
Septembra vidū 
Latvijas Kara muzeja 
darbinieki atgādināja, 
ka pirms 100 gadiem 
oficiāli sākās materiālu 
apkopošana par latviešu 
strēlnieku cīņām. Tolaik 
saņemta armijas augstā-

kās priekšniecības atvēle kopot uz vie-
tas militāras trofejas, kaut paši strēl-
nieku bataljoni organizēti pirms gada.

Sākumā muzeja telpas atradās Tēr-
batas un Elizabetes ielu stūrī; tā pir-
mais vadītājs 8. pulka strēlnieks Kārlis 
Straubergs (1890-1962), kas iepriekš 
Maskavā studējis klasisko filoloģiju 
un arheoloģiju. Topošajā muzejā nonā-
ca vēstules, dokumenti, fotoattēli, arī 
strēlnieku darinājumi un pretiniekam 
atņemtas lietas, tāpat avīzes un grāma-
tas. Nākošajā rudenī Rīgā ienāca vācu 
karaspēks, pirms tam gan savāktais 

aizvests uz Maskavu, taču tur pazuda.
Savukārt ar Latvijas apsardzības 

ministra 1919. gada 15. septembra 
pavēli Kara muzejs darbu atjaunoja. 
Tas notika Atbrīvošanas cīņu apstāk-
ļos, savā ziņā viss bija jāsāk no gala. 
Uzmanība jāpievērš arī jaunās valsts 
militārajām cīņām. Muzejam ierādīja 
telpas Pulvertornī, kur iepriekš miti-
nājusies vācu studentu korporācija Ru-
bonia. Kad vairāk nekā deviņdesmit 
gadus atpakaļ Ernests Brastiņš (1892-
1942) ar palīgiem uzmēroja, aprakstīja 
tad zināmos Latvijas pilskalnus, viņš 
to darīja kā Kara muzeja vadītājs. Šo 
veikumu izmantojam joprojām; dau-
dzās vietās gan veikti izrakumu veida 
pētījumi, atrasti arī jauni pilskalni.

Reizē tolaik tika vākti arī materiāli 
par neseno vēsturi, karošanu Latvijas te-

Apvienoto Nāciju 
Ģenerālās asamble-
jas 71. sesijā Ņujorkā 
20.  septembrī ārlietu 
ministrs Edgars Rinkē-

vičs tikās ar ASV Valsts departamenta 
Valsts sekretāra vietnieku politiskajos 
jautājumos Tomasu Šenonu (Thomas 
A.Shannon), lai pārrunātu stratēģiskās 
partnerības un drošības politikas aktu-

alitātes.
„ASV ir Latvijas svarīgākais stra-

tēģiskais partneris un sabiedrotais, par 
ko arī liecina šī gada aktīvā divpusē-
jā sadarbība. Augustā Rīgā uzņēmām 
ASV viceprezidentu Džo Baidenu, ir 
notikušas arī trīs ASV Kongresa dele-
gāciju vizītes, kas turpināsies,“ sacīja 
E. Rinkēvičs.

Ministrs pauda pārliecību, ka Lat-

vijai kopā ar citām Baltijas valstīm ir 
svarīgi paplašināt atbalstu ASV Kon-
gresā. „ASV Kongresa atbalsta nozī-
me ar gadiem ir tikai pieaugusi. Tāpēc 
rosinām vēl šoruden kongresmeņus 
apsvērt iespēju ASV Senāta Ārlie-
tu komitejā organizēt diskusiju par 
Baltijas valstīm un NATO,“ uzsvēra 
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To piedzīvojam svētdien, 2016. g. 
4.  septembrī. Bija skaista, saulaina 
diena; dievkalpojums bija labi apmek-
lēts. Mācītājs bija ģērbies skaistā, bal-
tā talārā, dziesmas dziedājām Rūtas 
Škobas ērģeļu pavadījumā. Bija jauka, 
svinīga noskaņa. Austrālijā septembra 
pirmā svētdienā atzīmē Tēva dienu, 
un tēva loma ģimenē bija arī galvenais 
sprediķa temats.

Pēc dievkalpojuma visi sēdās pie 
draudzes dāmu sagatavota kafijas gal-
da, pie siltiem pīrādziņiem un lielas 
maizīšu un kūciņu izvēles. Aivars 
Saulītis ciema iemītnieku vārdā ap-
sveica mācītāju un pateicās viņam par 
labu sava amata pildīšanu, sirsnību un 
mīlestību. Kopīgi visi apsveikumam 
uzdzērām Ciema ziedotu vīnu. Tad 
Eva Brennere ciema vārdā sveica mā-
cītāju ar skaistu rožu pušķi.

Divsimtais dievkalpojums tik ātri 
nepienāks; – pirmais mācītāja Daiņa 
dievkalpojums Latviešu ciemā notika 
svētdien, 2010. gada 19. decembrī, tā-
tad šī gada beigās mācītājs Dainis būs 
šeit kalpojis sešus gadus! Kas to būtu 
iedomājies, cik ātri laiks aizskrējis!

Pilnsapulce bija sa-
saukta 2016. g. 10. sep-
tembrī, un piedalījās 23 
biedri. Sapulci vadīja, 
kā paredzēts statūtos, 
valdes priekšsēdis Jānis 
Kārkliņš un protokolēja 

Ērika Riemere. Kases pārskats un visi 
ziņojumi bija iepriekš izsūtīti biedriem 
nodaļas žurnālā – Ziņotājā; tādēļ sapul-
ces gaitā nebija jākavē laiks, tos izlasot. 
Ar klusuma brīdi pieminējām pagāju-
šā gadā mūžībā aizgājušos 14 biedrus. 
Nodaļā uz 30. jūniju ir 129 biedri.

Kaut arī darba kārta bija diezgan 
gara, sapulci veiksmīgi vadīja Kārk-
liņš, un biedri netērēja laiku garās de-
batēs, bet runāja lietišķi. Pilnsapulces 

darbs virzījās raiti.
Likās, ka nodaļas biedri ir apmie-

rināti ar pašreizējo vadību un amatos 
vienbalsīgi ievēlēja līdzšinējos. Tātad 
nākošos divpadsmit mēnešus val-
dē strādās: valdes priekšsēdis  Jānis 
Kārkliņš un legālā sekretāre Silvia 
Miglis. Valdes locekļi:  Ilze  Ābele, 
Aleksandrs Grimms, Daina Jefimo-
va, Koidula Nemiro, Gunta Vagare 
un Juris Vīksne. Revīzijas komitejā: 
Pēteris Delvers,  Gunta  Delvere un 
Andris Miglis.

Delegātus DV Austrālijas sanāks-
mei un LAAJ kopsanāksmei nozīmēs 
valde.

Sapulces dalībnieki pārrunāja Le-
ģiona piemiņas dienas atzīmēšanu 

nākotnē. Līdz šim bija svētbrīdis Fok-
nera (Fawkner) kapsētā pie pieminekļa 
un tad svinīgs akts DV mītnē Ziemeļ-
melburnā. Dalībnieku skaits kapsētā 
ar katru gadu kļūst mazāks. Pēc pār-
runām pilnsapulces dalībnieki iesaka 
valdei Leģiona piemiņas aktu rīkot 
tikai DV mītnē. Valdes locekļi pirms 
tam noliek vainagu pie pieminekļa 
kapsētā. Biedriem piedalīšanās kapsē-
tā nav obligāta, bet, ja vēlas, katrs var 
tur ierasties.

Pēc pilnsapulces vanadzes bija 
rūpējušās par siltām pusdienām. Bija 
izdevība pakavēties pie glāzes vīna un 
satikt draugus.

Aivars Saulītis
Laikrakstam „Latvietis“

DV Melburnas nodaļas pilnsapulce
Vadība paliek līdzšinējā
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Daiņa Markovska 100. dievkalpojums Latviešu ciemā
Mācītāju sveic ar skaistu rožu pušķi

Vēlēsim mūsu mācītājam sekmīgi 
un mīļi savu kalpošanu turpināt, un 
mums to baudīt.

EB
Laikrakstam „Latvietis“

Mācītāja Daiņa 100. dievkalpojums Latviešu ciemā.
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Mācītājs Dainis un Eva Brennere.
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Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Geņu Janmeiju 95. dzimšanas dienā
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Sākot ar šo 
nedēļu atvērta re-
ģistrēšanās dalībai Pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāciju forumā, kas 
notiks notiks Melburnā, Austrālijā, šī 
gada 29.-30. decembrī ar fokusu uz 
Klusā okeāna un Āzijas reģionu. Foru-
mā aicināti piedalīties visi interesenti, 
kuriem ir vēlme tikties un iepazīties ar 
Latvijas uzņēmējiem un veicināt eko-
nomisko sadarbību ar Latviju.

„Šī ir unikāla iespēja Austrālijas 
latviešiem un Latvijas draugiem Aus-
trālijā un plašākā Klusā okeāna reģio-
nā tikties ar Latvijas eksporta izcilnie-
kiem, kuri ir veiksmīgi spējuši iziet 
daudzos citos pasaules tirgos un šo-
brīd vēlas atrast iespēju ienākt Klusā 
okeāna reģiona tirgū,“ skaidro Latvie-
šu apvienības Austrālijā un Jaunzēlan-
dē priekšsēde un foruma koordinatore 
Kristīne Saulīte. „Mēs saredzam šo 
kā lielisku iepazīšanās un tīklošanās 
iespēju starp uzņēmējiem un dažādu 
nozaru speciālistiem, kuriem ir intere-
se smelties idejas un atrast sadarbības 
partnerus kā Latvijā un Eiropas Savie-
nībā, tā Austrālijā un plašākajā Klusā 
okēana un Āzijas reģionā,“ piebilst 
Saulīte.

Forumā no Latvijas piedalīsies 
gan Latvijas investīciju un attīstības 
aģentūras un Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras pārstāvji, gan 
pārstāvji no Latvijas inovatīvākajiem 
un konkurētspējīgiem Latvijas uzņē-
mumiem, kā piemēram, Latvijas Fi-
nieris, Primekss, Groglass, Peruza un 
citi. Iespēja reģistrēties dalībai foru-
mā par samazinātu cenu ir spēkā līdz 
31. oktobrim. Informāciju par foruma 
darba kārtību un reģistrēšanos, atradī-
siet mājas lapā: www.wleif.lv.

Saskaņā ar Latvijas Centrālās 
statistikas pārvaldes datiem, Austrā-
lija 2014. gadā Latvijas tirdzniecības 
partneru sarakstā ierindojās 68. vie-
tā ar kopējo tirdzniecības apgrozīju-
mu 10,20 miljoni eiro. Tā ierindojās 
61. vietā Latvijas eksporta valstu vidū 
un 72. vietā starp importētājiem. Kopš 
divtūkstošo gadu vidus Latvijas eks-
portam uz Austrāliju ir bijusi augšupe-
joša tendence, bet importa apjoms ir 
bijis mainīgs no gada uz gadu.

Kā to liecina Latvijas Centrālās 
statistikas pārvaldes dati, galvenās 
Latvijas eksporta preču grupas uz 
Austrāliju bija mašīnas un mehā-

nismi, elektriskās 
iekārtas (47,96%); 
pārtikas rūpnie-
cības produkti 
(13,25%) un rūp-
niecības preces 
(12,53%). Galvenās 
Latvijas impor-
ta preču grupas no Austrālijas bija 
ķīmiskās rūpniecības un tās saskar-
nozares produkcija (52,26%); mašīnas 
un mehānismi, elektriskās iekārtas 
(16,18%), kā arī pārtikas rūpniecības 
produkti (15,59%).

„Ņemot vērā, Austrālijas kopējos 
ekonomiskos rādītājus, ir skaidrs, ka 
ekonomiskās sadarbības kāpināšanai 
starp Latviju un Austrāliju ir milzīgs 
potenciāls, ja vien šo potenciālu sare-
dzēs un būs spējīgi izmantot Latvijas 
eksportējošie uzņēmumi, kur ļoti lieti 
noderētu Austrālijas latviešu ekspertī-
ze un atbalsts,“ skaidro K. Saulīte, ai-
cinot interesentus reģistrēties dalībai 
forumā.

Šāda veida foruma rīkošana Aus-
trālijā ir īpaši aktuāla šobrīd saistībā ar 
Eiropas Savienības centieniem izstrā-
dāt savstarpējās tirdzniecības līgumus 
ar Austrāliju, Jaunzēlandi un ASEAN 
valstīm, no kā ieguvēji būs arī Latvi-
jas un Austrālijas eksportējošie uzņē-
mumi, kuri vēlēsies un spēs izmantot 
jauno starptautisko vienošanos radītās 
iespējas.

Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju forums ir Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības sadarbībā ar 
Latvijas Republikas Ārlietu minis-
triju attīstīta iniciatīva, kuras mērķis 
ir Latvijas ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanas nolūkā stiprināt sadar-
bību starp dažādās uzņēmējdarbības 
nozarēs strādājošiem 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.

Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) ģenerālsekretāre

Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju forums
Atvērta reģistrēšanās dalībai

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Apcietināti par sī-

kiem pārkāpumiem; 
nosūtīti uz nenoteiktu 
laiku 5000 kilometru 
attālumā uz izolētu cie-
tumu valsts vistālākā 

nostūrī; 30 politiskie turēti nāves bai-
lēs starp desmit reizes tik daudziem 
vissmagākajiem kriminālistiem – lau-
pītājiem un izvarotājiem...

Tādas lietas taču nenotiek mūsdie-
nu civilizētā pasaulē?

Diemžēl, notiek gan. Lai gan šāds 
liktenis sasaucās ar latviešu pieredzi 
gulagā, te iet runa par šodienas Austrā-
liju, un vīziju, kas draud arī citām val-
stīm, ja atļaujam cietsirdībai uzvarēt.

Kādi tad ir šie smagie noziegu-
mi, kuri izraisa tik nopietnas sekas? 
Par tiem var lasīt laikraksta The Age 
rakstā Austrālijas piemirstais aizturē-
šanas centrs: savādā spīdzināšana no 
Ziemassvētku salas patvēruma meklē-
tājiem, kuri ieslodzīti kopā ar norūdī-
tiem krimināliem.*

Sāksim ar to, ko te iet runa par pa-
tvēruma meklētājiem, kuri ir saņēmuši 
pagaidu vīzas (bridging visas), lai uz-
turētos ārpus aizturēšanas centriem.

