
Nudien – „kas netaps 
redzams, nedz apslēpts, 
kas netaptu zināms un 
nenāktu gaismā,“ kā tei-
cis evaņģēlists. Trešdien 
(Red.:18.janvārī) ASV 
Centrālā izlūkošanas 

pārvalde izlika internetā 13 miljonus 
lappušu atslepenotu dokumentu. Tā ir 
zelta raktuve gan vēstures pētniekiem, 
gan sazvērestības teoriju apmātajiem, 
gan ikvienam ziņkārīgajam.

Starp publiskotajiem ir arī dokumen-
ti par Latviju. Taču uzreiz jāatvēsina tie, 
kuri varētu cerēt ar dažiem klikšķiem 
rast visas atbildes, – datubāzē neatradī-
siet ne CIP mapes par Aivara Lemberga 
ofšoriem, kuru pieminējumus joprojām 
labāk meklēt pērn aprīlī publicētajos 

Panamas papīros un pašlaik tiesā izska-
tītās krimināllietas sējumos, ne norādes 
uz dažu mūsmāju partiju naudas ceļiem 
un līkumiem, kuri būtu jāpēta KNAB, 
ne VDK ziņotāju un Federālā drošības 
dienesta aģentu sarakstus un darbu ap-
rakstus, kurus sargā cerberi Maskavā.

Izlūkdienesti nemēdz atklāt tiem 
aktuālu informāciju. Tas varētu mazi-
nāt arī daža laba ufologa un ekstrasensu 
cīņu karsēja prieku par plašajām jauna-
jām iespējām. Fakts, ka CIP tagad publi-
cē materiālus par lidojošajiem šķīvīšiem 
un savas parapsiholoģisko pētījumu 
programmas Star Gate dokumentus 
(programma slēgta 1995. gadā), nozīmē, 
ka šī informācija ASV izlūkdienestam 
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Latvijas Simtgades karogs Sidnejā
Parakstīšanās Vēlējumu grāmatā

,,Pūtiet taures, skaniet zvani,
Saule plašu lauku lej!
Karogs sarkanbalti sarkans
Vējos atraisījies skrej...“
Saule tik tiešām spoži un karsti 

apspīdēja Rozelu, Sidnejas priekšpil-
sētu, kur vairāk nekā deviņus gadus ir 
atradies Latvijas valsts goda konsulāts 
Jaundienvidvelsā. Pāri gājēju galvām, 
plīvo Latvijas un Austrālijas karogi. Te 

2.  februārī pulcējās latviešu saujiņa 
sveikt ap pasauli ceļojošo karogu.

Aldis Birzulis, kā viņš uzsver – bi-
jušais goda konsuls Jaundienvidvelsā, 
sagaida atnācējus. Sidnejieši labi pazīst 
un ciena mājastēvu. Viņš ir bijis ļoti ak-
tīvs latviešu sabiedrībā daudzus gadus. 
Birzuļi bija tie, kas cīnījās, lai Dzintari 
kļūtu realitāte. Aldis Birzulis aktīvi 9 
gadus darbojies LAAJ. Varbūt kādreiz 

viņš pastāstīs par savu konsula darbu. Ir 
bijušas patīkamas vizītes: Andris Teik-
manis, Sandra Kalniete, Ģirts Valdis 
Kristovskis, Dzintra Geka, Pēteris Vas-
ks, Edgars Rinkēvičs un daudzi citi...

Šodien karogu sagaida bijušais 
goda konsuls Aldis Birzulis ar kundzi, 
Jānis  Grauds  –  LAAJ. vicepriekš-
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CIP slepeno dokumentu 
«tur, ārā» patiesība
„...nekas nav paslēpts...“

2017. g. 1. februārī visa Adelaide bija apgaismota ar skaistu saulrietu.
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„2016. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens“
„Mans dopings ir mana tauta“

Beigusies Rīgas Latviešu biedrības 
Latviešu valodas attīstības kopas un 
Latvijas Rakstnieku savienības ikgadē-
jā, šogad jau četrpadsmitā, akcija Gada 
vārds, nevārds un spārnotais teiciens.

Apkopoti spilgtākie priekšlikumi 
2016. gada vārda, nevārda un spārnotā 
teiciena kategorijā. Sīkāk par akcijas 
mērķiem un nolikumu sk.:
http://lvak.wordpress.com/gada-
vards-nevards-teiciens/

Šogad rīkotāju deleģētajā žūrijā strā-
dāja valodniece sociolingviste Dr. phi-
lol. Vineta Poriņa (Rīgas Latviešu bied-
rības Latviešu valodas attīstības kopa 
jeb RLB LVAK), literatūrfilosofe un 
tulkotāja Ieva Kolmane (Latvijas Rakst-
nieku savienība jeb LRS), sabiedriskā 
darbiniece Maija Sinka-Gobiņa  (RLB 
LVAK), latviešu vieslektore Vašingtonas 
Universitātē Dr. philol. Iveta Grīnberga, 
Ventspils Augstskolas Tulkošanas studi-
ju fakultātes profesors Dr. philol. Juris 
Baldunčiks, žurnālists un publicists 
Egīls Zirnis (LRS); tulkotājs, termino-
logs un literārais redaktors Aldis Lauzis.

Balsojumā noskaidrojies, ka žū-
rijas locekļi diezgan lielā vienprātībā 
2016. gada spārnotā teiciena titulu piešķir 
boksera Maira Brieža izteikumam Mans 
dopings ir mana tauta. Citi pretendenti 
uz gada spārnotā teiciena vietu bija šādi: 
Savickis ir izdukurēts; Piemineklis no-
mocītajam kredītņēmējam; Kapu tram-
vajs un Meliem īsas sliedes (par korup-
ciju, neētiskumu, būvējot jaunu tramvaja 
līniju virs Lielo kapu apbedījumiem jeb 
par t.s. Skanstes tramvaja jautājumu).

Gada nevārda kategorijā pieteikto 
vārdu klāstā vēlmei izteikt neapmie-
rinātību ar pašiem vārdiem vienmēr 
piejaucas vēlme paust neapmierinātību 
ar to, kas notiek pasaulē vai tepat Lat-
vijā. Valodnieki vairāk skatās uz to, kas 
būtu vai nebūtu pieļaujams pēc valodas 
un stilistikas normām, un šoreiz nelai-
mīgais uzvarētājs ir vārds ekselence ar 
nozīmi izcilība – bieži lietots svešvārds 
tādās vārdkopās, kurās tas neiederas un 
ir pārprotams, piemēram, ekselences 
centrs un ekselences balva. Ar vārdu ek-
selence diplomātiskajās attiecībās uzrunā 
citas valsts galvu, valdības locekli, vēst-
nieku. Pagātnē tas bija augstas amatper-
sonas tituls. Citi pretendenti gada nevār-
da kategorijā bija šādi: vārdi ar izskaņu 
–ākie (ēstākie, pirktākie, pārdotākie u.c.); 
atgriezt (ar nozīmi atdot, atdabūt, dabūt 
atpakaļ, atgūt); establišments; kompeten-
ces (ar nozīmi prasmes, mākas); vraps.

Gada vārds – jaunuzņēmums – jau 
ir plaši ieviesies. Tā nozīme ir jauniz-
veidots, strauji augošs uzņēmums, kas 
izstrādā vai jau piedāvā inovatīvu ra-
žojumu, procesu vai pakalpojumu, ar 
to cenzdamies tirgū ieņemt kādu jaunu 
nišu (angliski startup). Pērnais gads mūs 
pārsteidza arī ar pilnīgi jauniem vār-
diem. Viens no tiem ir trump(i)s (no an-

gļu Trump). Citi pretendenti gada vārds 
kategorijā: pēcpatiesības – (pēcpatiesī-
bas politiskā kultūra, sabiedrība, laik-
mets; angl. post-truth, postfactual, latv. 
svešvārds postfaktuāls); saviskot (v. ap-
ropriēt vietā); tuļķība (neveiksmīgs tul-
kojums, tulkotāju radīts neveikls vārds 
vai teksts); planšetvecāki (viedierīcēs 
pārāk bieži iegrimušie vecāki).

Rīgas Latviešu biedrības valde savu 
speciālbalvu nolēmusi piešķirt teicie-
nam, ar ko klajā nākusi Pasaules Banka: 
Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgā-
kam darba mūžam Latvijā. Tas atbilst 
papildu kategorijai – savārstījumiem, 
kādu arī ienācies daudz. Šajā kategori-
jā par līderiem kļuvuši šādi teikumi vai 
frāzes: Aizvadītajā diennaktī Kurzemē 
kādas kopīgas iedzeršanas laikā suns 
sakodis trīs cilvēkus; Trīs mazdēlu vec-
vectēva locītavas ir kā pusaudzim; Tas 
būtu neprāts – neizmantot šo iespēju ne-
aizņemties, lai nebūtu iespējas neatdot 
aizņēmumu; Pareizi rūpējoties par savu 
dzīvnieku, trusis var nodzīvot līdz pat 10 
gadu vecumam; Mans kaķis ir jau cienī-
jamā vecumā: mēs tuvojamies jau des-
mit ciparu skaitlim un tamlīdzīgi teiku-
mi, par kuru jēgu to autori ir piemirsuši.

Akcijas rīkotāji atgādina, ka zīmī-
gākos pamanītos vārdus un teicienus 
uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv 
var iesūtīt visu gadu.

Iepriekšējo gadu uzvarētāji gada 
vārda, nevārda un spārnotā teiciena 
kategorijās:

2015.  gada vārds bija – atkraste; 
nevārds – uzstādījums, spārnotais tei-
ciens – salauztā slotaskāta krimināllieta.

2014. gada vārds bija – ausīši, ne-
vards – aplikācija, spārnotais teiciens – 
Es tā neesmu un Tu zini, kas es esmu?

2013.  gada vārds – pašbilde (angļu 
selfie vietā), nevārds – dīli, dīlošana, dī-
lot, spārnotais teiciens – LV prezidenta at-
ziņa: Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās!

