vislabāk paveikt no paša rīta, sākot no 
plkst. 9.00, pirms sarīkojuma svinīgās 
daļas. Pavasara gadatirgus būs īsti pie-
mērots noslēgums mūsu skolas Ēdie-
nu gadam. Skolas bērni piedalīsies ar 
pašu gatavotiem gardumiem un pārdos 
tos pie saviem tirgus galdiem.
Svētdien, 25. sept., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē Adelaides sporta klu-
ba novusa treniņi. ASK novusa sekci-
jas vadītājs Jānis Lindbergs.
Svētdien, 25. sept., plkst. 15.00 Tāla-
vas mazajā zālē Akadēmiskā vienī-
ba Atāls rīko Latvijas Universitātes 
97. gadu svētkus. Svētku runu teiks 
Dr. Īris Minkiewicz MB, BS; FRAN-
ZCP par tematu Kas ir psihoze un daži 
ārstēšanas  izaicinājumi. Visi laipni 
aicināti.
Ceturtdien, 29. sept., plkst. 11.00 – 
12.00 ALB Namā Ugunsdrošības kur-
si. Aicinām tautiešus noklausīties jau-
nāko informāciju par ugunsdrošību un 
atsvaidzināt zināšanas par lietojamo 
tehniku. Sekos siltas pusdienas. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 26. sept.
Svētdien, 2. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē Adelaides sporta kluba 
novusa treniņi. ASK novusa sekcijas 
vadītājs Jānis Lindbergs.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 18. sept., plkst. 11.00 
18. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; diev-
kalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 2. okt., plkst. 11.00 20. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, Pļavas svēt-
ki, dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc 
dievkalpojuma Draudzes dāmu komi-
tejas rīkotais kafijas galds .

Brisbanē
Sestdien, 24. sept., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 24. sept., plkst. 14.00 KLB 
pilnsapulce ar saietu pēc tam Imma-
nuel baznīcas zālē, Lyons. Pēc pilnsa-
pulces juriste Iveta Bales stāstīs (an-
gliski) un atbildēs uz jautājumiem par 

pilnvarām, mantojumu tiesībām un 
citiem šai jautājumā saistītiem liku-
miem Kanberā, ACT. Pēc stāstījuma, 
ja iespējams, video filma Turpinājums 
Latvijai ar atjaunotās Latvijas valsts 
pirmajiem sešiem gadiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 2. okt., plkst. 13.00 Refor-
mācijas Svētku atceres dievkalpojums 
Sv. Pētera baznīcā, Reid.

Melburnā
Sestdien, 17. sept., plkst. 12.00 Skolu 
sarīkojums Latviešu namā.
Trešdien, 21. sept., plkst. 11.00 DV 
vanadžu kopas sanāksme DV mītnē.
Sestdien, 24. sept., plkst. 12.00 Mā-
ras Saulītes Kapsēta fonda pilnsapul-
ce Svētā Krusta baznīcā, 40 Warrigal 
Rd., Surrey Hills. Ja vēlaties saņemt 
ziņojumus un kases pārskatu pirms 
pilnsapulces epasta veidā, lūdzu, sazi-
nāties ar MSKF sekretāru J. Kārkliņu: 
mjk51688@bigpond.com. Kandidāti 
valdei ar kandidāta un 1 atbalstītāja 
parakstiem iesniedzami MSKF sekre-
tāram līdz pilnsapulces sākumam.
Piektdien, 30. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 18. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 18. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 25. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 25. sept., plkst. 12.00 Bībe-
les studija.
Svētdien, 2. okt., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā draudzes vecā-
ko vadībā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Svētdien, 18. sept., plkst. 12.00 SLB 
Dāmu kopas sarīkojums Panorāma un 
dziesma Latviešu namā. Karstas pus-
dienas, kafija, kūkas, smalkmaizītes, 
pīrāgi un karstvīns. Liela un mazā lo-
terija. Kopdziesmas vadīs Ivars Štubis. 
Laipni lūdzam apmeklēt mūsu sarīko-
jumu un pavadīt jauku pēcpusdienu.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 18. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 25. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas Svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Piedalīsies SLVK. Sarī-
kojums.
Svētdien, 2. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Svētdien, 18. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 25. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Trešdien, 21. sept., plkst. 18.00 RLB 
Zelta zālē Rīgas Latviešu biedrība ai-
cina uz sarīkojumu Latviešu nacionālā 
eposa „Lāčplēsis“ autoram Andrejam 
Pumpuram  –  175. Sarīkojumā pieda-
līsies filoloģijas doktore, LU profe-
sore Ausma Cimdiņa ar akadēmisko 
uzrunu Andrejs Pumpurs un latviešu 
literatūra, pulkvedis Jānis Hartmanis 
ar uzrunu Andrejs Pumpurs – latvie-
šu karavīrs, eposa Lāčplēsis jaunākā 
izdevuma (apgāds Jumava) mākslinie-
ku radošās grupas vadītājs LMA mā-
cībspēks, profesors Valdis Villerušs, 
LMA rektors, profesors Aleksejs Nau-
movs, grāmatu izdevējs, apgāda Juma-
va vadītājs Juris Visockis, rokoperas 
Lāčplēsis autors, komponists Zigmārs 
Liepiņš, A. Pumpura 175. jubilejas pa-
stmarkas autore Lilija Dinere, aktrise 
Anita Grūbe, koklētāji Evita Vebrasa, 
Dzintars Spīčs, Egija Preise, Rīgas 
Latviešu biedrības jauktais koris un 
RLB kamerkoris Austrums Ārija Šķe-
pasta vadībā.
Piektdien, 23. sept., plkst. 20.00 Du-
bultu baznīcā 1. Starptautiskā Baltijas 
jūras koru konkursa ATKLĀŠANAS 
koncerts.
Piektdien, 23. sept. – 25. sept., Jau-
niešu kora BALSIS koncerti I Starp-
tautiskā Baltijas jūras koru konkursā 
Jūrmalā balticchoir.com
Sestdien, 24. sept., plkst. 11.00 Dzin-
taru koncertzāles mazā zāle 1. Starp-
tautiskā Baltijas jūras koru konkursa 
OBLIGĀTĀ PROGRAMMA.
Sestdien, 24. sept., plkst. 17.00 Dzin-
taru koncertzāles mazā zāle 1. Starp-
tautiskā Baltijas jūras koru konkursa 
BRĪVĀS IZVĒLES PROGRAMMA.
Svētdien, 25. sept., plkst. 11.00 Dzin-
taru koncertzāles mazā zāle 1. Starp-
tautiskā Baltijas jūras koru konkursa 
NOSLĒGUMA KONCERTS – KON-
KURSA GRAND PRIX FINĀLS un 
VOKĀLĀ GRUPA LATVIAN  VOIC-
ES.
Līdz 30. oktobrim, Muzejā Rīgas 
Jūgendstila  centrs skatāma neparasta 
izstāde – Tērps  kā mākslas  darbs  no 
jūgendstila  līdz  mūsdienām. . To au-
tori Irina fon Šlipe, modes nama Irina 
v. Schlippe Moden dibinātāja, un viņas 
dēls, slavenais dizaineris un vairā-
ku Eiropas teātru tērpu mākslinieks 
Andrejs fon Šlipe.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