Irānietim Amiram mūžā pirmais 
identitātes dokuments bija braukšanas 
tiesības, kuras saņēma Melburnā. Diem-
žēl, viņš izbrauca caur sarkanām satik-
smes gaismām 10 km stundā virs atļau-
tā ātruma, un vēl pie tam braukšanas 
tiesības nebija līdz. Nevarēdams uzreiz 
samaksāt $1200 sodu, tika apcietināts, 
turēts Melburnā, tad Darvinā Austrā-
lijas ziemeļos un tagad jau 11 mēnešus 
Ziemassvētku salā, kura ir Austrālijai 
piederoša sala netālu no Indonēzijas.

Kāds irākietis, kurš bija strādājis 
kā tulks Austrālijas armijai Irākā tika 
apcietināts Sidnejā, bet nenotiesāts. 
Apsūdzības par aizvainojošu valodas 
lietošanu un pretošanās apcietināšanai 
tika atceltas, bet satiksmes noteikumu 
pārkāpumu nokārtoja bez notiesāšanas 
(without conviction). Viņu arī apcieti-
nāja un nosūtīju uz Ziemassvētku salu.

Cīņa nosargāt valsts robežas ir no-
pietna un ilgstoša, bet šāda izturēšanās 
nav godīga. Nav humāni ieslodzīt cil-
vēkus uz nenoteiktu laiku par tik tri-
viāliem iemesliem.

Austrālijas pieredzi bēgļu atvairī-
šanā bieži piesauc kā priekšzīmi citām 
valstīm, bet visi fakti reti tiek izklās-
tīti. Ir laiks izvērtēt, vai mēs patiešām 
vēlamies būt tāda sabiedrība, kas iz-
manto šādas metodes.

GN
* http://www.theage.com.au/
federal-politics/political-news/
australias-forgotten-detention-centre-
the-peculiar-torture-of-christmas-
islands-asylum-seekers-locked-up-
with-hardened-criminals-20160916-
grhlx7.html
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AL56.KD Atklāšanas koncerts
Tikai latviešu komponistu skaņdarbi

56. Austrālijas latviešu Kultūras 
dienu Atklāšanas koncerta programmu 
turpinām pilnveidot. Koncerta mēr-
ķis nav tikai atklāt mūsu nedēļu garos 
kultūras svētkus. Ļoti būtisks ir tas, ka 
koncerts arī dod pieredzējušiem, talan-
tīgiem un klasiski apmācītiem māksli-
niekiem iespēju sniegt savu mākslu.

Katrs mākslinieks ir lūgts sniegt, 
apmēram, desmit minūšu uzvedumu, 
kas sastāv tikai no latviešu kompo-
nistu skaņdarbiem. Līdz šim piedāvā-
tie priekšnesumi liecina, ka koncerts 
varētu būt ne tikai iespaidīgs, bet arī 
inspirējošs.

Koncerta dalībnieku starpā būs 
no Latvijas diriģents un solists Ivars 
Cinkuss, komponists, taustiņinstru-
mentālists Uģis Prauliņš un jauktais 
koris Anima; no Vācijas – vijolniece/
altiste Andra Dārziņa-Priedīte, no 
Austrālijas – čellists Jānis Laurs; pi-

aniste Helēna Kastelāne un flautiste 
Līvija Džadža (Judge) – no Melburnas. 
Esam arī īpaši uzaicinājuši Austrālijas 
slaveno ērģelnieku-pianistu Antoniju 
Halideju (Anthony Halliday), kas mūs 
pagodinās, spēlējot latviešu kompo-
nistu skaņdarbus ērģelēm.

Ir arī svarīgi, ka mēs piedāvājam 
mūsu talantīgai jaunatnei iespēju uzstā-
ties. Uzstāsies mazs ansamblis ar Lailu 
Grosu pie klavierēm, Kristīni Elbertu – 
vijole un Liju Andersonu – flauta.

Mazliet neraksturīgi, bet noteikti 
aizraujoši būs Lijas Andersones kla-
sisko deju uzvedumi un Eiro Pūpeža 
dramatiskās dzejas lasījumi.

Bet kā ar visiem labiem koncer-
tiem, jābūt arī kaut kam nesagaidītam, 
ko taupīsim līdz beigām.

Nobeidzot šo īso rakstu, aicinām 
jūs visus apmeklēt šo brīnišķīgo uz-
vedumu, kur baudīsiet izcilus talantus.

AL56.KD koncerts notiks 26. de-
cembrī  plkst.  17.30. Our Lady of 
Mt Carmel. 210-218 Richardson 
Street, Middle Park.

Lilita Lauriņa
Laikrakstam „Latvietis“

Gaišmatainā meitene ar dzintaru ap kaklu,
Acis mirgo kā dzintara jūra.
VK
Sestdien, 3.  septembrī, Sidnejas Latviešu namā mel-

burniete  Ilze  Švarca  lasīja referātu – Dzintars: Latvijas 
dārgakmens? Viņa ir rotkale un pieredzējusi referente, 
kas nesen atgriezusies no dzintara pētījumiem Latvijā un 
Lietuvā. Ar daudz attēliem un piemēriem Ilze atklāja maz 
zināmus faktus un pacēla interesantus jautājumus.

Bija atnācis liels pulks klausītāju. Mūs pārsteidza, cik 
daudz nezinām par dzintaru. Baltijas dzintars ir ap 40 – 120 
miljonu gadu vecs. Dzintaru var atrast vairākās vietās pa-
saulē, bet vienīgi Baltijas dzintaram ir tik augsts procents 
sukcinīta skābes. Dzintara cietība uz Moha skalas ir ap 2,5 
(no 1-10). Tas ir trausls un viegli plīst. Dzintaru arī sauc 
par zītaru jeb dzītaru. Ir visādi ticējumi par dzintaru tautas 
atmiņā. Pret bezmiegu esot vajadzīgs paliels neapstrādāts 
dzintara gabals; to liek zem spilvena. Jau pēc nedēļas būšot 
ciešāks miegs. Dzintars no rīta ir jānomazgā, jo tas sevī 
uzņems slikto enerģiju, kreņķīgos sapņus, nelāgās domas.

No 4500 – 1500 p.m.ē. – neolītā ir bijis daudz dzintara 
apstrādes vietu. Bronzas laikmetā, no 1500 – 500 p.m.ē., 
dzintaru apstrādāja daudz mazāk. Tas bija tādēļ, ka vai-
rāk lietoja bronzu, un arī klimats mainījās, un dzintars bija 
grūtāk dabūjams. Vīriešiem senkapos atrada lielu dzintara 
gabalu pie labās rokas. Senos laikos bija Dzintara ceļš no 
Baltijas uz Romu. Tagadējais Polijas A1 lielceļš ir daļa no 
senā Dzintara ceļa.

13. gs. vācu krustneši uzlika klaušas latviešiem. Izzuda 
greznās rotas, jo rotu attīstība apstājās. Viss atrastais dzin-
tars bija jānodod vāciešiem. Dzintaru nosūtīja uz Karalau-
čiem. Jātnieki jāja gar jūras krastu un pakāra tos, kas ņēma 
dzintaru. Līdz 19. gs. nedrīkstēja dzintaru apstrādāt. Bija 
500 gadu liegums.

Kā dzintaru klasificē: dabīgs dzintars (raw, natural); 
modificēts (modified) – to lēnām uzkarsē eļļā vai smiltīs. 
Gaisa burbulīši uzsprāgst un rodas saules vizuļi (sun span-
gles); presēts (reconstructed, pressed), veidots no dzintara 
putekļiem, pielietojot karstumu un spiedienu. Ja piemaisa 
citas vielas, piemēram, plastmasu, tas saucas Amberoid; 

bonded, double triplet, vairākas plāksnes sanāk kopā.
Kā var atšķirt dabīgo dzintaru no pārējiem? Dzintars 

nejūtas auksts; tas nav smags; dzintars uztur elektrisko lā-
diņu; tas aplūzt; dzintars nekad nav vienveidīgs, tanī var 
atrast tumšas, neapstrādātas vietiņas; dzintarā reti atrod 
kukaiņus (šie dzintara kukaiņi ir visi jau sen izmiruši); 
dzintaru atrod ar miziņu, ja to noņem, tas oksidējas – pa-
liek tumšāks. Ja ūdenī ieliek 130 g sāls uz litru ūdens, 
dzintars peld. Saldūdenī dzintars grimst. Stiprā UV gais-
mā dzintars atspīd zils. Karsta adata iedurta dzintarā iz-
raisa priežu smaržu. Dzintars izšķīst ap 199°C. Tas nekūst. 
Dzintars nedeg. Tas kvēlo kā vīraks (incense).

Keipjorka pussalā (Cape York Peninsula) var atrast ko-
pālu (copal), kas ir līdzīgs dzintaram, bet ir tikai 1 milj. ga-
dus vecs. To var pārveidot, lai izskatītos pēc īstā dzintara. 
Kopāls ir mīkstāks par dzintaru.

Jūrā pie Liepājas ir atrodams arī fosfors, kas izskatās 
pēc dzintara. Tas tur palicis no padomju armijas 1980. ga-
dos. Ja to tur pie ķermeņa, tas sasilst un uzliesmo, radot no-
pietnus apdegumus. Dzintara krājumus var redzēt Palangas 
muzejā, Lietuvā un Dabas muzejā, Rīgā.

Andra Rone no klausītājiem pasniedza referentei orhi-
dejas. Pēc referāta daudzi klausītāji iedeva Ilzei savas dzin-
tara rotas, lai izpētītu tās ar UV gaismu. Klausītājus vēl 
pacienāja ar glāzi šampanieša.

Valdis Krādziņš
Laikrakstam „Latvietis“

Dzintars
Ilzes Švarcas referāts Sidnejā

Ilze Švarca referē par dzintaru.
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Atkal pārlasot mūsu 
valsts Satversmi un li-
kumus, kas regulē mi-
nistru kabineta darbību 
un Saeimas deputātu 
vēlēšanas, arvien sasto-
pos ar problēmu izlobīt 

kāda veida politiskā sistēma Latvijā 
īsti darbojās. Tā noteikti nav tā sauk-
tā Vestminsteres parlamentārā iekārta. 
Viens no tās pamatprincipiem ir, ka 
jebkuram ministru kabineta loceklim 
ir jābūt parlamenta deputātam, kurš kā 
tā loceklis pārrauga savas ministrijas 
darbību un par to ir atbildīgs parla-
mentam. Piedaloties parlamenta sēdēs 
viņš ir vienmēr klātesošs, lai atbildētu 
jautājumus par viņa ministrijas darbī-
bu, informētu parlamentu par to un de-
batēs uzklausītu deputātu domas.

Ne tā Latvijā. Parasti gan ministri 
ir ievēlēti Saeimas deputāti no minis-
tru kabinetā pārstāvētām partijām. 
Vienīgā nelaime ir, ka tiem deputāta 
mandāts jānoliek, tiklīdz uzņemas 

Tā nu mēs atkal svēt-
dienas, 11.  septembra, 
pusdienas laikā, uzklau-
sot aicinājumu, sanācām 
Daugavas vanagu klubā. 
Biju gan druscītiņ aiz-
kavējies, ko jau sajutu, 
iebraucot mūsu pagal-

mā, jo tas bija diezgan labi piepildīts 
ar ciemiņu pajūgiem. Tuvojoties kluba 
telpām, jau satiku arī Kukuļu Jāni un 
Ritu Džonsonu. Viņiem bijis vēl jāno-
kārto kādas darīšanas Latviešu Bied-
rībā.

Nu tad es jau steidzos klubā, kur 
turpat gandrīz durvju priekšā tā kā 
tādā patumšā kaktiņā mani sagaidīja 
vanadžu kasiere Austra Kaģe. Par brī-
vu nekas nav, un arī par pusdienām to-
mēr jāsamaksā, jo arī veikalā neko (ne 
gurķīti, ne salātiņu, ne pat kartupeli) 
par brīvu nevar dabūt. Nu, jā, bet tur-
pat jau ir arī mūsu bārs, un pēc mana 
garā brauciena no Mandžūras biju jau 
tīri izslāpis; tad nu žigli vien: „Man 
vienu sarkano vīniņu, lūdzu Veltiņ!“ 
Tā nu jau ir pavisam cita lieta, varu nu 
iet un nosēsties. Nevar jau arī neko žē-
loties, sanācis jau ir tas pats bariņš kā 
parasti, – nu būs turpat ap 30.

Nu tad jau turpat pie Kukļu Janča 
un Vucēnu Jāņa. Kā nu tā, skaties atkal 
visi Jāņi kopā, jo arī Lūks Jānis ar savu 
sieviņu Silviju, un es pats arī taču, Jā-
nis. Tad nu visi četri Pertas Jāņi pie 
viena galda. Kā tikai kāds nosauc kādu 

Jāni, tad gan trūksimies, nezinādami 
kuru Jāni, tad īsti grib. Nav jau tik tra-
ki, gan izlobīsim vajadzīgo.

Drīz arī Rita pieteica vārdu, patei-
cās visiem par ierašanos, paskaidroja 
šodienas programmu; viss jau esot kār-
tībā un varēsim jau iet un šoreiz pat paši 
varēsim kraut savus šķīvjus ar visiem 
tiem labumiem, ko vanadzes mums sa-
gatavojušas, un tad būs vēl arī kafijas 
galds ar kafiju, tēju un cepumiem. Kad 
nu būsim vēderus uzpildījuši, Vucēnu 
Jānis esot atkal samontējis kādu filmi-
ņu. Šoreiz gan būšot arī dziedāšana, 
kur arī pašiem būs jāpiepalīdz.