2012.  gada  vārds: ziemotne, ne-
vārds – uzrunāt (problēmu), spārnotais 
teiciens – Vilks paziņoja, ka Lapsas 
sūdzība par Zaķi tiks izskatīta. 

2011.  gada  vārds: staidzināt, 
nevārds – konsolidēt, spārnotais tei-
ciens – rīkojums nr. 2.

2010. gada vārds – zibakcija, ne-
vārds – pa lielam, spārnotais teiciens – 
Krāniem un buldozeriem jāstrādā lid-
ostā.

2009.  gadā par gada vārdu kļuva 
glābējsilīte, par nevārdu – saīsināt 
(darbiniekus), par spārnoto teicienu – 
Un ko jūs saprotat ar politisko atbildī-
bu? (ministres jautājums žurnālistei).

2008.  gada vārds – talkot, ne-
vārds – šis te.., šo te.., spārnotais tei-
ciens – Pārāk liela cilvēcība sabied-
rībai bieži nav saprotama (no politiķa 
izteikuma) un gada nagla – Nasing 
spešl (ministra atbilde žurnālistei, 
kura jautāja, kas īsti notiek Latvijā un 

kāpēc vajadzīgs miljardu aizdevums).
2007.  gadā vārds – ēnstrādnieks, 

nevārds – (siera) produkts (piemērs 
tam, kā dažādus izstrādājumus neie-
derīgi vai bez vajadzības dēvē par pro-
duktiem), spārnotais teiciens – Bojāts 
horizontālais taimkods. 

2006. gada vārds – draugoties, ne-
vārds – hendlings (no angļu handling/ 
zīdaiņa kopšana un auklēšana), spār-
notais teiciens – ņēma un uzmeta (no 
politiķu telefonsarunas).

2005. gadā vārds – smacenis (Anš-
lava Eglīša darinājums angliskā smogs 
vietā), nevārds – centrs (vārda jēgai 
neatbilstošās vārdkopās ar nozīmi lie-
la vai maza vieta, kur kaut kas notiek 
(tirgotava, kopētava u.tml.), spārnotais 
teiciens – Vanags noknāba Cālīti.

2004. gada vārds – mēstule (angļu 
spams vietā), nevārds – māsterplāns 
(ieteikts aizstāt ar virsplāns), spārno-
tais teiciens – Valsts deg zilās ugunīs 
(ar nozīmi valstī krīze).

2003. gada vārds – zīmols (anglis-
kā brends vietā), nevārds – eiro (tā 
nelokāmības dēļ), spārnotais teiciens – 
zelta rokas.

Vineta Poriņa, Ieva Kolmane
Laikrakstam „Latvietis“
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Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības Kul-
tūras fonds (PBLA KF) 
izsludinājis pieteikšanos 
līdzekļu piešķīrumiem 
2017. gadā, kuru primā-
rais mērķis ir atbalstīt 

ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu pro-
jektus kultūras, izglītības un jaunatnes 
darbības laukā. Līdzekļu pieprasījumu 
iesūtīšanas termiņš ir šī gada 1. aprīlis.

„Kultūras fonda uzdevums kopš tā 
dibināšanas 1972. gadā ir bijis atbalstīt 
latviešu kultūras saglabāšanu un jaun-
radi, kā arī latvisko izglītību. Kā var ne-
priecāties, vērojot čaklo latviešu kultu-
rālo darbību, ko ikdienā no brīvas gribas 
veic dedzīgi un apdāvināti tautas kalpi, 
uzturot un kopjot mūsu tautas kultūras 
tradīcijas visos pasaules stūros, kur vien 

mājo latvieši? 2016. gadā PBLA Kultū-
ras fondam tika iesniegti 51 vērtīgi pro-
jekti no 16 valstīm, kuri spoži atspoguļo-
ja šo neatlaidīgo degsmi,“ sacīja PBLA 
Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš.

2017. gada konkursa pieteikumu 
iesūtīšanas termiņš ir šī gada 1. aprīlis. 
Visi pieteikumi tiks izskatīti konkursa 
kārtībā. Plašāka informācija par līdz 
šim atbalstītajiem projektiem un līdzek-
ļu pieprasījumu veidlapas atrodamas 
PBLA mājas lapā Kultūras fonda sadaļā:
http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/

Jāatgādina, ka PBLA Kultūras fon-
da piešķīrumi ir iespējami, pateicoties 
PBLA dalīborganizāciju iemaksām un 
PBLA ikgadējai dotācijai Kultūras fonda 
atbalstam. „Priecājos, ka PBLA valde ir 

Izsludināta pieteikšanās
PBLA Kultūras fonda piešķīrumiem

Jāņa Kukaiņa Atklātā vēstule
Izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim

Augsti godājamam
Izglītības un zinātnes ministram
Kārlim Šadurska kungam
Vaļņu ielā 2, LV-1050, Rīgā
Augsti godājamais Šadurska kungs!
Tā ir vispārzināma aksioma, ka izglītības 

sistēma veido pamatu valsts nākotnei. Vadoties 
pēc šīs aksiomas, kvalitatīva izglītība ir Latvijas 

tautas un tautsaimniecības izaugsmes pamats. Patriotiskā audzināšana – priekš-
nosacījums Latvijas iekšējai drošībai un attīstībai, Latvijas valstiskuma pamatu 
nostiprināšanai un nācijas saliedēšanai.

Laikā, kad ārēji spēki cenšas vājināt un šūpot Latvijas valstiskuma pamatus 
un degradēt Latvijas iedzīvotāju ticību savai valstij, Latvijā jo īpaši nozīmīgs 
ir kļuvis jautājums par patriotisma un lojalitātes stiprināšanu sabiedrībā, kur, 
nenoliedzami, fundamentālu lomu spēlē skolu sistēma un tajā darbojošies peda-
gogi. Šī iemesla pēc apsveicu Jūs ar centieniem novērst nelojālu un pretvalstiski 
noskaņotu pedagogu darbošanos Latvijas skolu sistēmā, kā to paredz Jūsu iero-
sinātie un Saeimas apstiprinātie grozījumi Latvijas Izglītības likumā, kas stājās 
spēkā šī gada 1. janvārī. Piekrītu, ka „pedagogu pienākums ir audzināt kriet-
nus, godprātīgus un atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus, stiprināt piederību 
Latvijas Republikai“, un ka nav pieļaujama tādu pedagogu darbošanās Latvijas 
skolās, kas apstrīd Latvijas Satversmi un valstiskuma pamatus.

Vienlaikus vēlos aicināt stiprināt Latvijas izglītības sistēmu, veicinot mērķ-
tiecīgu valsts finansēto skolu pārēju uz mācībām valsts valodā. 26 gadu laikā kopš 
Latvijas neatkarības atjaunošanas Latvija vēl joprojām turpina finansēt skolu sis-
tēmu divās valodās. Ir nepieciešams panākt, ka latviešu valodas statuss kā valsts 
valodas statuss tiek nostiprināts ne tikai Satversmē, bet arī Latvijas valsts un 
pašvaldību finansēto skolu sistēmā. Kā Jūs to pats pirms trim gadiem skaidrojāt, 
vēl būdams Eiropas parlamenta deputāta amatā, ir pienācis laiks pilnīgai pārejai 
uz mācību procesu latviešu valodā, kas ir būtisks priekšnosacījums sabiedrības 
integrācijai un saliedēšanai. Sagaidām, ka, būdams Izglītības un zinātnes minis-
tra amatā, Jūs spersiet konkrētus, mērķtiecīgus, praktiskus soļus šajā virzienā.

Visbeidzot, vēlos atgādināt, ka Latvijas nacionālās interesēs ir uzturēt un 
stiprināt saikni ar latviešu kopienu ārpus Latvijas, sniedzot atbalstu Latvijas di-
asporas skolu darbībai un izglītības programmām, kā arī remigrējušo jauniešu 
integrācijai Latvijas skolu sistēmā.

Gribu no sirds novēlēt Jums, augsti godājamais ministra kungs, daudz veik-
smes un izturības Latvijas attīstībai un izaugsmei tik nozīmīgās izglītības sis-
tēmas sakārtošanā!

Ar patiesu cieņu –
Jānis Kukainis

Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis
2017. gada 6. februārī

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvija, kā pilntiesī-

ga pasaules valsts, pie-
dalās normālā diplomā-
tiskā apritē. Sūta savus 
ārkārtējos un pilnvaro-
tos vēstniekus uz citām 

pasaules valstīm un pieņem pārstāvjus 
no citām valstīm. Lai gan uzreiz jā-
piebilst, ka Latvijas vēstniekiem nav 
nevienas mājas vietas – vēstniecības – 
visā dienvidu puslodē. Un tagad Sid-
nejā nav pat Goda konsula.

Ja agrāk tam bija tīri diplomātiska 
nozīme, tad tagad šim pārstāvniecības 
trūkumam ir ļoti skaidras negatīvas se-
kas Latvijas pilsoņiem, kuriem nav du-
bultpilsonības. Dienvidu puslodē tagad 
strādā, studē vai vienkārši dzīvo labs 
skaits Latvijas pilsoņu. Un kad viņu pa-
sēm tuvojas derīguma termiņa beigas, 
tad ir trīs iespējas – ceļot atpakaļ uz 
Latviju, lai mainītu pasi, ceļot uz kādu 
vēstniecību ziemeļu puslodē, vai cerēt 
uz mobilās pases stacijas ierašanos. 
Goda konsuli nav autorizēti jaunajām, 
biometriskām pasēm veikt fotografē-
šanu un ņemt pirkstu nospiedumus, un 
līdz ar to vecā kārtība, kad varēja pa-
ses atjaunošanu kārtot konsulātos, nav 
vairs iespējama. Un uzturēties svešā 
valstī bez derīgas pases nav atļauts.