Tad jau viss, kas vēl tikai bija pali-
cis, bija jāiet pie lielā galda un jākrauj 
savs šķīvis ar gaļiņu vai zivtiņu, vai 
kartupeļu salātiem, vai skābu gurķīti, 
vai pat i biešu salātiņiem un visu ko 
tik vēl nē. Tad nu gan izvēle, un, ja nu 
nevari izvēlēties, ņem pa druskai no 
katra, tad nav jāgudro – ko ņemt, ko 
neņemt. Sēdies pie galda, ēdi, piedzer 
vīniņu vai alu un jūties kā jau lielās 
viesībās. Mājās jau tā neēdīsi, nu ne 
jau ar tādu izvēli. Pēc mielasta bija 
tikai jāpārbauda arī kafijas galds. Jā, 
jā, cepumi jau bija. Bija i ābolmaizīte, 
i cita, nu tad kūka arī un ar kafiju; es 
biju paēdis. Paldies vanadzēm, šova-
kar man vakariņas nebūs jāvāra.

Nu, Jānis, tas ir, tas Vucēnu Jānis, 
jau bija savu aparātu tur iesildījis un 
iestādījis, bija tikai jāpiespiež pareizā 
poga, un bilde bija uz ekrāna. Iesā-

kām ar dziesmām, kuras mums rādī-
ja priekšā, tad mums tikai bija jāseko 
taktij, un viss gāja uz priekšu. Pēc 
pāris dziesmām skatījāmies skaistos 
dārzus ar skaistajiem ziediem un seko-
jām ar vairāk dziesmām. Tad tā stunda 
paskrēja garām tik ātri, ka likās tikai 
minūtes tik jauki pavadītas.

Paldies Jāni, paldies vanadzes un 
paldies draugi un ciemiņi, kuri bijāt 
atnākuši. Atkal viena draugu pulkā 
jauki pavadīta svētdiena. Vēl drusku 
parunājāmies, un tad jau ceļš veda uz 
mājām. Paldies arī Viktoram un Veltai 
par bāra atvēršanu, citādi jau cilvēks 
varētu nomirt no sausas rīkles, un 
mums vēl bija visa tā lielā dziedāšana, 
bez bāra jau nu gan nekur. Kur tad mēs 
būtu bez jums, vanadzītes? Paldies, 
paldies par jūsu pūlēm, un gaidīsim uz 
nākošo aicinājumu!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertas Daugavas Vanadzes mūs atkal baro
Paldies par jūsu pūlēm!

Latviešu savstarpējā palīdzības biedrība

aicina uz

LATVIEŠU CIEMA un APRŪPES NAMA

30 GADU JUBILEJU

svētdien, 9. oktobrī, plkst. 14.30 Anetes Silarājas zālē 

Latviešu ciemā, 60 Fraser Crescent, Wantirna South

Grāmatas „Latviešu ciems Melburnā 1986-2016“ atvēršana, 
muzikāli priekšnesumi, atspirdzinājumi un kafijas galds.

Lūgums pieteikties līdz 3. oktobrim,
zvanot uz Latviešu ciema biroju: 9800 2977
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Lasītāja vēstule
Latvijas un Vestminsteres parlamentārā iekārta
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Katru gadu Austrālijā notiek pieci atklāti novusa turnīri, Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstes, trīs 
pavalstu atklātie turnīri, Jaundienvidvelsā, Viktorijā un Dienvidaustrālijā un Jaundienvidvelsas Centrālā 
Krasta atklātās turnīrs.

Spēlētāji katrā no šiem turnīriem saņem punktus rangtabules sastādīšanai: 13 punktus par pirmo vieta, 
12 punktus par otro vietu un tā tālāk līdz trīspadsmitajai vietai, kura saņem vienu punktu. Ranglistē lieto 
rezultātus no pēdējiem desmit atklātiem turnīriem. Ranglistes rezultāti tiek lietoti spēlētāju sadalīšanai 
atklāto turnīru priekšgrupās.

Pēc 2016. g. Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstēm Adelaidē augustā

Vieta Spēlētāji Kopa Punkti
1 Dimis Pešudovs CKN 87
2 Ivars Mirovics MDVNK 82.5
3 Richards Puisēns SNK 70
4 Rūdis Nemme SNK 61
5 Jānis Brakovskis ASK 54
6 Sigis Andersons MDVNK 44.5
7 Saša Grimms MDVNK 40

8/9 Agris Ezeriņš ASK 37
8/9 Pēteris Dancis ASK 37
10 Imants Graudiņš SNK 35
11 Edgars Nemme SNK 33
12 Helmut Schultz CKN 32
13 Linda Pešudova CKN 31

14/15 Stans  Kašs SNK 23
14/15 Alvils Vālodze ASK 23

16 Pēteris Mežaks MDVNK 18

17/19 Andris Ruņģis CKN 16
17/19 Anita Misiņa ASK 16
17/19 Juris Grinbergs MDVNK 16

20 Edmunds Smalkais MDVNK 13
21/22 Roberts Kārkliņš † MDVNK 11
21/22 Evalds Paeglis MDVNK 11

23 Arturs Ernšteins CKN 10
24 Roms Senkēvičs SNK 9
25 Guntis Kaufmanis SNK 7
26 Kārlis Peksis SNK 6

27/28 Regīna Berķe ASK 3
27/28 Dean Jansons MDVNK 3
29/30 Andris Miglis MDVNK 2
29/30 Selga Pešudova CKN 2
31/32 Dainis Balcers MDVNK 1
31/32 Andris Galviņš SNK 1

Ranglisti sastādīja Saša Grimms.

ASK – Adelaides Sporta Kopa. CKN – Centrālā Krasta Novuss.
MDVNK – Melburnas Daugavas Vanagu Novuss Kopa. SNK – Sidnejas Novuss Kopa.

Dimis Pešudovs
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas novusa spēlētāju rangliste
32 novusisti

Paradīze
Vai cilvēks zin, kas tas ir?

Cilvēks ir viens ne-
apmierināms dzīvnieks. 
Nekad viņam nav labi. 
Un ja arī būtu labi, viņš 
gribētu, lai būtu vēl la-
bāk. Ar vārdu sakot, 
cilvēks grib dzīvot Pa-

radīzē. Bet vai cilvēks zin –  skaidri 
zin, – kas ir Paradīze?

Ticīgam cilvēkam tā lieta ir diez-
gan vienkārša. Viņam Paradīze ir – 
dzīve kopā ar Dievu – Dieva valstībā. 
Un viņš dzīvo cerībā uz šo jauko dzīvi 
un viņam nav jādomā, vai Paradīzē līst 
lietus ar, vai tur vienmēr spīd saule. 
Bet kā ir ar visiem tiem pārējiem?

Ja viņi būtu drusku gudrāki, tad 
viņi saprastu, ka viņiem kaut kāda ze-
mes Paradīze nemaz nav iespējama. 

Bet ja viņi būtu drusku gudrāki, tad 
jau viņi būtu ticīgi, un tad mums te ne-
maz nebūtu jāplāta mute.

Bet lai nu paliek... Jā, ja tā labi pa-
domātu, tad mēs saprastu kādēļ kaut 
kāda Paradīze šeit zemes virsū nemaz 
nav iespējama. Ņemsim par piemēru 
tādu svarīgu lietu kā šokolādi. Cilvēks, 
no rīta piecēlies, prasa šokolādi. Vi-
ņam iedod vienu mazu gabaliņu tumšo 
šokolādi.  Cilvēks saka, ka ar to viņam 
nepietiek, lai dod visu tāfelīti un gaišo, 
nevis tumšo, rūgto. Viņam atbild, ka 
paradīzē nevar darīt kaut ko, kas kaitē 
veselībai, un vesela tāfele šokolādes... 
nē, nē, lai nesapņo.

Cilvēks paliek domīgs un saka: nu 
tad dodiet žāvētu zuti! Tas tikpat gards 
un noteikti nav kaitīgs veselībai. Vi-

ņam atbild: Vai tu traks! Zutim vieta 
ir upē, kur viņam jārūpējas par zušu 
māti un veselu lērumu zutēnu, nevis 
tavā vēderā, lai tevi nobarotu resnāku.

Cilvēks pavisam sašļucis jautā pēc 
speķa pīrādziņiem, bet viņam atbild, 
ka: cūka tikai tāpēc ir cūka, ka viņai 
nav roku, ar ko nomazgāties ne tāpēc, 
lai bāztu mīklā, tad karstā krāsnī, tad 
cilvēka vēderā.

Izmisis cilvēks sauc pēc glāzītes 
vodkas vai vismaz konjaka, bet atbilde 
ir: Pļēguriem vieta ir ellē, ne paradīzē. 
Cilvēks sāk raudāt. Kas tā par paradī-
zi, kur nevari ēst šokolādi un žāvētus 
zušus cik grib? Kas tā par paradīzi, 
kur jāraud?

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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28. maijā 33 dedzīgi dziesmu svēt-
ku labvēļi: gan koru diriģenti, gan deju 
kopu vadītāji, gan mākslinieki, gan or-
ganizāciju pārstāvji, bija ziedojuši īpaši 
skaistu sestdienas rītu, lai lemtu par XV 
Latviešu Dziesmu Svētkiem Kanādā, 
ierodoties pat no tālas Kanādas galvas-
pilsētas Otavas uz Latviešu Dziesmu 
svētku biedrības Kanādā pilnsapulci, 
Kanādas Latviešu Centrā Toronto.

Biedrības padome sastāv no šiem 
sabiedrības vadītājiem, kuriem ir uz-
devums reizi pa pieciem gadiem izrau-
dzīt datumu, vietu un rīkotājus nāko-
šiem Kanādas dziesmu svētkiem.

LDSBK valdes priekšsēdis Juris 
Ķeniņš sveica visus klātesošos un pa-
teicās par viņu neatlaidīgo līdzdalību, un 
ka bez viņiem svētki noteikti nebūtu. Par 
XV dziesmu svētkiem jau ir ziņots Lat-
vijas Kultūras ministrijai, ka būšot Latvi-
jas simtgades zīmē kā daļa no Latvijas 3 
gadu svinībām. Viņš arī ziņoja, un kasie-
ris Andrejs Buņķis apstiprināja, ka svēt-
ki ir uz laba finansiāla pamata, lai sāktu 
rīkot. Bet arī aizrādīja, ka katros svētkos 
kopš 1976. gada ierodas arvien mazāks 
skaits dalībnieku un svētku viesu.

Izdevumi kāpj, bet ienākumi krīt, 
krīze visur, kas skar arī dziesmu svēt-
kus ASV un Kanādā.

Par datumiem pilnsapulce izvēlēja 
2019. gadu, turpinot ilggadējo un pa-
rasto 5 gadu režīmu, kaut no pirma-

jiem svētkiem Kanādā 1953. gadā bija 
jāgaida pirmās reizes tikai 4 gadus 
līdz nākošiem svētkiem, lēnām ieejot 
5 gadu programmā, tikai 2000. g. un 
2004. g. rīkotājiem ar redzamu entuzi-
asmu un darba tikumu atgriežoties pie 
4 gadiem. Šo svētku gadījumā, četri 
gadi būtu nevēlami, jo tad sakristu ar 
Latvijas simtgades dziesmu svētkiem.

Tā kā 1. jūlijs, Kanādas valsts svētki, 
ir pirmdiena, un ar to neizdevīga svēt-
kiem, pilnsapulce nolēma rīkot svētkus 
sekojošā nedēļā, no ceturtdienas, 4. jūli-
ja, līdz svētdienai, 7. jūlijam. Lasītājiem 
būs skaidrs, ka datumi ir sevišķi labvē-
līgi mūsu ASV draugiem, un svētki cer 
uz viņu līdzdalību kuplā skaitā, gan kā 
dalībnieki, gan klausītāji un skatītāji.

Par vietu notika plašākas debates, 
bet pilnsapulces delegāti ar lielu vairā-

kumu vienojās par biedrības valdes ie-
teikto lielāko latviešu centru Kanādā: 
Toronto, kur skanēja pirmie 12 dziesmu 
svētki Kanādā, pirms spējīgie un čak-
lie hamiltonieši uzņēmās rīkot XIII un 
XIV svētkus. Biedrības valde bija jau 
veikusi vairākus priekšdarbus, meklējot 
piemērotu viesnīcu (Chelsea Hotel, Ka-
nādas lielākā viesnīca, pilsētas centrā) 
un piemērotas telpas koncertiem (gal-
venokārt Toronto Universitātes telpas), 
kaut Toronto izcilām koncertu vietām 
nav trūkuma. Bet valde apsolīja klāt-
esošiem, ka viņu mandāts ir, ka visas 
sarīkojumu telpas būtu viegli sastopa-
mas Toronto centrā, vai ar kājām, vai ar 
pazemi. Protams, paliek arī iespējamība 
lietot telpas, kuras ir, sevišķi pirmajām 

Sanāciet, sadziediet, sadancojiet!
„Ceļā uz Latvijas simtgadi“

Apmēram pēc gada, no 2017.  g. 
29.  jūnija  līdz  3.  jūlijam Baltimorā, 
Merilandes štatā noritēs tā gada iespē-
jami lielākais ārpus Latvijas dzīvojošo 
latviešu saiets – XIV Vispārējie latvie-
šu dziesmu un deju svētki ASV. Mēs 
mīļi aicinām arī Jūs pievienoties dzie-
dātāju, dejotāju un skatītāju pulkam!

Kāpēc gan lai kāds mērotu tālo 
ceļu uz Baltimoru?

Svētku devīze ir Ceļā uz Latvijas 
simtgadi, un šie svētki ir iecerēti kā visu 
dalībnieku un atbalstītāju dāvana Lat-
vijai un mūsu līdzgaitniekiem. Tautas 
mūzikas un dziesmu skaņās ieskandi-
nāsim gaidāmo Tēvzemes jubileju un 
dalīsimies deju priekā! Vai ja Jūs varat 
atbraukt visi kopā ar kori vai deju gru-
pu, vai ja vēlaties pievienoties kopko-
rim kā individuāls dziedātājs, jebkurā 
gadījumā – šī ir brīnišķīga iespēja ie-
sildīt balsis un ielocīt kājas pirms lie-
lajiem Dziesmu un deju svētkiem Rīgā 
2018. gadā. Skatītāji šādos svētkos ir ne 
mazāk svarīgi par pašiem dalībniekiem! 
No viņiem koristi un dejotāji smeļas 
enerģiju, kas palīdz koncertus padarīt 
īpaši krāšņus. Tā mēs visi kopā turpi-
nāsim mūsu tautas unikālo tradīciju, ko 

saucam par Dziesmu un deju svētkiem!
Šīs dienas arī iezīmēsies ar to, ka ve-

cie draugi atkal satiksies un sanāks kopā, 
un radīsies un nostiprināsies jaunas 
draudzības. Būs vakaru balles, izbrau-
kums ar kuģīti un citas iespējas pavadīt 
laiku izklaidēs, kad varēsiet paciemoties 
un līksmoties draugu lokā latviskā vidē.

Visbeidzot, pati Baltimoras pilsēta 
tika īpaši izraudzīta šiem svētkiem, jo 
tā atrodas ģeogrāfiski stratēģiskā vietā 
ar starptautisko lidostu, ērtu sabiedris-
ko transportu un neskaitāmiem restorā-
niem un muzejiem. No BWI lidostas un 
Penn Station dzelzceļa stacijas var ērti 
ar sabiedrisko transportu aizbraukt uz 
Inner Harbor rajonu, kur norisināsies 
visi svētku pasākumi. Galvenā svētku 
viesnīca Renaissance Baltimore Har-
borplace atrodas skaistajā Inner Har-
bor rajonā Chesapeake līča krastā, un 
lielākā daļa svētku pasākumu notiks 
vai nu viesnīcā, vai tās tuvumā. Un ja 
vēl Jūs gribat redzēt 4. jūlija salūtu 50 
jūdžu attālajā Vašingtonā, tad pēc svēt-
kiem varat turp doties ar vilcienu.

Renaissance Baltimore Harbor-
place viesnīcas istabas var jau rezer-
vēt, apciemojot viesnīcas lapu mūsu 

m ā j a s l a p ā ! 
Rezer vējie t 
istabas laicīgi, 
lai nepalaistu 
garām iespēju 
būt kopā draugu lokā galvenajā svētku 
satikšanās vietā. Viesnīcā notiks reģis-
trācijas un informācijas galdi, trīs bal-
les, bankets, tirdziņš, modes un tautas 
tērpu izstāde, mākslas izstāde, filmu iz-
rādes, bērnu programma, kopkora mē-
ģinājumi un brīvdabas Skatuve 7.

Svētku mājaslapā www.Latvian-
SongFest2017.com varat uzzināt sī-
kāk par svētku programmu un visiem 
gaidāmajiem pasākumiem, par Bal-
timoru, tās apkārtni un viesnīcu, par 
dalībnieku pieteikšanos, kā arī izlasīt 
jaunākās svētku ziņas.

Un neatkarīgi no tā, vai Jūs varē-
siet ierasties svētkos vai nē, laipni lū-
dzam Jūs pierakstīties mūsu ikmēneša 
e-pastiem un sekot mums sociālajos 
mēdijos, lai varat piedalīties svētku 
norisēs kaut vai neklātienē.

Marisa Gudrā
XIV Vispārējo Latviešu Dziesmu un 
Deju Svētki ASV Rīcības komitejas 

priekšsēde

Lai skan XV Latviešu Dziesmu svētki Kanādā!
Svētku datums 2019. gadā no 4. līdz 7. jūlijam

 
Turpinājums 12. lpp.

Rīcības komiteja. No kreisās priekšsēdis Juris Ķeniņš.
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13.  septembrī  Latvijas vēstniece 
Vācijā apmeklēja Praemium Imperiale 
balvas ieguvēju paziņošanas pasāku-
mu Berlīnē, lai sveiktu latviešu vijoles 
virtuozu un diriģentu Gidonu Krēme-
ru, kurš prestižo apbalvojumu ieguva 
mūzikas kategorijā.

G. Krēmers izraudzīts par mūža 
ieguldījumu kultūrā un mūzikā, un 
personīgi piedalījās balvas ieguvēju pa-
ziņošanas pasākumā. Piedaloties disku-
sijā, mākslinieks uzsvēra savu piederī-
bu Latvijai un, atskatoties uz paveikto, 
izcēla savu pirms 20 gadiem pieņemto 
lēmumu dibināt kamerorķestri Kreme-
rata Baltica, kas devis šī reģiona mū-
ziķiem iespēju attīstīties un apliecināt 

sevi starptautiski. Viņš arī pauda gan-
darījumu, ka 20 gadu laikā orķestrim 
izdevies uzturēt augsto kvalitāti.

Balvas ieguvējus paziņoja Gē-
tes institūta prezidents un Praemium 
Imperiale starptautiskais padom-
nieks Prof. Dr. Klauss-Dīters Lēmans 
(Klaus-Dieter Lehmann). Kopā ar 
G. Krēmeru balvu šogad citās kate-
gorijās iegūst slavenais amerikāņu 
režisors Martins  Skorsēze  (Martin 
Scorsese) un amerikāņu māksliniece 
Sindija Šērmane (Cindy Sherman).

Praemium Imperiale tiek uzskatīta 
par līdzinieku Nobela prēmijai literatū-
rā, jo darbojas pēc līdzīgiem principiem, 
attiecinot to arī uz citām kultūras kate-

gorijām. Balva iedibināta 1989. gadā 
pēc Japānas Imperatora ģimenes inicia-
tīvas. Balvu pasniegšanas svinīgā cere-
monija notiks š.g. 18. oktobrī Tokijā.

Latvijas vēstniecība Vācijā

Savai jubilejas iz-
stādei septembrī  un 
oktobrī Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas 
tornī māksliniece  Loli-
ta  Zikmane (dz. 1941) 
izvēlējusies pavisam 
vienkāršu, pat tradicio-

nālu nosaukumu, it kā nebūtu nekādas 
fantāzijas – Gleznas. No citas puses 
raugoties, te nav nekā lieka, bez jeb-
kāda pompa vai skaļuma. Tāda allaž ir 
bijusi arī viņas māksla – vienkārša, vi-
siem saprotama, reālistiska, bet dziļa – 
kompozīcijā, tēlu izvēlē un vēstījumā.

Pēc Rīgas Lietišķās mākslas vidus-
skolas Dekoratīvās tēlniecības nodaļas 
beigšanas 1959. gadā Lolita Zikma-
ne iestājas Latvijas Mākslas akadē-
mijas Grafikas nodaļā, kuru absolvē 
1965. gadā ar diplomdarbu oforta teh-
nikā Gadalaiki (vadītājs Arturs Api-
nis). Tas iegūst izcilu vērtējumu, tiek 
bieži publicēts, atklājot, ka latviešu 
grafikā piedzimis spēcīgs, neparasts 
talants. Poētiskā pasaules uztvere, 
cieša cilvēka un dabas saistība, izcila 
dabas formu plastikas izjūta un tikpat 
izcils zīmējums – tas raksturo jaunās 
mākslinieces rokrakstu. Laika gaitā 
Lolita Zikmane saņem daudzus starp-
tautiski nozīmīgus apbalvojumus, 
starp tiem droši vien ievērojamākā ir 
viena no desmit prēmijām VI Starp-
tautiskajā grafikas triennālē Intergra-
fika Berlīnē, tad – VDR (1980). Bez 
grafikas viņa darina arī plakātus, ilus-
trē grāmatu. Blakus ofortam māksli-
niece labprāt arī glezno.

2000. gadā daudz kas mainās – 
Lolitu Zikmani piemeklē insults. Pēc 
tā cieš ķermeņa labā puse, taču māks-
liniece neizsamist; viņa dienu no die-
nas trenējas, līdz var atkal sevi aplie-
cināt mākslā, gleznojot nelielus darbus 
eļļā – ainavas, klusās dabas vai inter-

jerus.
Kā savulaik 

ofortos, arī gleznās 
Lolita Zikmane 
rāda šķietami glu-
ži parastas lietas 
vai ikdienišķus no-
tikumus: pavasara 
iestāšanos parkā, 
koku iekrāsošanos 
rudenī, Jelgavas 
ūdenstorni saules 
staros, nosūbēju-
šu šķūņa zelmini, 
vēja trauksmainās 
nebēdnības kokos 
un meldrājā, lietus 
mākoņu sabrieša-
nu padebešos, put-
nu ceļus debesīs 
un tepat uz zemes.

Viņas ainavās vai klusajās dabās 
un retajās figurālajās kompozīcijās 
šķiet nekas īsti nenotiek; liekas, dzīve 
rit rāmā mierā, kuru neizjauc pasaules 
kņada, negācijas. Māksliniece tik kon-
statē faktu, ka, lūk, miglainā rītā upēs 
līcī satikušies divi gulbji, sieviete stāv 
pie vecas kūtiņas vai šķūnīša un ka 
lietus līst pār ābeli un pavisam parasto 
ainavu. Ar to jubilāre izceļ, ka šīs brī-
dis ir svarīgāks par 
nemieru uz zemes. 
Acumirklis taču 
stāsta par mūsu 
dzīvi ne vien kā 
par ātri skrejošu un 
zūdošu, bet arī par 
to, ka īsajā brīsni-
ņā iezīmējas kas 
paliekošs, ilglai-
cīgs, nozīmīgs, tik 
jāaptver – tas ir 
brīdis no mūžības. 
Tikpat lielu vērību 
Lolita Zikmane 

velta detaļām, tās ir rūpīgi izstrādātas. 
Arī tās nav nejauši izvēlētas, lai gan tā 
var likties.

Lai ko arī gleznotāja attēlotu, dzī-
vē un mākslā viņa meklē harmoniju kā 
radošas darbības un skaistuma, tā arī 
visas pasaules pamatu. To pastiprina 
arī ļoti niansēto, jūtīgo toņu maigā sa-
skaņa, miers un garīgums.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Visa pamatā harmonija

Lolita Zikmane. „Pie vecās ēkas“. 2016.
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Māte un meita.
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Vijoles virtuozs un diriģents Gidons Krēmers
Saņem prestižo „Praemium Imperiale“ balva

Latvijas vēstniece Vācija Elita Kuzma 
un Gidons Krēmers.
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PBLA 60. gadskārtai veltīts koncerts
Latvieši Austrālijā var lepoties

Atzīmējot Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības (PBLA) 60. darbī-
bas gadskārtu, otrdien, 4.  oktobrī, 
plkst.18.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijas Lielajā zālē notiks 
JVLMA jauktā kora koncerts. Tas vel-
tīts PBLA 60. gadskārtai, un koncerta 
programmā tiks atskaņoti ārzemju lat-
viešu komponistu skaņdarbi. 

Skanēs Jāņa Kalniņa Pamestā baz-
nīca (diriģē Mārtiņš Klišāns), Tālivalža 
Ķeniņa Ai, zaļāi līdaciņa, tautasdzies-
mu apdare (diriģē Romāns Vanags), 
Helmera Pavasara Prelūdija (vokalīze) 
(diriģē Jānis Zirnis), Anitas Kuprisas 
Kur tu skriesi vanadziņi? (diriģē Jā-
nis Baltiņš), Bruno Skultes Bāliņš un 
malējiņa, tautasdziesmu apdare (diriģē 
Andris Veismanis), Ellas Mačēnas Ar 
Dieviņu (diriģē Sigvards Kļava), Bruno 
Skultes Vecā pirtiņa (diriģē Aira Birzi-
ņa), Imanta Ramiņa Ave Verum Corpus 
(diriģē Juris Kļaviņš), Guntara Geduļa 
Jūriņ’prasa smalku tīklu, tautasdzies-
mu apdare (diriģē Kaspars Ādamsons), 
Helmers Pavasara Jāapsnieg (diriģē 
Māris Sirmais), Jāņa Kalniņa Apsnie-

gošā pilsēta (diriģē Edgars Račevskis).
Latvieši Austrālijā var lepoties, ka 

šai koncertā blakus jau atzītu un labi 
pazīstamu komponistu skaņdarbiem 
skanēs sidnejietes, jaunās komponistes 
Ellas Mačēnas dziesma Ar Dieviņu. 
(Par šī skaņdarba atskaņojumu Sidnejā 
var lasīt Ojāra Grestes rakstu laikraks-
tā Latvietis Nr.: 413 www.laikraksts.
com/raksti/6325)

Šī dziesma bija kora Pernigele pa-
sūtījums komponistei, un tieši ar šo 
dziesmu šogad koris Pernigeles Latvi-
jā uzvarēja koru skatē.

Kā Ella pati stāsta, tad pēdējos pāris 
mēnešus viņa ir piestrādājusi pie sava 
pirmā skaņdarba orķestrim; tas tiek 
komponēts speciāli Tasmānijas Sim-
foniskajam orķestrim. Šis skaņdarbs 
FLIGHT (Lidojums) tiks izveidots 
darbnīcas (workshop) gaisotnē 4. ok-
tobrī; tanī pat datumā, kad Rīgā notiek 
JVLMA jauktā kora koncerts. Cik Ellai 
zināms, tad šis atskaņojums nebūs pub-
likai pieejams, bet dos Ellai un trijiem 
viņas kolēģiem iespēju sadarboties gan 
ar orķestri, gan tā diriģentu Prof. Edu-

ardo Diazmunoz Gomez.
Citas jaunākās ziņas, par ko stāsta 

Ella – viņa strādā arī pie skaņdarba 
Sidnejas Filharmoniskiem koriem, 
tas skanēs Ziemassvētku Kora 
koncertā Sidnejas Operas namā 9.  un 
10. decembrī:
http://www.sydneyphilharmonia.com.
au/carols-at-the-house-2016/

IN
Laikrakstam „Latvietis“

19.  septembra  pēc-
pusdienā Latvijas Na-
cionālā muzeja Lielajā 
izstāžu zālē notika Lat-
vijas TV dokumentālās 
filmas Rozentāls. Septiņi 

prezentācija, un uz gleznām no ekrāna 
nolūkojās jau vairāki Rozentāli, visi ar 
ūsām. Pasākums pulcēja daudz intere-
sentu, vairākas reizes tika pievienoti 
muzeja soli skatītājiem. Pasākumu vadī-
ja Eva Ikstena, skatītājus uzrunāja LTV 
Kultūras redakcijas vadītāja Ieva Ro-
zentāle, informējot par kultūras raidīju-
mu programmu jaunajā sezonā. Tā solās 
būt gana interesanta TV skatītājiem.