Ārzemju vēstnieku akreditācija Lat-
vijā seko zināmai sistēmai, parasti otr-
dienās. Vēstnieks iesniedz akreditācijas 
dokumentu valsts galvai – prezidentam, 
un ar prezidentu pārrunā abu valstu 
savstarpējās attiecības. Ja vēstnieks nav 
rezidējošs Latvijā (Tas ir, ja viņš ir vēst-
nieks kādā kaimiņvalstī, kurā ir vēst-
niecība, bet arī papildus pārstāv savu 
valsti Latvijā, regulāri to apciemojot.), 
tad pēc prezidenta vizītes mēdz doties 
pa tiešo uz Latvijas Okupācijas muzeju, 
kur tiek iepazīstināts pusstundas līdz 40 
minūšu laikā ar okupācijas periodu. No 
muzeja vēstnieks mēdz doties pie Saei-
mas priekšsēdētājas. Latvijā rezidējošie 
vēstnieki nesteidzās akreditācijas dienā 
arī apmeklēt muzeju.

Visi 7. februārī akreditētie nerezi-
dējošie vēstnieki – Indijas, Marokas 
un Kataras ir apciemojuši Okupācijas 
muzeju.

Vai jaunais Krievijas vēstnieks nāks 
vizītē uz Okupācijas muzeju? Viņa 
priekštecis no nedarīja, bet vēstnieks 
pirms tam gan bija. Katrā ziņā, muzejs 
gaida laipni uzņemt katru vēstnieku.

GN
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Laikraksta Latvietis Nr. 441 Mel-
burnas Latviešu nama kooperatīva 
(MLNK) Valdes priekšsēdis Kārlis 
Kasparsons rakstā Lūgums atbalstīt 
informēja par gaidāmajiem Melburnas 
Latviešu nama uzlabojumiem un aici-
nāja tos atbalstīt.

Ir ļoti svarīgi, ka Nama telpas un 
iekārtas tiek uzturētas labā kārtībā, bet 
ne mazāk svarīgi ir jau esošo uzlabot, 
modernizēt, tādā veidā ne tikai paaug-
stinot Nama vērtību, bet arī padarot to 
mums visiem un mūsu viesiem mājī-
gāku, skaistāku un ērtāk lietojamu.

Sestdien, 4. februārī, Namā atkal 
liela rosība; pēc vasaras brīvdienām 
atsākās mācības Melburnas Daugavas 
skolā un Melburnas Latviešu vidus-
skolā, kā arī bērnudārzā. Bet brīv-
dienas nav bijušas arvien darbīgajam 

Henrijam  Paceram. Ieraugot izmai-
ņas – pagaidu sienu priekšā trepēm, 
kas ved uz Lielo zāli, jautāju viņam:

Pēc lielās rosības Melburnas Lat-
viešu namā pagājušā gada nogalē, 
Kultūras dienu laikā, kā iesācies dar-
ba gads Namā?

 Henrijs Pacers stāsta: Esam uz-
sākuši jau pagājušā gadā iecerēto un 
izplānoto lifta projektu. Pirmā daļa – 
nojaukt trepes – ir pabeigta (skat. attē-
lu). Šajā vietā būs lifts.

Kas ir nākamais solis?
H.P.: Tagad sagatavosim liftam 

pamatus un gaidīsim liftu no Eiropas. 
Liftam ir paredzēts ierasties Melburnā 
marta sākumā.

Kad lifts tiks nodots lietošanā?
H.P.: Liftu Namā iekārtosim līdz 

aprīļa sākumam. Tagad ir ļoti svarīgi 
saņemt sabiedrības finansiālo atbalstu, 
lai palīdzētu Namam segt paredzēto 
izmaksu ($120 000) bez parādiem. Bū-
sim pateicīgi par atsaucību un ziedo-
jumiem.

Kā var ziedot?
Ziedojums Melburnas Latviešu 

nama lifta iekārtošanai
Ziedojumus ar čeku maksāt:

LATVIAN CO-OPERATIVE Ltd
un tos sūtīt:
Lift Project, c/o Mrs. Roxy Reiters
Unit 4/39 Bruce St.
Toorak, VIC 3142

Ziedojumus ar elektronisku bankas 
pārskaitījumu:

Dnister Ukrainian Credit Co-op. Ltd.
BSB 704 235
Account no. 00017478
Atbalstīsim šo Melburnas Latviešu 

nama projektu; katrs ziedojums – liels 
vai mazs, būs palīdzīgs. Pateicoties 
liftam, būs ērta un droša nokļūšana 
Nama Lielajā zālē!

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu namā būs lifts!
Lifta projekts ir iesākts

Sestdien, 4.  februārī,  Melburnas 
Latviešu nama Misiņa zālē uz savu šo-
gad pirmo sanāksmi bija pulcējušiem 
apmēram 40 čaklie darba rūķi. Kaut arī 
oficiāli kafejnīcas Rīga darbinieki sau-
cās Melburnas Latviešu nama Dāmu 
kopa, jau vairākus gadus darbā aktīvi 
iesaistījušies dāmu draugi un vīri, kā 
arī latviešu skolu audzēkņu tēvi.

Sanāksmi atklāja Dāmu kopas 
vadītāja  Māra  Lezdkalna,  apsveicot 
Jaunajā – 2017. gadā un izteica lielu 
pateicību visiem kafejnīcas darbinie-
kiem. Bijis ļoti sekmīgi aizvadīts gads, 
kura kulminācija bija Kultūras dienas. 
Tautieši varēja mieloties ar lielu skai-
tu pīrāgu, kā arī ar sviestmaizēm un 
saldajām smalkmaizītēm. Nav zināms, 
cik pavisam pīrāgu un smalkmaizīšu 
pagājušā gadā tika izcepts un pārdots, 
bet to skaits bija ļoti liels.

Ļoti sekmīgs kafejnīcas ienāku-
miem bija 18. novembra svinību sarī-
kojums. M. Lezdkalna stāsta, ka tika 
mainītas svētku pusdienas no BBQ uz 
tik ļoti iecienītajiem skābajiem kāpos-
tiem ar desiņām; tiem bija liela piekri-
šana.

Pārskatu par kafejnīcas darbību 

Kultūras dienu laikā sniedza Linda 
Drēziņa. Viņas atbildībā bija kafejnī-
cas lielais darbs visas šīs sešas dienas 
no rīta līdz vakaram, kā arī vakaros, 
kad notika Kultūras dienu sarīkojumi 
Latviešu namā. Ienākumi bija ļoti labi, 
bet daudzu čaklo darbinieku brīvprātī-
gais darbs bija milzīgs. Visi ļoti daudz, 
stundas neskaitot, strādāja. „Kaut arī 
bijām ļoti noguruši,“ saka Linda, „šī 

bija ļoti skaita nedēļa!“ Vēl plkst. 17, 
31. decembra vakarā kafejnīcā Rīga 
tika pārdoti pīrāgi. Linda pateicās vi-
siem palīgiem par viņu nesavtīgo dar-
bu KD laikā.

Linda mazliet pastāstīja par dar-
binieku dežūrām nākamajam gadam; 
darba plāns jau sastādīts. Sekmīgi dar-

Melburnas Latviešu nama Dāmu kopas sanāksme
Kafejnīcai „Rīga“ bijis sekmīgs darba gads

Nama dāmas un „papadāmas“.
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Liftam vieta sagatavota.
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Pārbūve sākusies.
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Mācību gads atkal ir 
sācies, un daudzi, dažā-
du paaudžu latviešu bēr-
ni un vecāki pēc vasaras 
brīvlaika devās sestdien, 
4.  februārī,  uz Adelai-
des Latviešu skolu, at-
sākt skolas gaitas.

Šogad skolas mācību tēma ir ša-
nas jeb Vaļasprieki vai ko mums patīk 
darīt. Tiks runāts par sportošanu, rok-
darbu darināšanu, svētku svinēšanu, 
kā arī netiks aizmirsts par dziedāšanu 
un dejošanu, kuri ir svarīgi latviešu 
valodas apgūšanas veidi.

Jau no rīta sākās rosība spēļu 
grupas un bērnudārza pagalmā, jo 
visi – mazie un lielie pulcējās uz rīta 
sanākšanu. Šogad kopā skaitījām vai-
rāk nekā 40 skolēnus un mazuļus, kuri 
ir izteikuši vēlmi turpināt vai uzsākt 
skolas gaitas. Esam priecīgi par šo 
kuplo skolas saimi. Īpaši apsveicam 
mūsu jaunās ģimenes. Uzsākot mācī-
bu gadu, skolas pārzine Iveta Leitase 
visus apsveica ar pirmo skolas dienu. 
Viņa pastāstīja par to, kādas darīšanas 
ir veicamas pirmajā skolas dienā, kā 
arī visa mācību gada garumā.

Pēc skolas dienas svinīgās atklā-
šanas, bērni devās uz klasēm, lai sa-
tiktos un iepazītos, iekārtotu burtnīcas 
un pārrunātu vasaras iespaidus, kā 

arī uzzīmētu vai izveidotu savu kla-
ses zīmējumu. Vecāki turpināja saru-
nas un gaidīja bērnus atpakaļ, lai visi 
kopā varētu izgatavot vai iesākt veidot 
kvadrātu Latvijas simtgades Stāstu 
segai. Šī kopā veidošana, darināšana 
un meistarošana bija lielisks sākums 
savas identitātes apzināšanai, kā arī 
jaunā, ar vaļasprieku tēmu saistītā mā-
cību gada iesākšanai.

Protams, neizpalikām arī bez svi-
nēšanas. Tika apsveikti janvāra jubi-
lāri, kā arī divas Dailas, kurām tieši 
tajā dienā bija vārdadienas. Fotogra-
fēšanās arī bija nozīmīga šīs dienas 
nodarbošanās. Tapa daudzi momen-

tuzņēmumi, kā arī kopējā skolas bilde 
un arī katras klases fotogrāfijas, lai 
pievienotu atmiņām vēl vienu jaunu 
sākumu kaut kam brīnišķīgam.