Klātesošos uzrunāja arī LNMM 
direktore Māra Lāce. Filmas režisore 
Linda Olte un scenārija autors Arno 
Jundze izteica pateicību visam filmas 
radošajam kolektīvam, daudzus apdā-
vinot ar filmēšanas darba momentuz-
ņēmumiem bilžu rāmītī un trauslu zie-
du pušķiem; pastāstīja par uzņemšanas 
momentiem, par ūsām, kuras līmēja 
visiem Rozentāla lomā; tikai viens ak-
tieris uzaudzēja pats savas ūsas.

Protams, ļoti sirsnīgi tika uzņemts 
fakts, ka zināmā Jaņa Rozentāla dzīves 
posmā filmējās gleznotāja mazmaz-
mazdēls Ansis Rozentāls, J. Rozentāla 
Mākslas vidusskolas absolvents un ta-
gad Latvijas Mākslas akadēmijas Vi-
zuālās mākslas nodaļas students.

Filmā ļoti cieši savijas pagātne ar 
tagadni, mūsdienu skati ar Jaņa Ro-

zentāla stāstu ausij patīkamā Daiņa 
Grūbes aizkadra balsī. Gleznotāja 
stāsts ir humora caurvīts, bet tiek arī 
pa skarbākam vārdam, kas pilnībā 
attiecināms uz mūsdienu sabiedrību. 
Filma ir ļoti gaiša un, manuprāt, ļoti 
interesanta un patiesi informatīva arī 
ar mākslu nesaistītam cilvēkam.

Skatītāji vēl labu laiku uzkavējās 
izstāžu zālē, savukārt stāvu augstāk 
visus gaidīja šampanietis ar neredzē-
ta noformējuma uzkodām, kā jau pie 
māksliniekiem.

Šis tiešām ir īsts Jaņa Rozentāla 
gads, tik daudz izstāžu dažādos muze-
jos, lekcijas un nu arī filma.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Janis Rozentāls tagad arī filmā
„Rozentāls. Septiņi“ prezentācija LNMM

Linda Olte.
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Otrais no kreisās gleznotāja Jaņa Rozentāla mazmazmazdēls Ansis Rozentāls.
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Ella Mačēna ar vecākiem Viktoriju un 
Andreju Mačēniem.
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Mārtiņa ceļš
No lauku puiša līdz iespējamam džihādistam Sīrijā

Pirms atgriešanās Latvijā, par 
prettiesisku piedalīšanos bruņotā kon-
fliktā Sīrijā aizdomās turētais 21 gadu 
vecais Mārtiņš, vairākus mēnešus 
pavadījis cietumos Sīrijā un Turcijā, 
vēsta Latvijas Televīzijas raidījums 
de facto. Savukārt šobrīd Mārtiņam 
joprojām neesot aizstāvja – personas, 
kura sniegtu juridisko palīdzību. 

Kopš pagājušā gada novembra bei-
gām, Mārtiņš sociālajos tīklos vairs 
nav sastopams. Visticamāk, tas ir tā-
dēļ, ka nepārtraukti atradies dažādās 
ieslodzījuma vietās. de facto zināms, 
ka Mārtiņš vairākus mēnešus bijis 
ieslodzīts cietumā Sīrijā. Taču viņam 
izdevies izbēgt no tā. Bēguļojot viņš 
šķērsojis Sīrijas – Turcijas robežu. Tur 
atkal Mārtiņu aizturēja un uz laiku 
viņš nonāca cietumā Turcijā. Pirms 
nepilnām divām nedēļām Mārtiņu 
deportēja uz Latviju. Šeit viņu tur aiz-
domās par prettiesisku piedalīšanos 
bruņotā konfliktā Sīrijā. Maksimālais 
sods – līdz pat desmit gadiem ieslodzī-
jumā.

Taču viņa situācija nav viennozī-
mīgi vērtējama. Persona, kas ir sasta-
pusi Mārtiņu kopš viņa atgriešanās 
Latvijā, de facto atklāja, ka „Mārtiņš ir 
informēts par savām tiesībām, bet, vis-
ticamāk, tās neapzinās“. Proti, Mārti-
ņam nav advokāta – personas, kura 
sniegtu juridisko palīdzību. de facto 
vēlējās noskaidrot, vai tā ir paša Mārti-
ņa izvēle, vai kāds to viņam ir uzspie-
dis. Drošības policija, sākotnēji, uz 
de facto jautājumu, kāpēc Mārtiņam 
nav nodrošināta aizstāvība, atbildēt 
atteicās. Tikai pēc atkārtota de facto 
aicinājuma, saņēma norādi, ka tikušas 
„ievērotas visas Kriminālprocesa liku-
mā noteiktās normas“ un ,,aizdomās 
turētā persona ir informēta par savām 
tiesībām uz aizstāvību“. Iespējams, ja 
Mārtiņam būtu advokāts, tas izmeklē-
šanas un vēlāk iespējamās tiesvedības 
gaitu paildzinātu. Maz ticams, ka Mār-
tiņš pats pārzina likumdošanu. Mār-
tiņš no Latvijas aizbrauca 2014. gada 
septembrī, bet Krimināllikumā pants 

„par prettiesisku piedalīšanos bruņotā 
konfliktā“ parādījās tikai pusgadu vē-
lāk – 2015. gada februāra beigās. Pro-
ti, brīdī, kad Mārtiņš pameta Latviju 
un, iespējams, pievienojās teroristiskā 
grupējuma Daīš kaujiniekiem Sīrijā, 
viņa rīcība nebija kriminālsodāma.

Islāmam Mārtiņš pievērsās pēc 
11. klases, 2013. gada vasarā. Mārti-
ņam skolā draugu nebija. Turpretim 
datorspēļu vietnē internetā viņš iepa-
zinās ar savu vienaudzi no Somijas. 
Abi jaunieši piereģistrējās vienā no 
lielākajiem musulmaņu forumiem. 
Tajā Mārtiņš čatoja līdz brīdim, kad 
Latviju pameta. Pirmais ieraksts tapa 
neilgi pēc viņa 19. dzimšanas die-
nas. 2013. gada 13. novembrī Mārtiņš 
raksta: ,,Asalamu, Aleykum, es esmu 
tikko Islāmā konvertējies latvietis. Es 
vēlētos sākt lūgt, nekad to vēl neesmu 
darījis, tāpēc vēlētos dzirdēt kādu pa-
domu par to, kā sākt un motivēt sevi. 
Lielākā problēma ir tā, ka es dzīvoju 
kopā ar vecākiem un tēvs ir noskaņots 
pret Islāmu. Ja viņš uzzinātu, ka esmu 
pieņēmis Islāmu, pilnīgi noteikti mani 
izmestu no mājām.“

Iespējams jau toreiz Mārtiņš bija 
teroristiskās organizācijas Daīš at-
balstītājs. Taču sākotnējos ierakstos 
pārsvarā dominē interese par islāma 
praktizēšanu un savu ikdienas gaitu 
aprakstīšana. Mārtiņa skolotāja atce-
ras, ka ,,viņa pasaule bija internets un 
dators“. Savukārt ciematā, kurā dzīvo-
ja Mārtiņš, veikalā sastaptā pārdevēja 
novērojusi, ka puisis ,,bija tāds vienpa-
tis vairāk“. Pēdējā skolas gadā Mārtiņš 
neapmeklēja nevienu klases pasāku-
mu. Neieradās arī uz savu izlaidumu. 
Pārstāja klausīties mūziku.

Turpretim ieraksti forumā kļuva 
agresīvāki un liecināja par atbalstu 
Daīš. Turklāt aizvien biežāk Mārtiņš 
interesējās par džihādu un mocekļa 
nāvi:

12-12-13: Eiropas Savienība ir Il-
luminati rotaļlieta, mums neko tādu 
nevajag. Mums nepieciešams Kalifāts, 
kas pakļaujas šariata likumiem (...).

07-03-14: (...) Ja es kļūtu par mo-
cekli, bet neviens no manas ģimenes 
nav musulmanis, ko es varētu izglābt? 

12-04-14: Mums vajag vairāk tādu 
cilvēku kā Osama bin Ladens.

26-04-14: Suņi turpina riet, bet Is-
lāma valsts ar katru dienu kļūst stip-
rāka. Āmen!

Pirms diviem gadiem 2014. gada 
augusta beigās forumā pēkšņi vairs 
nav neviena jauna ieraksta no Mār-
tiņa un viņa somu drauga. Dažus 
mēnešus vēlāk parādījās publikācija 
Somijas medijā Yle. Somu žurnāliste 
bija sarakstījusies ar Mārtiņa draugu. 
Viņš pastāstīja, ka abi ar Mārtiņu sep-
tembra beigās bija devušies uz Sīriju. 
Soms tobrīd kara laukā pabijis vēl ne-
bija. Tomēr esot veicis sarga pienāku-
mus. 

Tikmēr Mārtiņš par savu ikdienu 
Sīrijā bija mazrunīgs. Viņš neatbildē-
ja uz de facto vēstulēm. Arī sev zinā-
mam cilvēkam Jānim (red.: vārds mai-
nīts) neatklāja savu atrašanās vietu un 
patieso nodarbošanos. 

Fragments no sarakstes 2015. gada 
21. novembrī:

Jānis: Ko tu tur dari?
Mārtiņš: Strādāju, palīdzu bēg-

ļiem, neatkarīgs žurnālisms utt. (...)
Jānis: Kad tu uz LV?
Mārtiņš: Nevar pašlaik uz LV, nav 

vaļas.
,,Tad viņš no online pazuda, es 

kaut ko vēl viņam uzrakstīju un viņš 
neatbildēja man vairs,“ atceras Jānis. 
Arī par Mārtiņa pievēršanos islāmam, 
Jānis uzzinājis no medijiem: ,,Ziņas 
skatījos, ka viņš ir Sīrijā, ko viņš tur 
rakstījis. Es biju šokā!“

Nav zināms, vai Mārtiņš uzturē-
ja kontaktus ar ģimeni. Mārtiņa tēvs 
pirms gada de facto centās noliegt, ka 
viņam vispār ir dēls. Savukārt šone-
dēļ sastaptā Mārtiņa māte runāt ne-
vēlējās un de facto komandai sita ar 
mietu.
Latvijas TV raidījums „De facto“

Latvijas Televīzija
Laikrakstam „Latvietis“

E. Rinkēvičs.
Sarunā par drošības politiku un 

notikušo NATO samitu Varšavā, 
E. Rinkēvičs pateicās par ASV nozī-
mīgo atbalstu un militāro klātbūtni 
Baltijas valstīs. „Esam apmierināti ar 
NATO samita Varšavā rezultātiem, 
īpaši par paplašināto alianses klātbūt-
ni Baltijas valstīs un Polijā. Esam arī 
gandarīti par Kanādu kā vadošo valsti 
daudznacionālai kaujas grupai Latvi-
jā. Būtiska būs samita lēmumu ievie-

šana, tostarp pārējo atbalstošo valstu 
identificēšana,“ uzsvēra ministrs.

E. Rinkēvičs pauda pārliecību, ka 
ir nepieciešams arī turpmāk saglabāt 
ASV līderību un militāro klātbūtni 
ne tikai Polijā, bet arī Baltijas valstīs. 
„Nevienai citai sabiedrotajai valstij 
nav tādu militāro spēju un simboliskās 
lomas kā ASV,“ pauda E. Rinkēvičs.

Latvijas ārlietu ministrs vērsa uz-
manību, ka ekonomiskie un ģeopolitis-
kie apsvērumi Transatlantiskās tirdz-
niecības un investīciju partnerības 
(TTIP) nolīgumā ir vienlīdz būtiski. 
„Latvija atbalsta sarunu intensificēša-

nu gan tehniskā, gan politiskā līmenī, 
nezaudējot apņemšanos noslēgt ambi-
ciozu nolīgumu, panākot maksimālu 
progresu sarunās 2016. gadā,“ sacīja 
E. Rinkēvičs.

Runājot par enerģētisko drošību, 
ministrs pauda pārliecību, ka ir sva-
rīgs tālāks darbs pie iekšējā enerģijas 
tirgus un infrastruktūras attīstības un 
pie energopiegāžu diversifikācijas, kas 
ne tikai veicinās energodrošību, bet 
arī pavērs jaunas iesaistīšanās iespējas 
ASV kompānijām.

LR Ārlietu ministrija

ASV līderība, militārā klātbūtne
Turpinājums no 1. lpp.
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Otrdien, 23. augustā, Pekinā notika 
svinīgā 10. Ķīnas Īpašās grāmatu bal-
vas (10th Special Book Award of Chi-
na) ceremonija, kurā Latvijas Konfūci-
ja institūta direktors profesors Pēteris 
Pildegovičs tika apbalvots par iegul-
dījumu Latvijas un Ķīnas starpkultūru 
komunikācijā. Latvijas pārstāvis šādu 
apbalvojumu saņēma pirmoreiz.

Uzstājoties ar runu, P. Pildegovičs 
norādīja, ka viņam izveidojusies ļoti 
cieša saikne ar Ķīnu, un valsts viņam 
kļuvusi par otrām mājām. Profesors 
jau vairāk par 50 gadiem pasniedz 
ķīniešu valodu un piedalās Latvi-
jas – Ķīnas draudzības apmaiņā. Gal-
venais darbs ir Lielā ķīniešu-latviešu 
vārdnīca, kuras sastādīšanai sinologs 
veltījis 6 gadus. Par šo darbu viņš ir 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. No 
2011. gada P. Pildegovičs ir Latvijas 
Konfūcija institūta direktors.

Ķīnas Īpašā grāmatu balva ir Ķī-
nas Tautas Republikas valdības balva; 
tā tika nodibināta un pirmo reizi pa-
sniegta 2005. gadā, lai atzīmētu ār-
zemju sinologu – tulku, izdevēju un 
rakstnieku – ieguldījumu Ķīnas grā-
matu popularizēšanā, un Ķīnas un citu 

valstu kultūras apmaiņā. To organiza-
tors ir Vispārējā preses un publikāci-
jas administrācija (General Adminis-
tration of Press and Publication), un 
šogad tika apbalvoti 19 sinologi no 
dažādām valstīm.