Gaisā virmoja ģimeniskums un 
draudzība, kas veido un stiprina 
Adelaides skolas nākotni turpmāka-
jiem gadiem. Paldies visiem skolas 
atbalstītājiem, skolotājiem, palīgiem, 
bērniem, vecākiem, vecvecākiem un 
vecvecvecākiem, kuri bija kopā un 
izbaudīja šo kopā sanākšanas prieku! 
Tiekamies sestdienās un turpinām sa-
glabāt mūsu latvisko identitāti!

Dace Freija
Laikrakstam „Latvietis“

Mācību gads atkal sācies Adelaidē
Šogad skolas mācību tēma ir „šanas“

Adelaides skolas saime 2017. gadā.
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Kikerīgūūū!
Jancis par gaiļiem

Savāda parikte tā 
pasaule. Vesels mudžek-
lis valstu un valstiņu un 
pa vidam iemestas da-
žas lielvalstis, lai maza-
jām būtu ko apskaust un 
lielajām, ar ko kasīties. 

Katrai valstij ir savas īpatnības un 
savas ierašas, un bieži vien pārējā pa-
saule šīs ierašas nevar saprast un tādēļ 
par tām ņirgājas. Tā var pat izcelties 
kari. Nupat televizorā dzirdēju, ka lie-
lajai, milzīgajai Ķīnai šogad esot gai-
ļa gads. Pagājušo gadu bijis mērkaķa 
gads.

Tā īsti neuzķēru, kāpēc tāda mēr-
kaķošanās un gaiļošanās, bet fakts ir, 
ka šogad esot gaiļa gads. Man gai-
ļi patīk. Pirmo reiz gaili satiku, kad 
māte iedeva tādu kā burtnīcu, kā grā-
matu, kurai uz vāka bija liels, sarkans 
gailis. ĀBECE – Mana pirmā grāma-
ta. Jauka grāmata – iemācījos lasīt. 
Pēc tam, pateicoties ābecei, ir lasītas 
daudz un dažādas grāmatas. Ir bijušas 
labas un ir bijušas ne tik labas grāma-
tas, bet tik jauka kā ābece, laikam gan 
vairs neviena. Un ar gaiļiem ar vairs 

nevienas.
Nākamā reizē, kad sastapu gaili, 

tas bija vistu pulciņā, ko mamma au-
dzēja, lai bērniem būtu olas. Un šad 
tad zupa. Gailis olas nedēja, bet zupai 
bija labs diezgan. Gailis bija nepiecie-
šams, jo vistām ļoti niezēja muguras. 
Tā kā gailis bija vistas vīrs, tad viņa 
pienākums bija vistai palīdzēt un pa-
kasīt muguru. Tā kā gailim roku ne-
bija, tad viņš uzleca vistai mugurā un 
kasīja ar kājām. Ja tavā apgaitā ir kādu 
pārdesmit vistu, tad tev viegla dzīve 
nav. Gaiļa pienākumi turpinājās arī 
naktī, kā tas redzams plaši pazīstama-
jā tautas dziesmiņā:

Saimnieks tirgū nopērk gail’,
Lai vistām naktī nebūt bail...
Kā tas bija ar ķīniešu vistām, to ne-

esmu noskaidrojis, bet ne jau par velti 
gailim piešķīra tādu godu, ka veselu 
gadu nosauca GAIĻA vārdā. (Letiņi 
uzsēdināja gaili Pēterbaznīcas torņa 
galā – Kāpēc?)

Domājošam cilvēkam tas izraisa 
dziļus jautājumus. Kāpēc tie ķīnie-
ši izvēlējās gailim dot to godu, nevis 
vistai? Vista taču ir daudz noderīgāka 

nekā gailis. No vistas iznāk ne tikai 
zupa, bet tīri labs cepetis. Un kur tad 
vēl tās olas. Bez vistas nemaz neva-
rētu svinēt Lieldienas. Tagad jau gan 
mēģina vistu olas atvietot ar šokolādes 
olām, bet vai esat pamēģinājuši Liel-
dienu rītā dauzīties ar šokolādes olām? 
Šmucīga padarīšana.

Bet ķīniešiem ķīniešu riktes un 
gājieni – viņiem jau jaunais gads arī 
sākoties tikai februārī. Vai nav spoki? 
Tad jau Ziemas svētki būtu jāsvin jan-
vāra beigās un Lieldienas iznāktu pa 
Jāņiem. Bet par to gaili nav viņiem ko 
pārmest. Vienalga, vai tas iekrīt gada 
sākumā vai beigās, bet gailim lielāku 
godu dot gan sen jau vajadzēja. Tik 
grūti visu savu mūžu strādā un beigās 
vēl izvāra zupā. Bet ko tu darīsi, kat-
ram savs liktenis.

Nākamo reizi, kad ēdiet vārītu olu, 
piedomājiet; varbūt tur būtu iznācis 
gailītis, un jūs viņam aiztaupāt veselu 
mūžu pilnu ar smagiem darba pienā-
kumiem.

Apēdīsim vēl otru olu ar!
Jancis 

Laikrakstam „Latvietis“
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Sarkanbaltsarkanais 
ceļš, saules apspīdēts, 
vijās starp Sidnejas lat-
viešu mājām no 2.  līdz 
5.  februārim.  Tas no-
sprauda drošu maršrutu 
karogam, kas dzima jau-
niešu sirdīs 2x2 nomet-

nē Latvijā un kam lemts apceļot visu 
pasauli, ieliekot mazu dzirksteli tiem 
sirdīs, kas bija un būs liecinieki šim 
ceļojumam.

Vispirms to Sidnejā sveica biju-
šais goda konsuls Aldis Birzulis, kas 
ar savu kundzi Edīti uzņēma organi-
zāciju pārstāvjus savā birojā Balmai-
nā. Karogu ienesa Zintis Dakmentons 

(Duckmanton) un Karla Tuktēna. Ka-
rogam par godu nodziedāja Karoga 
dziesmu un Dievs, svētī Latviju. Veltī-
jumu grāmatā, kas ceļo līdzi karogam, 
pirmais ieraksts Sidnejā:

Lai šis Latvijas karogs savieno 
tautas daļas kas, dažādu iemeslu dēļ, 
ir izklīdušas par pasauli un dod ticību 
Latvijas nākotnei.

Aldis Birzulis
LR goda konsuls Sidnejā no 

2007 .g. līdz 2017. g.
Tam seko vispārējs veltījums no 

Sidnejas latviešiem:
Sidnejieši sveic sarkanbaltsarkano 

karogu savās mājās, kas ģeogrāfiski 
tālu no Latvijas, bet kur Latvija mums 

visiem sirdīs tuva.
Mēs esam lepni, ka karoga ceļš 

sācies šeit, Austrālijā, un vēlam, lai 
tas mūsu saimi ārpus Latvijas vieno 
tēvzemes mīlestībā!

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti;
Vai celies debesīs
Vai jūras dzīlē nirsti,
Vai draugu pulkā dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies
Ar pretinieku –
Tu esi
Latvija!
(O. Vācietis)

sēdis Jaundienvidvelsā un sekretāre 
Andra Rone; Jānis Čečiņš – Sidnejas 
Latviešu biedrības priekšnieks; Ivars 
Birze  –  SLB Vīru kora pārstāvis; 
Egits  Timermanis  – Sidnejas Lat-
viešu Sv. Jāņa draudzes priekšnieks; 
Ināra Graudiņa – Latvijas Okupāci-
jas muzeja pārstāve Austrālijā, Iveta 
Rone  –  Tautas deju grupas Jautrais 
pāris vadītāja; Mārtiņš  Tuktēns  – 
SLB latviešu skolas pārstāvis un vie-
šņa no Latvijas – Brigita Ellere.

Karogu svinīgi ienes Zintis Duk-
mantons, blakus viņam Karla Tuktē-
na; abi krāšņos tautas tērpos!

Brigita ievada dziesmu:
,,Klusi rokas uzliekam
Brīvās Latvijas karogam...“
Vienojamies Tautas lūgšanā. Dze-

ram laimi, vēlot Saules mūžu Latvijai. 
Mielojamies ar Edītes Birzules garšīgo 
svētku kliņģeri.

Seko parakstīšanās Vēlējumu grā-
matā. Karogs dodas tālāk...
Sidnejas ev. lut. latviešu 
draudzes dievkalpojums

Izskan pēdējā dziesma: ...Mēs snie-
dzam Tev rokas, mēs dāvājam sirdi, 
Kungs, svētī to ceļu, kas jāiet vēl būs!... 

Dziesmai izskanot, mācītājs dodas 
uz izeju, sagaidīt karogu...

Zintis  Dukmentons, tērpies baltā 
tautastērpā, ienes karogu. Sasniedzis al-
tāru, karogu cēli noliec lūgšanā. Tuvojas 
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson) un lūdz: ,,Dārgais un mī-
ļais debesu Tēvs, mēs zemojamies Tavā 
priekšā. Mums ir liels prieks un ganda-
rījums, ka šis Latvijas karogs, ieradies 
mūsu dievnamā, tik tālu no dzimtenes 
šajā zemē, kur tik daudz mūsu tautie-
šu atrada sev mājas. Katram latvietim 
sirdī Latvija ir mīļa un tuva. Kaut gan 
esam izkaisīti pasaulē, ir divas lietas, 
kas mūs vieno – ticība uz Tevi un sar-
kanbaltsarkanais karogs, kas atgādina, 
ka piederam latviešu tautai.

Šodien šis karogs ir pie mums, mēs 
aizlūdzam par Latviju un latvju tautu. 
Mēs lūdzam par tautu Latvijā. Sargā 
un stiprini to.

Svētī baznīcu. Svētī tautu, izkaisītu 
plašajā pasaulē.

Mēs pateicamies, ka esam latvieši, 
kaut gan izkaisīti, mēs Tevī esam vie-
noti. Mēs izlūdzam 
Tavu svētību un 
pateicamies Jēzus 
Kristus vārdā.