Latvijas vēstniecība Ķīnā

ritorijā. Muzejā iekārtotās izstādes dalī-
tas Pilskalnu nodaļā, Viduslaiku nodaļā, 
Strēlnieku nodaļā un Latvijas atbrīvoša-
nas kara nodaļā. Kā atbilde Latvijas ma-
teriālu parādīšanai Eiropā (Briselē) bija 
arī Beļģijas armijas izstāde. Trīsdesmi-
tajos gados senā torņa telpas kļuva par 
šaurām. 1937. gada pavasarī sāka celt 
muzeja četrstāvu (ar pagrabu – piecstā-
vu) piebūvi. Muzeja priekšnieks tolaik 
bija Patkules pagastā dzimušais pulk-
vedis leitnants Alfrēds Dzenis (1894-
1943). No viņa meitas Zigrīdas savulaik 
ieguvām pāris bojātus attēlus par būves 
pamatakmens likšanu. Dzeņu ģimene 
piedzīvoja 1941. gada jūnija izsūtīšanu; 
tēvs miris Vjatlagā. Arī fotogrāfiju gla-
bāšana notikusi sliktos apstākļos. Torņa 
piebūve 1940. gada vasarā nobeigta, tur 
bija savam laikam modernākās muzeja 
telpas Baltijā, taču – 1940. gadā Kara 
muzejs beidza pastāvēt. Daļu tā krāju-
ma nodeva citiem Rīgas muzejiem, kaut 
ko aizveda uz Maskavu, vēl citas lietas 
vispār gājušas bojā.

Pirms gada interesējos par 4. Vi-
dzemes latviešu strēlnieku pulka fo-
togrāfu Jāni Glīznieku, kas strādājis 
arī Madonā. Viņš Kara muzejam no-
deva albumu ar vairāk nekā 500 aprak-
stītiem attēliem, nu atradu to Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā.

1990. gadā Latvijas Kara muzeja 
darbība atjaunota. Tagad tam ir arī divas 
filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs Tī-
reļpurvā un O. Kalpaka muzejs Airītēs.

Simtgades pasākumu ietvaros 
14.  septembrī pie ieejas Pulvertornī 
tika atklāta informatīva izstāde uz 6 
stendiem, nelielā konferencē muzeja 
darbinieki stāstīja par dažādiem sava 
darba virzieniem, tika atvērta arī Latvi-
jas Kara muzeja Gadagrāmata XVII – 

ikgadējs izdevums kopš 2000. gada.
To, ka Latvija un Rīga nav maza, at-

gādināja tai pašā dienā Latvijas Nacio-
nālajā vēstures muzejā sāktā konference 

Ceļā uz latviešu tautu – pirmos tās re-
ferātus nedzirdēju, jo biju Pulvertornī...

Indulis Zvirgzdiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Kara muzeja simtgade
Turpinājums no 1. lpp.

Pamatakmens likšana Kara muzeja piebūvei 3.3.1937. Priekšā no kreisās muze-
ja priekšnieks A. Dzenis, aizmugurē pa kreisi armijas mācītājs Pēteris Apkalns.

Izstāde pie Kara muzeja.
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10. Ķīnas Īpašās grāmatas balva
To saņem Pēteris Pildegovičs

Balvas pasniegšanas ceremonija. Ekrānā redzams Pēteris Pildegovičš.
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Aizaug ceļi, aizaug takas,
Gadi, gadi garām skrien,
Bet tu savā mīlestībā
Plauksti baltāka arvien.

(Valda Mora)
ASV Vašingtona pa-

valsts pilsētā Sietlā, šī 
gada 10. jūnijā Aija Pakule nosvinēja 
savu 100 gadu jubileju. Meitas Sarmī-
te Dāvidsone un Rudīte Aleksandere 
(Alexander) mātei par godu bija sarīko-
jušas viesības Sietlas Latviešu centrā. 
Lielā zāle pilna Aijas Pakules ģimenes 
piederīgiem – bērniem, mazbērniem 
un mazmazbērniem, kā arī draugiem 
no latviešu saimes. Uz skaisti klātiem 
galdiem ziedi no dārziem, uz skatuves 
malas vāzē klēpis sarkanu magoņu un 
rudzu puķu un daudz, daudz rožu! Ju-
bilāre ar smaidu klausās apsveikumus 
no Latviešu ev. luterāņu draudzes, no 
Latviešu biedrības Vašingtona štatā, 
no Mazpulka sakarnieka ASV Arvīda 
Bļodnieka. Krustmeita Aija Ebdene 
atbraukusi no Latvijas krustmāti ap-
sveikt, un līdz ar viņu Dr. Valters Nol-
lendorfs – Okupācijas muzeja bied-
rības valdes priekšsēdis. Gadu gaitā 
Aija Pakule muzejam daudz ziedojusi. 
Tālis Jaundālderis, Aijas Pakules skol-
nieks Rundāles pagasta pamatskolā, 
kavējas atmiņās. Apsveicot māmiņu, 
Sarmīte nolasa Valdas Moras skaisto 
dzejoli Mātes sirds. Daudziem acīs 
asaras. Kad vēlāk Sarmītei prasa, kas 
ir mātes garās dzīves noslēpums, viņa 
atbild, ka mātes moto vienmēr bijis 
,,Be happy“ – ej visur ar smaidu.

Jubilārei par godu divi jaunieši at-
skaņo mūziku. Ciemiņš no Latvijas – 
Emīla Melngaiļa Liepājas Mūzikas vi-
dusskolas audzēknis Erlands Griezītis 
uz klavierēm spēlē Raimonda Paula 
skaņdarbu no filmas Ilgais ceļš kā-
pās un vēlāk vairākus skaņdarbus uz 
saksafona. Marissa Bitnere uz altvijo-
les atskaņo Giovani Battista Pergolesi 
kompozīciju Nina. Uz ekrāna rāda foto 
uzņēmumus no Aijas Pakules dzīves: 
skaista, jauna meitene Latvijā; vēlāk 
ar vīru Frici Pakuli, meitām Sarmīti un 
Rudīti trimdas gados Vācijā un iebrau-
cot Amerikā; meitu kāzās, ar mazbēr-
niem, ģimenes godos, strādājot latvie-

šu sabiedrībā. Pēc apsveikumiem viesi 
aicināti uz Selgas Pētersones gatavo-
tām pusdienām – sulīgu lasi ar garšī-
gām piedevām. Uz saldā galda Sarmī-
tes ceptais klinģeris un vairākas tortes. 
Protams, arī šampānietis un vīns.

Aija Pakule, dzimusi Auziņa, 
1916. g. 10. jūnijā Pļaviņās pie Aivieks-
tes upes. Ģimenē vēl divas māsas un 
brālis, kas mirst 11 gadu vecumā ar 
šarlaku. Aija mācījusies ģimnāzijā Pļa-
viņās, 1938. gadā beigusi Skolotāju ins-
titūtu Rīgā un strādājusi par skolotāju 
Rundāles pagastā, kur viņa nodibināja 
un vadīja mazpulku. 1941. gadā viņa 
apprecas ar Frici Pakuli, bet jau trīs ga-
dus vēlāk, 1944. gadā, Pakuļu ģimenei 
ar meitiņu Sarmīti jādodas bēgļu gaitās 
uz Vāciju. Tur piedzimst otra meita Ru-
dīte. Pēc 6 gadiem, dzīvojot dažādās 
vietās Vācijā angļu zonā, ģimene izceļo 
uz ASV – vispirms uz Dienviddako-
tu, kur viņi vienu gadu strādā fermā. 
Aukstās ziemas un karstās vasaras 
grūti panest, un ģimene nolemj pārcel-
ties uz Sietlu Vašingtona pavalstī, kur 
viņiem ir latviešu paziņas. Tur sākās 
Aijas Pakules dzīves garākais posms; 
nu jau 65 gadi pavadīti Sietlā.

Pirmie gadi bija grūti, smagi strā-
dājot ar mazu peļņu. Bet jau 1951. un 
1952. gadā Pakuļi sāk sūtīt palīdzības 
saiņus uz Latviju – drēbes, apavus, pār-
tiku un ārstniecības līdzekļus. Sazino-
ties ar citām firmām, viņi ierīko paku 
sūtīšanu savā mājā ar nosaukumu Glob-
al Parcel Service. Galveno darbu veic 
Aija. Mājās arī ir latviešu veikaliņš, kur 
var iegādāties latviešu grāmatas, skaņu 
plates un daiļamatnieka izstrādājumus. 
Par šo laiku Aija saka: ,,Meitenes gāja 
skolā, vīrs darbā. Vakarā, kad ģimene 
pārnāca mājās, pati skrēju nakts dar-
bā, tīrīt biroju telpas. Kā tika strādāts! 
Dienu un nakti!“ Kad Fricis saslima, 
Aija aizgāja daļējā pensijā.

Fricis Pakulis aizgāja mūžībā 
1995. gadā. Vīra piemiņai Aija palī-
dzēja Vaiņodes baznīcai sagādāt solus 
un izdaiļot altāri ar svečturiem. Visu 
savu mūžu Aija Paukule ir veltījusi 
labdarībai: dibinājusi stipendijas fon-
du vietējo jauniešu latviskai izglītībai; 
atbalstījusi 3x3 un citas latviešu no-

metnes; mazpulku, kas atsāka darbību 
1991. gadā; Amerikas Latviešu apvie-
nību; Latvijas Nacionālās operas atjau-
nošanu (operā ir krēsls ar viņas vārdu); 
Vītolu Fondu; Kalpaka pieminekļa cel-
šanu; Sibīrijas Bērnus; Latvijas Oku-
pācijas muzeju; Nacionālās bibliotēkas 
Gaismas pils būvēšanu. 2003. gadā 
Amerikas Latviešu apvienība (ALA) 
piešķīra Aijai Pakulei Goda rakstu, un 
viņa ir saņēmusi atzinību un pateicību 
no Latviešu biedrības Vašingtona šta-
tā (LBVŠ). Arī šobrīd, tik cienījamos 
gados, Pakules kundze aktīvi atbalsta 
svarīgākās latviešu aktivitātes Ame-
rikā un Latvijā. Viņas vecākā meita 
Sarmīte ir sekojusi mātes pēdās, rosī-
gi strādājot latviešu sabiedrībā. Jau 14 
gadus viņa vada LBVŠ, ilgāk nekā jeb-
kurš no iepriekšējiem vadītājiem. Arī 
tas ir Aijas nopelns.

Aija Pakule vēl arvien nāk uz lat-
viešu dievkalpojumiem Sietlā, ik mēne-
si uz pensionāru pusdienām un apmek-
lē citus sarīkojumus. Vēl joprojām viņa 
izstaro enerģiju, siltumu un labestību. 
Sietlas latviešu saimē Aija ir tiešām 
labais gariņš, visu cienīta un mīlēta. 
Suminām un apbrīnojam Aiju Pakuli 
viņas 100 gadu jubilejā un vēlam viņai 
gaišas, mīlestības pilnas atpūtas dienas!

Inta Moruss
Laikrakstam „Latvietis“

Aija Pakule simtgadniece
Svinībās Sietlā viesi no Eiropas

Aija Pakule ar meitām. No kreisās: Ru-
dīte Aleksandere un Sarmīte Dāvidsone.
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paaudzēm, pazīstamas, pat vēsturiskas: 
bijušais Eaton Auditorium, tagad The 
Carlu, un vēsturiskie Maple Leaf Gar-
dens, šodien Ryerson Universitātes Mat-
tamy Athletic Centre, jo tās ir viegli sa-
sniedzamas ar kājām no Chelsea Hotel.

Svētku rīkošanu uzticēja Jurim 
Ķeniņam – priekšsēdis, Selgai Apsei 
un Arturam Jansonam –  vicepriekš-
sēži, un 4 rīcības komitejas locekļiem – 

Zinta Amoliņa, Tija Freimuta, Gunta 
Krūmiņa un Krista Treigute. Rīcības 
komitejai ir gan pieredze: Jurim, Sel-
gai, Arturam un Guntai vairākas rei-
zes kalpojot svētkiem; Arturam Jan-
sonam mūzikas nozarē nemitīgi jau 
no 1976. gada. Bet jaunās sejas arī ir 
nepieciešamas, sniedzot svaigas idejas 
no vairākām perspektīvām, piedzīvoju-
miem, paaudzēm un zināšanām.

Noslēdzot sēdi, Juris Ķeniņš aicināja 
visiem nākt talkā, ne tikai 33 klāteso-
šiem, bet visiem, kuriem rūp un interesē 

dziesmu svētki, un lai ikviens kontaktē 
rīcības komitejas locekļus, kurus pazīst, 
ar savām labām idejām. Rīcības komiteja 
jau ir sākusi darbu, tūlīt pēc obligātās fo-
tografēšanās norunājot pirmo sēdi Chel-
sea Hotel telpās, pēdējā jūnija nedēļā.

Lai skan XV Latviešu Dziesmu 
svētki Kanādā 2019. gadā no 4. līdz 
7. jūlijam Toronto!

Juris Ķeniņš
Pirmpublicējums laikrakstā 

„Latvija Amerikā“
Laikrakstam „Latvietis“

Dziesmu svētki Kanādā!
Turpinājums no 7. lpp.
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Juris Ulmanis ir solī-
jies atnākt 6. jūlija rītā un 
atnāk laicīgi. Mani Vīto-
lu Fonda intervējamie ir 
pašlaik citur aizņemti, un 
tādēļ esmu pievērsusies 
atkal trimdas bērniem. 
Vispirms jau es noprasu 

viņam, kad dzimuši viņa vecāki, un kur 
un kad dzimis viņš pats, lai pārbaudītu, 
ka viņš šai kategorijā iederas. Viss kār-
tībā, jo viņa tēvs dzimis 1932. gadā un 
mamma – tikai 1935. Tātad, arī ne visai 
lieli bērni, kad atstāja Latviju. Pats viņš 
ir dzimis Ņujorkā, un līdz ar to ir piln-
tiesīgs trimdas bērnu bērns.