Es svētu šo ka-
rogu Dieva Tēva, 
Dieva Dēla un 
Dieva Svētā Gara 
vārdā.“

Atskan tautas 
lūgšana Dievs, 
svētī Latviju.

Karogu svinīgi 
iznes no dievna-
ma. Seko draudze. 
Daudziem asaras 
acīs... Esam lepni, 
ka pirms nepil-

niem simts gadiem bija cilvēki, kas 
dibināja Latvijas valsti.

Pēc dievkalpojuma karogs devās 
uz Rukvudas kapsētas latviešu noda-
lījumu...

VK, IG
2017. g. 5. februārī

Laikrakstam „Latvietis“

Simtgades karogs Sidnejā
Turpinājums no 1. lpp.

Sēž no kreisās Brigita Ellere, Ināra Graudiņa, Aldis Birzulis, Edīte Birzule, 
Janis Grauds, Vita Kristovska. Stāvs: Ojārs Greste, Ivars Birze, Andra Rone, 
Jānis Čečiņš, Karla Tuktēna, Zintis Dakmantons (Duckmanton), Eigits Timer-
manis, Iveta Rone, Mārtiņš Tuktēns, Andrejs Mednis.
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Karogs pie altāra. Zintis Dakmantons un māc.Kolvins 
Makfersons.
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Latvijas Simtgades karogs Sidnejā (2)
Sarkanbaltsarkanais saules apspīdēts ceļš
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Latvijas vēstniecība Londonā
Nolika ziedus diplomāta Kārļa Zariņa atdusas vietā

Un vēl papildus no Sidnejas Lat-
viešu vīru kora:

Dziedot dzimu, dziedot augu, dzie-
dot visu mūžu nodzīvoju.

Ar šo karogu nosūtam vēlējumu – 
Saules mūžu Latvijai.

SLVK – Ivars Birze.
Daugavas Vanagu namā Bankstau-

nā karogu sagaidīja pāri par 20 viesu. 
Tos sveica valdes locekle Ināra Sīkā: 
Ir nozīmīgi, ka „Latvija 100“ gada 
karogs „ciemojās“ Daugavas Vana-
gu namā, DV organizācijas dibinātāji 
un liela daļa biedru, cīnījās par Lat-
vijas brīvību un tautas pastāvēšanu 
ne tikai kara gaitās, bet arī padomju 
savienības okupācijas gados,“ priekš-
sēdis Helmuts Vabulis un Daugavas 
vanadžu priekšniece Gundega Zariņa. 
Karogu godināja ar DV un Latvijas 
himnām.

Sidnejas Latviešu biedrībā karoga 
sveikšana un godināšana notika Bied-
rības rīkotos Parnela ielas svētkos. 
Karogu zālē ienesa Aleksis Strazds un 
Jautrā pāra dejotāji kamēr klātesošie 
dziedāja Daugav’s abas malas. SLB 
priekšsēdis Jānis Čečiņš sveicot karo-
gu atgādināja Latvijas karoga vēsturi 
un nobeidza ar vēlējumu:

Protams, ka tāds karoga ceļš ir 
tikai simbolisks, bet simboli ir svarīgi 
pieturas punkti, ap kuriem pulcēties 
līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

Mēs varam būt lepni un priecāties, 
ka šis visu latviešu vienojošais karogs 
ir arī pie mums Sidnejā, ka mēs esam 
daļa no apļa, kam abi gali – sākums un 
gals, ir Latvijā.

Latvijai ir trīs valsts simboli: ģer-
bonis, karogs un himna. Un tie vieno 
latviešus ne tikai Latvijā, bet arī visā 
plašajā pasaulē. Sūtīsim tagad karo-
gam līdzi ne tikai katrs savus, bet arī 
mūsu visu Sidnejas latviešu kopīgos 
sveicienus Latvijai – Dievs Svētī Lat-
viju!

Uz aicinājumam atsaucās publika.
No Biedrības nama ceļš tālāk veda 

uz Latviešu ev. lut. Vienības draudzes 
baznīcu Stratf īldā, kur notika karoga 
svinīga ienešana, ko ievadīja zvana 
skaņas. Karogs tika novietots pie al-
tāra goda vietnē. Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis savā runā at-

gādināja par seno simbolu nozīmi, 
un šai sakarā ar pateicību pieminēja 
gara rosmi, no kuras varam mācīties. 
Aizlūgumā viņš vēlēja svētību Tēvu 
zemei un tautai. Ar Dievs, svētī Lat-
viju! noslēdzās svētbrīdis. Altāris bija 
dekorēts sarkanām rozēm ar baltām 
krizantēmām vidū.

Tālāk uz Sv. Jāņa baznīcu Hom-
bušā, kur karogu ar mācītāju Kolvi-
nu Makfersonu (Colvin MacPherson) 
priekšgalā ienesa Zintis Dakmentons. 
Mācītājs starp citu teica:

Latvijas karogs mūs vieno ticībā 
uz Dievu; ticībā uz Latviju; un šodien 
mēs aizlūgsim par Latviju un mēs svē-
tīsim šo karogu viņa tālākā ceļā; un 
tiešām lai šis karogs mūs vieno ne ti-
kai mūsu latvietībā, bet vēl svarīgāk 
mūsu ticībā uz Dievu.

Lūgsim Dievu!
Šodien, ka šīs karogs ir pie mums, 

mēs aizlūdzām par Latviju, par latvju 
zemi, par latvju tautu. Mēs lūdzām par 
latviešiem Latvijā, lai Tu viņus iedro-
šinātu, lai Tu viņus 
stiprinātu.

Nākošgad svi-
nēsim Latvijas 100 
gadu dzimšanas 
dienu. Mēs izlū-
dzamies, Kungs, 
Tavu svētību pār 
Latviju, pār mūsu 
tautu. Mēs izlūdza-
mies Tavu svētību 
pār prezidentu, 
pār Saeimu. Mēs 
lūdzām, Kungs lai 
Tu palīdzi viņiem 
godīgi valdīt.

Draudze vie-

nojās, dziedot Dievs, svētī Latviju!
Gala punkts sarkanbaltsarkanam 

ceļam latviešu kapsēta Rukvudā, kur 
karogu sagaidīja un izvadīja mazs pul-
ciņš piederīgo tiem, kas tur apglabāti.

Visās vietās dalībnieki varēja pa-
rakstīties vēlējumu grāmatā. Vairāk 
nekā 180 parakstu apliecināja kopē-
jo sidnejiešu vēlējumu – lai tas mūsu 
saimi ārpus Latvijas vieno tēvzemes 
mīlestībā!

Karogs turpina pasaules ceļojumu. 
Pie mums paliks atmiņas, kas iemūži-
nātas katra fotoaparātā vai telefonā. 
Vai tas, ko cerēju, izdosies, ka karoga 
viesošanās iedvesmos mūsos uzņēmī-
bu piedalīties kopējā darbā ar lepnumu 
nosvinēt Latvijas simtgadi 2018. gada 
novembrī, tikai pierādīs laiks. Paturē-
sim sirdī dzirkstelīti un dalīsimies ar 
to ar draugiem, kas nespēja būt klāt 
sveikt šo karogu mūsu vidū, mūsu pil-
sētā.

Jānis Grauds
Laikrakstam „Latvietis“

Simtgades karogs Sidnejā (2)
Turpinājums no 6. lpp.

Karoga godināšana Sidnejas Latviešu namā.
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Simtgades karoga godināšana Daugavas Vanagu namā.
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21.  janvārī,  godinot Latvijas Re-
publikas starptautiskās de iure atzīša-
nas 95. gadadienu, Latvijas vēstniece 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvie-
notajā Karalistē Baiba  Braže kopā ar 
Latvijas izglītības ministru Kārli   Ša-
durski,  vēstniecības diplomātiem un 
darbiniekiem, kapu pārzini P.  Bjuka-
nanu, Brukvudas kapos (Brookwood 
cemetery) nolika ziedus Latvijas ārkār-

tējā sūtņa un pilnvarotā ministra Liel-
britānijā, Latvijas diplomātiskā un kon-
sulārā dienesta ilggadīgā vadītāja Kārļa 
Zariņa un viņa ģimenes atdusas vietā.

Trīsdesmit gadus kopš 1933. gada 
jūlija Kārlis Zariņš bija sūtnis Liel-
britānijā. Pēc Latvijas okupācijas 
1940. gadā K. Zariņš, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas valdības piešķir-
tajām ārkārtējām pilnvarām, nodroši-

nāja Latvijas interešu pārstāvniecību 
Rietumeiropā. Līdz pat mūža beigām 
1963. gadā K. Zariņš bija arī Latvijas 
diplomātiskā un konsulārā dienesta 
vadītājs. Pateicoties K. Zariņa un citu 
diplomātu patriotismam, kā arī aktīva-
jam darbam, visus okupācijas gadus 
sūtniecība Londonā turpināja savu 
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Eslingenas Dziesmu svētkiem 70 
Uz turieni pošas 500 dziedātāji, dejotāji un folkloristi no 11 valstīm

Šī gada jūnijā uz Eslingenas Dzies-
mu svētkiem 70 pasākumiem ieradīsies 
vairāk nekā 500 dalībnieki no latviešu 
tautisko deju un folkloras kopām, kā 
arī koriem visā pasaulē. Kopumā ir 
pieteikušās 29 mākslinieciskās gru-
pas, tajā skaitā – 13 kori, 12 tautisko 
deju un četras folkloras kopas. Pavi-
sam tiek gaidīti dziedātāji un dejotāji 
no 11 valstīm. Visplašāk pārstāvēti ko-
lektīvi no Anglijas un Vācijas.

Svētku organizatore, Latviešu Kul-
tūras biedrības Saime vadītāja Laura 
Putāne skaidro, ka šobrīd ir pieteikušies 
dalībnieki galvenokārt no Eiropas, arī 
četri vieskolektīvi no Latvijas, taču vēl 
dziedātājiem varētu pievienoties Apvie-
notais Austrālijas jauktais koris, kā arī 
atsevišķi dziedātāji no Kanādas. Katrā 
ziņā svētku organizatori ir ļoti apmieri-
nāti ar lielo atsaucību no tautiešu puses. 
Tagad atliek vien gatavot svētku reper-
tuāru, lai laikā no 16. līdz 18. jūnijam 
ar latviešu dziesmām un dejām pieskan-
dinātu Eslingenas ielas un koncertzāles.

Pasākuma organizatori šobrīd aici-
na dalībniekus pieteikties naktsmājām. 
Tiem, kas vēlas noķert īstas Dziesmu 
svētku sajūtas, līdzīgi kā tas ir Latvijā, 
kā arī visu laiku atrasties pašā svētku 
virpulī, tiek piedāvātas iespējas nakšņot 
kādā no Eslingenas skolu sporta zālēm. 
Savukārt, pārējiem organizatori jau 
laicīgi ir rezervējuši vairākas viesnīcas 
un hosteļus, kas atrodas Štutgartē, ap-
tuveni 15 km attālumā no Eslingenas, 
un ir labi sasniedzami ar sabiedrisko 
transportu arī vēlās nakts stundās. In-
formācija par šīm viesnīcām atrodama 
mājas lapā www.esslingen2017.de, kā 
arī ir izsūtīta kolektīvu vadītājiem.

Svētku mājas lapā pavisam drīz 
informēsim par biļešu cenām un to 
iegādi. Pasākumu programma, nori-
ses vietas, kā arī dažādas interesantas 
intervijas ar svētku dalībniekiem jau 
varat lasīt norādītajā mājaslapā.

Notiek arī aktuāla gatavošanās mū-

ziklam Eslingena. Jau februāra beigās 
uz kārtējo kopmēģinājumu Baltiešu 
kristīgās apvienības mītnē Annabergā, 
Bonnā, sabrauks aktieri un dziedātāji 
no astoņām dažādām valstīm. Mūzik-
la režisors Jānis Mūrnieks svētkus gai-
da ar lielu nepacietību, norādot, ka šis 
varētu būt emocionālākais notikums 
viņa dzīvē: „Šī kopā būšanas sajūta 
jau tagad mēģinot, ir fantastiska, kur 
nu vēl svētkos, kad būs sabraukuši 
tūkstoši no visas Eiropas, tajā skaitā 
arī no Latvijas. Es domāju, ka šī ir 
unikāla pieredze, es kaut kā vienmēr 
esmu bijis saistīts ar trimdā dzīvojoša-
jiem latviešiem, vairāk gan ar ASV mī-
tošajiem. Vienmēr ar lielu cieņu esmu 
izturējies pret to, ka viņi, neskatoties 
ne uz ko, ir spējuši saglabāt latvietību. 
Man tas šķiet ļoti svarīgi. Domāju, ka 
veidot izrādi šādu svētku ietvaros, tā 
ir iespēja, kas ir dota reizi mūžā,“ sa-
cījis dziesmu spēles režisors intervijā 
Eslingenas Dziesmu svētkiem 70.

Savukārt, viena no mūzikla gal-
veno lomu atveidotājām Sabīne Soida 
no Kopenhāgenas intervijā norāda, ka 
sagaida no šiem svētkiem jaunas tikša-
nās un emocijas ar vēl neiepazītiem, kā 
arī pazīstamiem cilvēkiem, kuri būs at-
braukuši kopīga mērķa vadīti, parādot, 
cik ļoti stipra ir mūsu mīlestība pret 
dzimteni, tās tradīcijām un vēsturi.

„Es novēlu ticēt sev un savai valstij, 
turēties visiem kopā gan priekos, gan 
bēdās. Atbalstīt vienam otru un nebūt 
lepniem, bet gan palīdzēt citiem, esot 
svešumā. Man ir prieks, ka spējam sa-
nākt kopā dažādos svētkos. Novēlu šo 
latviešu kopā būšanas brīnumu nekad 
nepazaudēt. Neatsvešinieties nekad no 
savas dzimtenes! Tiekamies visi Eslin-
genas dziesmu svētkos,“ aicina Sabīne.

Tieši ar šādiem vārdiem aizvadīta 
arī pasākuma organizatoru nule kā no-
tikusī tikšanās ar bijušo valsts prezi-
denti Vairu Vīķi-Freibergu, kura pie-
kritusi būt par svētku patronesi.

Tiem, kas mēro tālāku ceļu, lai no-
kļūtu līdz svētku norises vietai, Dauga-
vas Vanagu Latviešu centrs Bērzainē ai-
cina Vācijā pakavēties kādu brīdi ilgāk 
un apvienot tālo ceļu ar viesošanos Frei-
burgā. Laika posmos no 13. līdz 16. un 
no 19. līdz 25. jūnijam nama saimnieki 
sagatavos īpašu kultūras un tūrisma 
programma, lai šīs vasaras Dienvidvā-
cijas apciemojums būtu īpaši skaists.

Pasākuma organizatori ir Latviešu 
kultūras biedrība Saime un tās vadība 
izsaka lielu pateicību par izveidojušos 
sadarbību un atbalstu tādām organizā-
cijām un institūcijām kā Ārlietu mi-
nistrija, Kultūras ministrija, Eiropas 
Latviešu apvienība, Latviešu Kopība 
Vācijā, kā arī Eslingenas pašvaldībai.

Uz tikšanos Esligenā!
Laura Putāne

Pasākuma koordinatore
Latviešu kultūras biedrības „Saime“ 

valdes priekšsēdētāja
Ilze Timbare

Projekta preses un PR koordinatore
Štutgartē, Vācijā

2017. gada 6. februārī

Eslingenas svētku galvenās organiza-
tores – Latviešu biedrības „Saime“ 
vadītāja Laura Putāne (no labās) un 
biedrības vadītājas vietniece Karīna 
Cīglere (no kreisās) kopā ar svētku 
patronesi – bijušo valsts prezidenti 
Vairu Vīķi-Freibergu.
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Vecuma vaina...
Jancis: Var gadīties, ka apziņa, ka esi vecs, pienāk ar šoku

Vienai tantei krampis 
velk kāju – tā esot vecuma 
vaina. Otrai tantei pieme-
ties nabas tarkšķis – tā 
vecuma vaina. Trešajai – 
kreisā auss niez kā traks, 
glābties nevar... vecums! 

Onkulim kājas metās krustiski... tas no 
dzeršanas... Jā, jā, nevis vecums, bet 
dzeršana vainīga. Tas, tātad, ir viens 
ceļš kā izbēgt no vecuma kaites.

Par vecumu ir sarakstīta vesela 
grāmata. Viens laipns kungs, vārdā 
Rolands, man tādu grāmatu uzdāvinā-
ja. Ne dzimšanas, ne vārda diena, bet 

uzdāvināja. Droši vien, lai apgaismo-
tu arī citus cilvēkus. Tur ir par daudz 
gudrību, lai visu izstāstītu, bet mēģi-
nāšu tā bišķi, bez autoru un rakstītāju 
minēšanas, atklāt jums mazu bišķīti 
no tām gudrībām.

Vecums nav nemaz tik slikts, ja 
padomā, kas tad vēl atliek. Dzimša-
nas dienas cilvēkam ļoti labi noder, jo 
ir statistiski skaidri pierādīts, ka tie, 
kuriem ir visvairāk dzimšanas dienu, – 
dzīvo visilgāk. Tas, protams, neattiecās 
uz cilvēkiem, kas sāk regulāri nosnaus-
ties – sevišķi, ja to dara, kad brauc ar 
mašīnu. Vecumam ir arī savas labās 

puses: tu vari dziedāt, kamēr tu mazgā 
savus zobus, un nav taisnība, ka tu dzī-
vo ilgāk, ja uzdod pīpēšanu, dzeršanu 
un mīlēšanu – Tev tikai izliekas, ka ir 
ilgāki, un tas ir nenoliedzams fakts, ka 
palikt vecam ir vienīgais ceļš, kā dzī-
vot garu dzīvi. Vīriešiem viegli pateikt, 
kad tie ir sasnieguši cienījamu vecumu, 
kad tiem degunā un ausīs ir vairāk matu 
nekā uz galvas. Sievietēm viņu vecum-
dienās, melot par savu vecumu ir vieg-
lāk, jo viņas vairs neatceras savu īsto 
vecumu. Trīs lietas norāda uz vecumu: 
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Ja vēl ne-
esat izlēmuši, 
kā pavadīt va-
saru, nepalai-
diet garām šo 
jauko iespēju 
būt XIV Vis-
pārējos latvie-
šu dziesmu un 
deju svētkos 
B a l t i m o r ā , 

Merilandē. Baltimoras pilsēta tika 
izvēlēta kā Dziesmu svētku mājvieta 
dažādu iemeslu dēļ. Baltimora, tāpat 
kā Latvija, atrodas ūdens tuvumā; tur 
kulturālās tradīcijas savijas ar daudz-
veidīgo vidi un mūsdienu stikla celt-
nes sacenšas ar šarmantām vēsturis-
kām ēkām. Svētku programma tiek 
veidota visām gaumēm, interesēm un 
vecumiem, un tā iesāksies 2017. gada 
29.  jūnijā ar neformālu tikšanos un 
beigsies ar vakara balli 3. jūlijā. Pie-
dāvājam Jums svētku programmas 
aprakstu un ceram jūs redzēt Balti-
morā – latviešu satikšanās un kopības 
svētkos!