Kad esmu viņam paskaidrojusi, ko 
no viņa gribu dzirdēt, viņš iesāk:

„Es esmu dzimis 1959. gadā, Ņujor-
kā un tur arī esmu uzaudzis. Tur es gāju 
skolā un apmeklēju arī visas iespējamās 
latviešu skolas. Pa ziemu svētdienas 
skolā, pa vasaru gāju Katskiļu nomet-
nes skolā, vasaras nometnē – skautos. 
Patiesībā izgāju visu to latviešu trimdas 
dzīves gaitu. Mani vecāki caur Vāci-
ju iebrauca Amerikā, satikās Ņujorkā, 
1958. gadā apprecējās, un es piedzimu 
gadu vēlāk. Mana māsa Margita ir dzi-
musi 1960. gadā. Mans tēvs, nelaiķis, arī 
bija Juris, un mana mamma ir Astrīda. 
Mana mamma dzīvo tuvumā manai mā-
sai Milvokos. Universitātē es gāju Ko-
nektikutā, no kurienes man ir bakalaura 
un maģistra grāds biznesā. Tad man ir 
vēl Master of International Management 
grāds no skolas Arizonā. Tā bija Ame-
rican Graduate School of International 
Management. Daudz gadus vēlāk es 
dabūju arī doktora grādu šeit – Latvijas 
Universitātē; šis grāds man ir uzņēmēj-
darbībā. Mana karjera iesākās uzņēmu-
mā Motorola, kas ir liela amerikāņu tele-
komunikācijas firma. Ar to mans stāsts 
ir ļoti interesants, jo, kad es gāju skolā 
Arizonā, tur iepazinos ar viņu ļoti nelie-
lo latviešu kopienu. Tur bija viens kungs 
Ivars Reimanis, kurš strādāja Motorolā.

Mans darbs tur bija starptautisks, es 
vienmēr strādāju ārpus Amerikas – vai-
rāk pārdošanā, nu mārketingā. Kad krita 
Berlīnes mūris, es lūdzu saviem šefiem, 
lai pārceļ mani uz Eiropu, it īpaši – uz 
Austrumeiropu. Starp citu, es vienu 
brīdi biju arī Amerikas Latviešu apvie-
nības valdes sekretārs, un tas man bija 
ļoti grūts darbs. Tad Mortorola mani 
pārcēla uz Vāciju, kur es pavadīju divus 
gadus; mana atbildība Motorolā bija arī 
par Ungāriju un Čehoslovākiju. Tur mēs 
pārvaldījām radio sakarus. Bet Motoro-
la vēlējās savu biznesu arvien paplaši-
nāt, un sevišķi izplatīt viņi to gribēja 
Austrumeiropā, un man viņi piedāvāja 
darbu Baltijā. Tas bija 1992. gadā, un to 
es ar lielu prieku pieņēmu.

Tajā sakarībā es bieži no Vācijas lido-
ju uz Latviju un izdomāju, ka man būtu 
prātīgi uz Latviju pārcelties pavisam. Tas 

darbs man bija tāds, ka man viss bija jāat-
tīsta no nulles, viss itin viss, ko Motorola 
pārdeva. Tas nozīmēja, ka man te nebija 
naudas, cilvēki nezināja tehnoloģijas, un 
man bija jāveic visa tā izglītošana. Pro-
tams, es to nedarīju pats visu, man bija 
cilvēki, kas te braukāja no Vācijas, no 
Dānijas, no visurienes, kur Motorola jau 
bija ieviesusies un nostiprinājusies. Es 
pats visu laiku braukāju – Tallina, Viļņa, 
Rīga, Tallina, Viļņa, Rīga...

Man bija birojs tepat Kaļķu ielā, 
piektajā stāvā, un daži cilvēki bija visa 
mana komanda. Kopā mēs izveidojām 
izplatītāju tīklu pa visu Baltiju, un man 
ir liels prieks, ka es te eju pa ielu un re-
dzu, ka policistam ir Motorolas rācija. 
Tas ir šeit un arī Lietuvā un Igaunijā, 
un tad es apzinos, ka mans darbs te 
bija noderīgs. Pie tā Motorolā es no-
strādāju 18 gadus. Pa to laiku es arī 
apprecējos ar Nacionālā teātra aktrisi 
Ināru Slucku, un mums abiem ir meiti-
ņa Marija. Viņa ir dzimusi 1996. gadā, 
un viņai drīz būs 20 gadi. Diemžēl, ta-
gad jau 7 gadi, kā esam arī šķīrušies. 
Motorolu es atstāju, jo viņi gribēja, lai 
es braucu atpakaļ uz Ameriku. Man te 
patika, un es nekur negribēju braukt.

Tad es sāku strādāt vairākās uni-
versitātēs kā pasniedzējs. Sākot ar 
2003. gadu, es mācu studentiem vairākus 
priekšmetus, kā piemēram, Internatio-
nal Business, International marketing, 
Crisis management, Social media un vēl 
citus. Blakus tam man ir arī tāds startup 
bizness ar Kanādas profesoru. Viņš dzī-
vo Kanādā un izveido vairākas metodes, 
un es tās mēģinu dabūt tirgū. Tā mēs 
sadarbojamies. Tas saucās Experiential 
Simulations. Tas ir kaut kas, kas palīdz 
studentiem saprast zināmus priekšme-
tus. Mums vairāki produkti ir jau tirgū, 
un tagad es mēģinu piedabūt vairākas 
universitātes un profesorus, lai viņi šīs 
simulācijas izmanto savās lekcijās, jo tās 
tiešām atvieglo šo priekšmetu sapratni.

Te atkal es uzklikšķinu ekperien-
tialsimulations.com Google portālā un 
atrodu, ka par to angļu valodā ir lapa 
pēc lapas, un saprotu, ka tas ir diezgan 
plaši pielietots paņēmiens kā Kanādā, 
tā arī Amerikā un Eiropā. Vairāki stu-
denti par to ir ierakstījuši diezgan po-
zitīvas atsauksmes.

Un Juris stāsta tālāk: „Pašreiz es 
pasniedzu Latvijā vairākās universitā-
tēs, pasniedzu arī Lietuvā, Baltkrievijā, 
Dubajā, Polijā, Holandē. Tas man jāda-
ra tāpēc, ka no algas vienā universitātē 
nevaru izdzīvot. Bet tas manu dzīvi pa-
dara ļoti interesantu, jo es esmu vienmēr 
kustībā, man patīk ceļot. Tas arī nav tikai 
ceļošana, bet man ļoti patīk strādāt ar 
jauniem cilvēkiem, bet varbūt, ka tieši pē-
dējā gadā es esmu kļuvis mazliet cinisks. 
Man kādreiz liekas, ka jaunie cilvēki ir 
kļuvuši slinki, un domā, ka viss nāk no 
debesīm, un ka nekas nav jādara, nav jā-

mācās, nav jāmeklē darbs un nav jādara 
nekas. Liekas, ka viņi domā, ka viņi visus 
pasaules labumus ir pelnījuši bez darba 
un piespiešanās. Viņi grib visu gatavu.“

(Te es noteikti gribu ar Juri pastrīdē-
ties, jo par tiem jauniešiem, ko es pazīstu 
caur Vītolu fondu, es gan kaut ko tādu ne-
varu teikt. Pēc maniem argumentiem Ju-
ris mīkstina savu spriedumu un turpina.)

Ne jau visi, es pieņemu, ka Vītolu 
fonda stipendiāti tādi nav, bet tā arī ir 
izmeklēta grupa, kas saņem stipendijas. 
Es savus kursus pasniedzu masām, un 
tur tiešām ir tāda tendence; es pasniedzu 
bakalauriem un arī maģistriem. Varbūt, 
ka pie vainas tam ir mūsu izglītības sis-
tēma, jo, manuprāt, tā ir diezgan vecmo-
dīga. Es zinu, ka mani kritizē par to, ka 
es tā saku, bet tā ir mana pārliecība. Es 
mīlu šo valsti, bet to, ka izglītības sistēma 
šeit veicina nedarīšanu, es tomēr teikšu. 
Pasniedzēji studentus bieži laiž cauri bez 
kvalitatīvām zināšanām, jeb kā te saka, 
ar parādiem. Pēdējā gada laikā es to jūtu 
vairāk kā agrāk. Tas neiemāca studen-
tiem disciplīnu; es nezinu vai citi pasnie-
dzēji to nejūt, bet es to jūtu, un mani tas 
kaitina. Protams, ļoti daudzi ir jauki un 
centīgi studenti, tu redzi, ka viņš kaut ko 
savā dzīvē grib paveikt, un par tiem var 
tikai priecāties. Es to nedaru naudas dēļ, 
bet man liekas, ka ar savu pieredzi un iz-
glītību es varu jauniem cilvēkiem kaut ko 
dot. Man liekas, ka viņiem vajag kādu, 
kas viņus motivē, kas viņiem uzsit uz ple-
ca un pasaka, ka viņš to var paveikt, ka 
viņš ir to vērts, lai ar viņu strādā.

Mani te mazliet kaitina arī tas, ka te 
tik daudz vīriešu neatzīst par vajadzīgu 
un vēlamu iestāties zemessardzē. Es do-
māju, ka tas ir katra vīrieša pienākums, 
jo te nav obligātais karadienests. Katram 
latvietim, kas te dzīvo, būtu jādara kaut 
kas priekš savas valsts. Mēs taču neva-
ram tikai gaidīt uz to, ka te brauc ame-
rikāņi, te brauc kanādieši un nezin kas 
vēl, lai aizsargātu mūsu valsti. Mums pa-
šiem arī vajadzētu to darīt, un vajadzētu 
to darīt bez speciāliem aicinājumiem. 
Mums ir jāparāda, ka mēs paši arī esam 
gatavi to darīt. Tā ir tā atbildības sajūta, 
kas daudziem no mums tiešām nav. Mēs 
nevaram visu laiku tikai bļaut – valsts 

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (7)
Juris Ulmanis

Juris Ulmanis.
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Mūžībā aizgājis

VILIS PADOMS
13.10.1950. – 15.09.2016.

Izsakām līdzjūtību Karinai, meitām un piederīgajiem.
Ilze un Gunārs Nāgeli

✝
Vai dieniņa, man’ dieniņa,
Tu atnāci nezinām’.
Vakar koši gavilēju,
Šodien veda smiltainē.

ministra amatu! Saeimā tad nāk nā-
kamais viņa partijas attiecīgā vēlēšanu 
apgabala neievēlētais kandidāts. Vien-
alga, cik maz par viņu būtu nodotas 
vēlētāju balsis.

Šāda pieeja, manuprāt, neatspo-
guļo demokrātijas pamatprincipus 
un ir pretstatā vēlētāju gribai. Tai arī 
maz pamatojuma var rast it kā admi-
nistratīvās un izpildvaras atdalīšanas 
principos. Ja nu valdība, tas ir minis-
tru kabinets krīt, tad ministrs atgriežas 
Saeimā un viņa aizvietotāju izmet ārā. 
Agrāk valdības bieži mainījās un šāds 
cirkus, līdzīgi bērnu muzikālo krēslu 
rotaļām, bieži jo bieži atkārtojās. Ne-
domāju, ka tas veicināja Saeimas dar-
ba kontinuitāti un kvalitāti. Par minis-

tru vai ministru prezidentu arī var kļūt 
persona, kas nav deputāts.

Tas viss manā uztverē nesaietās ar 
Vestminsteres veida parlamentārās ie-
kārtas praksi un teoriju un, manuprāt, 
neveicina augstāko valsts pārvaldes 
orgānu efektīvu darbību. Šāda prakse 
arī liedz atspoguļot vēlētāju vēlmi Sa-
eimu ievēlot. Pēdējā laikā gan valdības 
bijušas stabilākas un ilgstošākas, bet 
pamatos tas šo problēmu nav atrisinā-
jis. Vestminsteres veida sistēmas gan 
efektīvi darbojās daudzās pasaules de-
mokrātiskās valstīs, tai skaitā, piemē-
ram, Lielbritānijā, Kanādā un Austrā-
lijā, kā arī daudzās Eiropas Savienības 
valstīs.

Ir gan otrs alternatīvs, kas visspilg-
tāk izpaužas ASV. Tā ir tā sauktā pre-
zidentālā sistēma. Tajā tautas vēlēts 
prezidents izvēlās savu ministru kan-

didātus. Ne no Kongresa deputātiem, 
bet no ārpusē stāvošiem pilsoņiem ar 
pieredzi attiecīgajos ministriju kompe-
tenču laukos, vai vismaz piemērotību 
saviem kabineta amatiem. Tā tiek ietu-
rēts teorētiskais izpildu un likumdoša-
nas varu atdalīšanas princips.

Šķiet, ka Latvijas vēlētāji nebūtu 
ieinteresēti tautas vēlētā prezidentā, 
bet vismaz būtu ar mieru panākt pār-
eju uz tīru Vestminsteras sistēmu, kas 
gan būtu svētīgi un lietderīgi; palīdzē-
tu pārvarēt vismaz dažas no likstām, 
kuras mūsdienu Latviju piemeklē. 
Nedz būtu arī daudziem tautas jau-
nievēlētiem deputātiem Saeima, pret 
vēlētāju izteikto gribu, jāatstāj, lai kal-
potu ministru kabinetā.

Aleksandrs Gārša,
jurists un politologs

Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
Turpinājums no 5. lpp.

Sinfonietta Rīga atklās 11. koncertsezonu
Klausītājus gaida arī kāda atkal satikšanās

Piektdien, 23.  septembrī, 
plkst. 19.00 ar koncertu Lielajā ģildē 
savu 11. sezonu atklās valsts kameror-
ķestris Sinfonietta Rīga. Daudzpusīgi 
veidotajā koncertprogrammā klausītā-
jus gaida arī kāda atkal satikšanās. Iz-
cilā latviešu vijolniece Vineta Sareika, 
kura šoreiz Rīgā ierodas kopā ar savu 
kolēģi, Berlīnes Artemis kvarteta altis-
tu Gregoru Zīglu, atskaņos soloparti-
jas Volfganga Amadeja Mocarta kon-
certsimfonijā. Pie orķestra diriģenta 
pults – Sinfonietta Rīga dibinātājs un 
ilggadīgais mākslinieciskais vadītājs 
Normunds Šnē.

Viens no nozīmīgākajiem Rīgas 
rudens koncertdzīves notikumiem – 
Sinfonietta Rīga sezonas atklāšanas 
koncerts ievadīs jaunu lappusi orķestra 
nu jau desmit gadus ilgajā pastāvēša-
nas vēsturē. Koncerta programmā būs 
iekļauti izcili klasicisma un romantis-
ma laikmeta skaņdarbi, kā arī mūsdie-
nu latviešu mūzika.

Ar liriskām atvasaras noskaņām 
koncertā ieskanēsies mūžam dzīve-
spriecīgā Mocarta mūzika. Sinfonia 

Concertante vijolei, altam un or-
ķestrim Mibemolmažorā sarakstīta 
1779. gadā. Vienlaikus koncertsim-
fonijas smeldzīgākajā Andante daļā 
klausītāji varēs novērtēt koncerta vies-
mākslinieku Artemis kvarteta vijolnie-
ces Vinetas Sareikas un altista Grego-
ra Zīgla virtuozi spožo saspēli.

Ar vērienu ieskanēsies Šūberta 
Lielā simfonija Domažorā, kurā rāmi 
harmoniski un pastorāli motīvi mī-
sies ar spēcīgiem pūšamo instrumen-
tu un stīgu grupas skaņu klājumiem, 
simboliski vēstot par dramatiskiem 
un cildeniem cilvēka jūtu pasaules 
notikumiem. Šī ir Šūberta pēdējā un, 
vienlaikus, viena no pazīstamāka-
jām simfonijām, kurā slavenais Vīnes 
dziesminieks pārsteidz ar daudziem 
būtiskiem simfoniskā žanra jauninā-
jumiem.

Savukārt mūsdienu latviešu ne-
pieradinātā eksperimentētāja Kristapa 
Pētersona opuss Akustikas apguve, 
kas savulaik komponēts Spilves lid-
ostas savdabīgajai daudzpakāpju ar-
hitektūrai, klausītāju aizvedīs atpakaļ 

21. gadsimtā. 2014. gadā pirmatskaņo-
jumu piedzīvojušā skaņdarba pārnese 
uz Lielo ģilde solās būt aizraujošs ek-
speriments, kurā „kamersimfonija lie-
lam ansamblim un trīsstāvīgai telpai“ 
tiks atskaņota pilnīgi gluži citos aps-
tākļos, citā arhitektūrā un citā akusti-
kā. Tātad Akustika apguve tiks sākta 
atkal no jauna!

Gregors Zīgls nu jau vairākus ga-
dus darbojās Artemis kvarteta sastāvā. 
Sākotnēji kā vijolnieks, bet 2014. gadā 
Zīgls maina savu ampluā un darbību 
kvartetā turpina kā altists. Tāpat kā 
viņa kolēģe Vineta Sareika, Zīgls dar-
bojas kā pasniedzējs Berlīnes Mākslas 
universitātē un Karalienes Elizabetes 
mūzikas koledžā Briselē.

Gints Ozoliņš
Valsts kamerorķestra 

„Sinfonietta Rīga“ 
sabiedrisko attiecību vadītājs

https://www.youtube.com/
watch?v=HUlv9Byf5m0
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
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-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. septembris
Agris, Agrita
1935. ALTA aktrise Ilga Puide.
1971. psihologs, politiķis, LR eko-
nomikas ministrs (2002.g. 7.nov. – 
2004.g. 29.janv., 2004.g. 9.marts – 
2004.g. 2.dec.) Juris Lujāns.

25. septembris
Rodrigo, Rauls
1921. dziedātāja Geņa Janmeija.

26. septembris
Gundars, Kurts, Knuts
Valodu diena Eiropā
1906. komponists Volfgangs Dārziņš.
1931. teātra kritiķe Anda Burtniece.
1936. kinorežisors Jānis Streičs.
1937. sabiedriskā darbiniece Austrālijā 
Jolanta Lūse.
1951. latviešu uzņēmējs un politiķis, 

LR ekonomikas ministrs (1998.g. 
4.maijs – 1998.g. 26.nov.) Laimonis 
Strujevičs.
1961. sāk darboties pirmais atomreak-
tors Latvijā (Salaspilī).

27. septembris
Ādolfs, Ilgonis
Pasaules tūrisma diena
1756. Septiņgadu kara apstākļos no 
Rīgas aizliedz labības eksportu.
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Eduards Lēmanis.
1966. dibināts Daugavas Vanagu vīru 
koris Kanādā.

28. septembris
Sergejs, Lana, Svetlana
1861. rakstnieks, komponists, kritiķis 
Jānis Straume.
1926. dizaina grafiķis, plakātists Gu-

nārs Kirke.
1942. politologs, Saeimas deputāts 
Atis Lejiņš.

29. septembris
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails
Miķeļdiena
1923. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Ērika Stokāne.
1939. mākslinieks Jānis Šēnbergs (Jan 
Senbergs).
1941. latviešu estrādes komponists un 
trompetists Gunārs Freidenfelds.

30. septembris
Elma, Elna, Menarda
1846. dzejnieks, tulkotājs, žurnālists 
Mārtiņš Lapa.
1856. komponists Andrejs Jurjāns.
1956. dibināta ELJA Anglijas nodaļa.
1964. mācītājs Dainis Markovskis.  ■

nedara to un valsts nedara šito; galu 
galā mēs paši taču esam tā valsts.

Ārpus darba lietām es nodarbojos 
ar zemessardzi. Pats esmu zemessargs 
un tagad esmu iesācis līdzekļu vākša-
nas akciju, lai iegādātos ekipējumu ze-
messargiem. (To es arī zinu, jo nesen 
pa radio vai vienā no televīzijas raidī-
jumiem dzirdēju aicinājumu katram 
apzinīgam latvietim noziedot kādam 
instrumentam vai darba rīkam, kas ze-
messargiem ir nepieciešams. Kopš man 
jau četras mīlestības Latvijā ir, vairāk 
neatļāvos, kā tikai vienam kompasam 
noziedot 101 eiro, bet Juris mani mieri-
na un saka, ka tas jau esot labi diezgan.)

Zemessargs ir brīvprātīgs karavīrs, 
kas nedēļas nogalēs un vasarās tiek 
apmācīts visādos aizsardzības darbos. 
Es tagad esmu iesācis līdzekļu vākša-
nas akciju, un līdz šim ir ienākuši ap 
65 000 eiro. Mūsu mērķis gan ir savākt 
133 000, lai pietiktu vienam bataljonam 
visam vajadzīgajam ekipējumam: kā 
kompasiem, nakts brillēm, ķirurģiskiem 
komplektiem, tēmekļiem un tamlīdzīgām 
lietām, jo zemessargiem arī bez šiem ir 
diezgan izdevumu. Es domāju, ka mums 
viņi ir jāatbalsta, jo mums viņu ir tikai 
astoņi tūkstoši. Tad vēl pieci tūkstoši 
profesionālo karavīru, bet tas ir daudz 
par maz mūsu situācijā ar neprognozē-
jamo kaimiņu austrumos. Es ceru, ka šī 

akcija veicinās cieņu pret mūsu zemes 
aizsargātājiem un pavairos zemessar-
gu redzamību un atpazīstamību, jo viņi 
dara fantastisku darbu. Manā skatīju-
mā tā ir Latvijā vissvarīgākā lieta.

Savā brīvajā laikā es nodarbojos arī 
ar skautiem. Gan ne tik daudz Latvijā, 
kā visā Eiropā. Es esmu „vice chair-
man“ tādam European Scout Founda-
tion Ženēvā. Skautu kustība kā nekā ir 
lielākā jaunatnes organizācija pasaulē. 
Tā ir superkustība, un it sevišķi vajadzī-
ga jauniešiem Austrumueiropā. Tas jau-
niešiem dod disciplīnu, stāju, pašapziņu, 
labestību, mīlestību sabiedrībai. Jūs jau 
ziniet, ka skautam katru dienu jāizdara 
viens labais darbiņš. Arī tur es vācu nau-
du. Tad es vēl esmu Latvijas peldēšanas 
federācijā. Tur man ir viceprezidenta 
amats, un tagad mēs gatavojamies Olim-
piādei Brazīlijā. Mums peldētāji ir var-
būt labi diezgan Eiropas mērogā, bet ar 
amerikāņiem kā Maikl Felps mēs cīnīties 
nevaram, un cerības uz medaļām mums 
nav. Bet tik daudz gan varu teikt, ka pel-
dēšana ir ārkārtīgi labs sporta veids. 
Mūsu galvenais mērķis tur ir uzlabot sa-
prašanu par ūdens drošību un gādāt par 
to, lai Latvijā bērni iemācās peldēt.

Tad es ievēroju, ka Jurim uz rokas 
ir aproce ar vārdu LAMPA, un atceros, 
ka pirms pāris dienām redzēju ziņu par 
kaut kādu festivālu. Tagad Juris man 
pastāsta, ka tas ir bijis Sarunu festivāls 
Cēsīs, kurā viņš piedalījies vienā pa-
neļa diskusijā par patriotismu, bet viņš 

par to nav sajūsmā un stāsta tālāk.
„Diemžēl es tur pateicu dažas lietas, 

kas klausītājiem vīriešiem nepatika, es 
arī tur pateicu, ka visiem vīriešiem, ja 
viņi ir patrioti, ir jābūt zemessardzē. Es 
tur runāju arī par bēgļiem, jo te visi ir 
tik ļoti nobijušies no tiem. Es vēl teicu, 
ja mūsu puiši negrib iet zemessardzē 
un armijā, mēs ņemsim tur bēgļus, jo 
viņi noteikti gribēs sargāt savas jaunās 
mājas. Uz to gan publika sāka rūkt un 
brīnījās, kā es tā varu teikt.

Jā, es vēl esmu arī tādā padomē par 
audžubērniem ģimenē, kas saucās La-
biedrība. Arī tur es vācu līdzekļus, lai 
bērniem varētu sagādāt divriteņus. Es 
arī mēģinu savus studentus iesaistīt visos 
šajos pasākumos. Pārsvarā jauniešiem 
patīk tā ideja par audžu bērniem ģimenē. 
Tur viņi ir ar mieru iesaistīties, it sevišķi 
no tālo austrumu zemju studentiem kā 
Azerbaidžānas, Turcijas un Kazahstā-
nas. Ja tā padomā, tad visas manas no-
darbības iet kopā ar jaunatnes audzinā-
šanu, jo man patīk jaunie cilvēki un man 
ar ļoti daudziem no viņiem ir saskare.“

Līdz ar to mana saruna ar Juri Ul-
mani ir galā, un es atkal varu priecāties, 
ka esmu iepazinusi vēl vienu trimdas 
bērnubērnu, kurš tagad savu bērnu au-
dzina Latvijā. Vēl brīdi parunājamies 
par politiku Amerikā, jo tur mūsu uz-
skati sakrīt, un tad arī šķiramies, bet es 
ķeros pie mūsu sarunas ieraksta datorā.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni... (7)
Turpinājums no 13. lpp.
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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.
Piektdien, 7. okt., DV namā paredzēts 
KRODZIŅA VAKARS, ar vakariņām. 
Laiku jums kavēs Vilnis Jankovskis ar 
dziesmām dažādos stilos latviski un 
angliski ģitāras pavadījumā.
Svētdien,  9.  okt., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē Adelaides sporta kluba 
novusa treniņi. ASK novusa sekcijas 
vadītājs Jānis Lindbergs.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
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.
Sestdien, 8. okt., plkst. 12.00 Pļaujas 
svētki. Loterija un bazārs. Līdzi ņema-
mi groziņi.

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,  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.
Sestdien,  1.  okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 9. okt., plkst. 14.30 Latviešu 
ciema un Apūpes nama 30 gadu jubi-
lejas svētki Latviešu ciemā. Grāmatas 
Latviešu ciems Melburnā 1986-2016 
atvēršana, atspirdzinājumi, kafijas 
galds, muzikāli priekšnesumi. Lū-
gums pieteikties līdz 3. okt., zvanot uz 
Latviešu ciema biroju: 9800 2977.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
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.
Svētdien, 9. okt., plkst. 11.00 Dievkal-
pojums ar prāvesta Dr. J. Priedkalna 
piedalīšanos. Svētruna angļu valodā. 
Pēc dievkalpojuma Dr. J  Priedkalns 
referēs: Sv. Pauls – Jēzus kalps.

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

Sidnejā
Ceturtdien,  6.  okt., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdie-
na. Varēsiet iegādāties gaļas un biez-
piena pankūkas, svaigi ceptas smalk-
maizītes, plātsmaizes, pīrāgus, kā arī 
Latvijas rupjmaizi un saldskābmaizi. 
Pagalma uzstādīts pastāvīgs tirdziņš, 
kur varēsit iegādāties visu, kas nav 
ēdams vai dzerams!
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
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.
Svētdien, 9. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  25.  sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. okt., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram).

Latvijā
Piektdien,  23.  sept., plkst. 19.00 ar 
koncertu Lielajā ģildē savu 11. kon-
certsezonu ievadīs Valsts kameror-
ķestris Sinfonietta Rīga, uz skatuves 
aicinot arī divus izcilus solistus, pau-
saulslavenā Artemis Quartet dalībnie-
kus: Vinetu Sareiku (vijole) un Gre-
goru Zīglu (alts). Pie diriģenta pults 
stāsies Sinfonietta Rīga dibinātājs un 
mākslinieciskais vadītājs Normunds 
Šnē. Koncerta programmā: Volfganga 
Amadeja Mocarta Sinfonia Concer-
tante, mūsdienu latviešu komponista 
Kristapa Pētersona Akustikas apguve, 
kā arī Vīnes klasiķa Franča Šūberta 9. 
Simfonija. 
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.
Otrdien,  4.  okt., plkst. 18.00 Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
PBLA 60. gadskārtai veltīts koncerts, 
kurā tiks atskaņoti latviešu diasporas 
komponistu skaņdarbi. 
Svētdien,  9.  okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz  30.  oktobrim muzejā Rīgas Jū-
gendstila centrs skatāma neparasta 
izstāde – Tērps kā mākslas darbs no 
jūgendstila līdz mūsdienām. Tajā apska-
tāmie dāmu tērpi uzskatāmi par masu 
modes antitēzi. To autori Irina fon Šlipe, 
modes nama Irina v. Schlippe Moden 
dibinātāja, un viņas dēls, slavenais di-
zaineris un vairāku Eiropas teātru tērpu 
mākslinieks Andrejs fon Šlipe.  ■
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