* * *
Ceturtdien, 29. jūnijā

20.00 Vašingtonas latviešu grupa 
AKRA priecēs dziesmu svētku pir-
mos viesus ar blūza skaņām.

Piektdien, 30. jūnijā
13.00 Svētku atklāšana ar svinīgām 
runām un priekšnesumiem ieskicēs 
svētku programmas dažādību gan 
mūzikā un dejā, gan tradīcijās un 
mūsdienu ieskatos.
16.00 Garīgās mūzikas koncertā 
būs iespēja klausīties ērģeļu skanē-
jumu, kora Sōla īpašu mūzikas velti 
un vokālās, kā arī instrumentālās 
mūzikas meditāciju.
20.00 Iepazīšanās danču vakarā 
Dziedāsim, dancosim, svētki ir klāt! 
Kopā ar pasaules klases post folklo-
ras grupu Iļģi varēs griezties latvie-
šu kā arī kaimiņtautu jautros danču 
ritmos.

Sestdien, 1. jūlijā
10.30 Mēs bijām’i spēlmanīši ir 
koncerts bērniem un ģimenēm ar 
līdzi dziedāšanu un cita veida līdz-
darbību mūzikas grupas Iļģi vadībā.

11.00 Nacionālā teātra izrāde Ceļā 
uz mājām ir kā ūdens malks dvē-
selei – tik atspirdzinoša, patiesa, 
humora pilna un smeldzīga! Izrāde 
asprātīgā formā ataino tipiskas mūs-
dienu ģimenes problēmas.
15.00 Jaundeju skate Pa dejas ceļu 
nākotnē dos iespēju deju kopām un 
horeogrāfiem parādīt publikai ori-
ģinālas un interesantas dejas, kuras 
žūrija izvērtēs un godalgos.
21.00 Skan mūzika Tev un man! ar 
latviešu estrādes klasiķu un mūs-
dienu komponistu populārām dzies-
mām mūs iepazīstinās jaunais un 
talantīgais Latvijas dziedātājs Dau-
mants Kalniņš ar savu kvintetu.

Svētdien, 2. jūlijā
13.00 Latviešu kamermūzikas kon-
certs vedīs mūs pa latviešu akadē-
miskās mūzikas taku no klasiskās 
līdz mūsdienu skaņu ainavai, kas kā 
koša ziedu pļava vasaras plaukumā 
atveldzē un ieskan mūsu sirdīs.
13.00 Nacionālā teātra izrāde Ceļā 
uz mājām.
16.00 Tautas deju uzvedumā kopā 
uzstāsies dažādu paaudžu deju ko-
pas no visām pasaules malām, kuras 
vieno mīlestība pret latviešu tautas 
deju. Programma atspoguļos Lat-
vijas simtgades tēmu – dejas brīv-
valsts laikā, dejas trimdas laikā un 
dejas mūsdienu diasporā.
19.30 Izbraukums ar kuģīti Spirit 
of Baltimore pa skaisto Chesapeake 
Bay līci, vērojot saulrietu ar jauku 
mūziku fonā.
20.00 Latvijas Kultūras akadēmijas 
jauktais koris Sōla koncertā izpildīs 
latviešu kora mūzikas klasikas pēr-
les un mūsdienu latviešu komponis-
tu darbus.
22.00 ALJA Jauniešu balle Roks un 
Rotaļas.

Pirmdien, 3. jūlijā
9.00 Rakstnieku cēliens, kur pazīs-
tami austrumpiekrastes dzejnieki 
un rakstnieki, gan arī literārie vie-
si no attālākām vietām uzstāsies ar 
savu darbu lasījumiem. Zibēs dze-
jas. Zibēs sejas. Starp zilbēm zibēs 
mūzika un māksla.
15.00 Kopkora koncerts būs veidots 
kā vainaga vijums no trim dažā-

diem ceļa gājumiem. Pirmais būs 
Latvija – Sieviete, Latvija – Māte. 
Šo ceļu iesim iesaistot vairākus dar-
bus no latviešu sievietēm kompo-
nistēm Latvijā un diasporā. Otrais – 
ceļš no latviešu klasiskā repertuāra 
līdz jaunākām kompozīcijām, kā arī 
jaunām skaņām kora mūzikā gan 
Latvijā, gan diasporā un dziesmām 
no gaidāmajiem Simtgades Dzies-
mu svētkiem Latvijā 2018. gadā. Un 
trešajā ceļā daudzināsim Ziemeļa-
merikas latviešu komponistus, īpaši 
izceļot ASV austrumkrasta kompo-
nistu veikumu.
19.00 Svētku banketā Rīgas resto-
rāna Bibliotēka Nr. 1 šefpavārs Mā-
ris Jansons, kurš klājis galdu valsts 
prezidentiem un pasaules šovbizne-
sa spīdekļiem Rīgā sastādīs speciālu 
ēdienkarti.
21.00 Svētku balle Ceļā uz simtga-
di! pulcēs visus svētku viesus un 
dalībniekus.

* * *
Svētku laikā piedāvājam arī dzir-

dēt citus talantus uz Printful skatuves 
viesnīcas 5. stāvā, trīs vakarus apmek-
lēt kino seansus, piedalīties bērnu rī-
tos, kā arī apskatīt mākslas un latvie-
šu modes un tautas tērpu izstādes. Pa 
visu svētku laiku darbosies latviskais 
tirdziņš, informācijas galds un biļešu 
kase. Informāciju par svētkiem variet 
atrast www.latviansongfest2017.com

Aicinām iegādāties biļetes laicī-
gi pirms svētkiem! Iepriekš izdarīti 
pirkumi svētku komitejai palīdz ne 
vien prognozēt pasākumu apmeklē-
tāju skaitu un labāk sagatavoties, bet 
arī nodrošina veselīgu kases stāvokli. 
Biļetes var pasūtīt mūsu mājas lapā vai 
meklējiet biļešu anketu avīzē Laiks, 
pieprasiet savā latviešu centrā vai zva-
niet uz +1-240-630-0280 un atstājiet 
ziņu ar adresi, uz kuru to nosūtīt.

Tiek mīļi gaidīts ikviens!
XIV Vispārējo latviešu dziesmu un 
deju svētku ASV Rīcības komiteja

www.latviansongfest2017.com

XIV Latvian Song Festival, Inc.,
P.O. Box 1632,
Silver Spring, MD 20915

Dziesmu svētki jūs gaida!
XIV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV, Baltimorā

pirmkārt, atmiņas zaudēšana, tad... es 
neatceros, kas bija tās otras divas.

Tu zini, ka esi vecs, ja tev vajadzī-
gas tavas dzirdēšanas pariktes un tavi 
liekie zobi, pirms tu vari pajautāt, kur 
ir tavas brilles?

Ar to atmiņu ir tā. Vispirms tu aiz-
mirsti vārdus un uzvārdus, tad tu aiz-
mirsti sejas, tad aizmirsti aiztaisīt bik-

šu priekšu un tad – aizmirsti attaisīt 
bikšu priekšu... Brr... Baigi muduļi...

Jaunībā dienas ir īsas un gadi ir 
gari. Jaunība būtu ideāls vecums, ja 
viņa nāktu drusku vēlāk dzīvē. Vecumā 
gadi ir īsi un dienas garas. Vecums būtu 
tas priecīgākais dzīves posms, ja tikai 
tu nezinātu, ka tas ir beidzamais posms.

Viens labums atmiņas zaudēšanai 
ir, ka tu satiec jaunus, nepazīstamus 
cilvēkus katru jaunu dienu. Parasti 
ir tā, kad kāds sāk domāt, ka paliek 

vecs – viņš jau ir vecs.
Var gadīties, ka apziņa, ka esi vecs, 

pienāk ar šoku. Tu pēkšņi tā kā atmos-
ties, kā pamosties – un aptver, ka tu stā-
vi garu trepju vidū. Tev nav ne mazākās 
jēgas, vai tu biji lejā un tagad nāc augšā, 
vai tu biji augšā un tagad nāc lejā.

Ja tev tāds gadījums nāk priekšā, 
tad laidies dibenā, nesaldē nagus.

Paldies, Roland, par grāmatu!
Jancis

Laikrakstam „Latvietis“

Vecuma vaina...
Turpinājums no 8. lpp.
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darbu.
Kārļa Zariņa meita Marija Anna 

Zariņa no 1990. līdz 1992. gadam 
vadīja Latvijas pārstāvniecību, vēlāk 
vēstniecību Lielbritānijā. Šogad tiks 
atzīmēta viņas 90. gadskārta.

Latvijas vēstniece godināja arī 
Latvijas diplomāta Kārļa  Berenda 
piemiņu, kurš arī ir guldīts Brukvudas 
kapos. K. Berends no 1937. gada bija 
padomnieks sūtniecībā Parīzē, savu-
kārt no 1962. gada līdz mūža beigām 
1987. gadā – Latvijas pilnvarotais liet-
vedis Francijā.

Latvijas vēstniecība Londonā

2017. gada 7. februārī Rīgas pilī notika 
četru valstu vēstnieku akreditācijas, trīs no 
viņiem kā Latvijā nerezidējošo. Šis pasā-
kums notiek pēc protokola, un, no malas ska-
toties, varēja redzēt, ka visi vēstnieki, vairāk 
vai mazāk ir satraukušies.

Tas notiek tā: pa zāles vienām gala durvīm ienāk vēst-
nieks kopā ar Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītāju 
Veroniku Erti, pa zāles otrām durvīm ienāk Latvijas pre-
zidents Raimonds Vējonis; Valsts protokola vadītāja stāda 
priekšā akreditējamo vēstnieku, kurš nodod prezidentam 
akreditācijas rakstu, abi nostājas pie savas valsts karoga, 
vēstnieks iepazīstina ar vēstniecības darbiniekiem un sa-
viem ģimenes locekļiem, ja tādi ir līdzi; notiek oficiālā 
fotografēšanās. Tālāk prezidents un vēstnieks dodas uz 
blakus zāli, kur pie apaļa galda notiek iepazīšanās saruna 

tulka klātbūtnē un īsu brīdi šeit ir klāt arī preses pārstāvji.
Kā Latvijā nerezidējošie vēstnieki tika akreditēti: In-

dijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Monika  Kapila 
Mohta  (Monika  Kapil  Mohta); Marokas ārkārtējā un 
pilnvarotā vēstniece Amina Buajaša (Amina Bouayach) 
un Kataras ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ahmeds 
Saif  Saif Halaf  Al Midhadi  (Ahmed  Saif  Saif Khalaf 
Al-Midhadi).

Kā Latvijā rezidējošs, tika akreditēts Krievijas ār-
kārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jevgenijs  Lukjanovs 
(Evgeny  Lukyanov),  par kuru lielu interesi izrādīja arī 
krievu valodā informējošie mediji.

Šoreiz, tehnisku iemeslu dēļ, akreditācija nenotika Sūt-
ņu zālē.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Četru vēstnieku akreditācija Rīgas pilī
Indijas, Marokas, Kataras un Krievijas

Kataras vēstnieks Ahmeds Saif Saif Halaf Al Midhadi.
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Krievijas vēstnieks Jevgenijs Lukjanovs.
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Indijas vēstniece Monika Kapila Mohta.
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Marokas vēstniece Amina Buajaša un Veronika Erte.
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Latvijas vēstniecība Londonā
Turpinājums no 7. lpp.
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9.  februārī Rīgas pils Ģerboņu zālē pie 
liela, liela apaļā galda pulcējās četru valstu 
prezidenti, lai apspriestos par turpmāko sa-
darbību dažādās šobrīd svarīgās un izteikti 
nozīmīgās jomās. Latvijas prezidents Rai-
monds Vējonis uzņēma kaimiņvalstu Lietu-

vas un Igaunijas prezidentes – Daļu Grībauskaiti un Kersti 
Kaljulaidu, kā arī Vācijas prezidentu Joahimu Gauku, ku-
ram šī bija kā pēdējā ārvalstu vizīte prezidentūras laikā. 
Pēc viedokļu apmaiņas, visi prezidenti sniedza preses pa-
ziņojumus latviešu, vācu un angļu valodā ar sinhrono tul-
kojumu.

Pēcpusdienā, divi prezidenti – Vācijas un Latvijas, de-
vās uz Sv. Pētera baznīcu, pie kuras vēsajā laikā jau bija 
sapulcējušies daudzi aicinātie viesi, lai piedalītos Reformā-
cijas laukuma un Reformācijas 500. gadadienas piemiņas 
plāksnes atklāšanas ceremonijā. Pēc oficiālajām uzrunām 
Reformācijas laukums tika atklāts ar uzraksta atsegšanu 
pie baznīcas sienas.

Tālāk jau abus prezidentus un pavadošās personas ar 
Sv. Pētera baznīcas vēsturi un ekspozīciju, tāpat kā Rīgas 
pilī ar pils vēsturi, iepazīstināja profesors Ojārs Spārītis. 
Pēc dažu senlaicīgu skaņdarbu noklausīšanās, klātesošos 
uzrunāja arhibīskaps Jānis Vanags. Ar prezidentu līdzda-
lību tika atklāta piemiņas plāksne Reformācijas 500. gada-
dienai.

Vācijas prezidents saņēma dāvinājumu – Rīgai un Li-
vonijai adresēto Mārtiņa Lutera vēstījumu digitālo kopiju, 
un kā pārsteigums bija senatnīgs dāvinājums arī Latvijas 
prezidentam. Aicināto viesu vidū bija arī dažādu Latvijas 
konfesiju mācītāji, kuri pēc oficiālās ceremonijas pulcējās 
pie jaunatklātās plāksnes.

Man patīkams pārsteigums bija Vācijas prezidenta 
Joahima Gauka mierpilnais izteiksmes veids un dziļi izjus-
tā runa, tas šķiet, pateicoties tiem laikiem, kad viņš kalpoja 
kā mācītājs.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Četri prezidenti pie apaļā galda
Vācijas prezidents atklāj Reformācijas laukumu

Četri prezidenti pie apaļā galda.
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Četri prezidenti. No kreisās: Daļa Grībauskaite (Lietuva), 
Joahims Gauks (Vācija), Raimonds Vējonis (Latvija) un 
Kersti Kaljulaida (Igaunija).
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Reformācijas laukuma atvēršana. Vācijas prezidents 
Joahims Gauks un Latvijas prezidents Raimonds Vējonis. FO
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Sūtījumi uz Latviju
Ziņa melburniešiem

Pakas uz Latviju sūta vienreizi 
gadā no Adelaides, parasti marta vidū. 

Sūtītās pakas Latvijā saņem apmē-
ram ap Jāņiem, pakas parasti ceļā ir 2 
mēnešus.

Lai pievienotos Adelaides pakas 
sūtījumam, Melburnā tās ir jānogādā 
Latviešu Namā sestdienās no plkst. 11 
līdz plkst. 15.; beidzamā izdevība būs 
sestdiena, 25.02.. Namā saņems pakas, 
naudu un pārbaudīs dokumentāciju.

Ir pieejami divi kastes lielumi: 
mazās kastes izmērs ir: 37cm (L), 
26cm (W), 32cm (H) (piemērots grāma-
tām); lielās kastes izmērs ir: 51cm (L), 
33cm (W), 33cm (H) (drēbēm, apaviem, 
u.c.). Neviena kaste nedrīkst būt smagā-
ka kā 30 kg. Kastes var pirkt Latviešu 
Namā – $3,00, kā arī saņemt vajadzīgās 
veidlapas dokumentācijai. Katrai pakai 

jābūt viena veidlapa uz kā jāuzrāda: sa-
turs, saņēmēja un sūtītāja pilnas adreses 
un telefona numurs. (Saņēmēja tālruņa 
numurs ir vajadzīgs, lai iepriekš paziņo-
tu par pakas piegādes dienu un laiku.)

Uz kastēm nedrīkst neko rakstīt: 
ne vārdus vai adreses, rakstīsim  TI-
KAI numurus.

Katram sūtītājam Apliecinājums 
ir jāiepilda un jāparaksta, apliecinot, 
ka saiņi atbilst Lietotu preču dāvanas 
prasībām. Bez šīs veidlapas parakstī-
šanas jūsu pakas netiks nosūtītas.

Sūtīt NAV atļauts: alkoholu, 
sprāgstvielas, narkotiku, tabakas pre-
ces, kafiju. Lūdzu ieturēt saiņa vērtību 
zem AUS $75,00 (45 euro).

Lai nogādātu pakas no Melburnas 
uz jūsu uzdoto adresi Latvijā, mazā kas-
te izmaksā $85, lielā kaste – $95. Mak-

sājumus var kārtot naudā vai ar čeku.
Čeki rakstāmi uz Pakas uz Latviju 

Melbourne vārda vai maksājot elek-
troniski: Ukrainian Credit Co-op Ltd. 
BSB 704 235, Acct. 00017457

Lūdzu ziedojiet latviešu grāmatas, 
kuras varam nosūtīt lauku skolām un 
bibliotēkām!

Grāmatas var katrā laikā atvest uz 
Melburnas Latviešu Namu un nodot 
MLB bibliotēkā. Tās tiks izšķirotas un 
sapakotas kastēs. Grāmatu sūtījumus 
saskaņojam katru gadu ar vispārējā 
tilpņa sūtījumu uz Latviju.

Tuvāku informāciju var saņemt no 
Henrija Pacera, zvanot uz mob. Tel.: 
0417 561 703 vai e-pasts: hpacers@
internode.on.net

IN
Laikrakstam „Latvietis“
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At z ī mē jo t 
izcilā arhitekta 
Gunāra Bir-
kerta 92. dzim-
šanas dienu, 
Latvijas Na-
cionālās bib-
liotēkas (LNB) 
1. un 12. stā-

vā atklāta ekspozīcija Gaismas pils 
un Stikla kalns – stāsts par Latvijas 
Nacionālo bibliotēku un tās arhitek-
tu. Tā izceļ arhitektūras meistara un 
bibliotēkas lomu Latvijas un pasau-
les kultūrvēsturiskajā telpā.

Ekspozīcija būs apskatāma eks-
kursiju ietvaros, sākot no 15. februāra. 
Dalība bez maksas.

Divdaļīgā ekspozīcija iepazīstina 
apmeklētājus ar LNB jaunās ēkas pro-
jekta vēsturi, tapšanas gaitu un auto-
ru – pasaulē atzīto arhitektu G. Birker-
tu, akcentējot viņa radošās virsotnes 
pasaules arhitektūras kontekstā. Vien-
laikus ekspozīcijā uzsvērti arī nozīmī-
gākie notikumi LNB vēsturē līdz pat 
jaunās ēkas inaugurācijai 2014. gada 
29. augustā.

Ekspozīcijas pirmā daļa, kas ie-
kārtota bibliotēkas 1. stāvā, ir stāsts 
par sabiedrības vēlmi būvēt jaunu na-
cionālās bibliotēkas ēku. Tas ir stāsts 
par nācijas prioritātēm un ambīcijām, 
ekonomisko varēšanu un politisko 
gribu, tostarp par sabiedrības spēju 

un nespēju vienoties Gaismas pils 
idejas īstenošanai laika nogrieznī, 
kas vienlīdzīgs valsts pastāvēšanas 
laikam. Šeit uzsvērts arī UNESCO 
atbalsts un G. Birkerta talants, kas 
īstenojies unikālā Gaismas pils/Stikla 
kalna veidolā Daugavas krastā, Rīgas 
centrā.

Savukārt ekspozīcijas otrā daļa 
(12. stāvā), veidota kā simboliska ar-
hitekta studija, kurā noritēja darbs 
pie LNB projekta. Šeit stāstīts par 
G. Birkerta profesionālajiem sa-
sniegumiem – eksponētas meistara 
skices, darba piezīmes, nozīmīgāko 
projektu maketi. 12. stāvā aplūkoja-
mas arī Birkertu dzimtas klavieres, 
kuras mazais Gunārs spēlējis bērnu 
dienās dzīvoklī Rīgā, Stabu ielā 37. 
Iespējams, vien retais zina, ka bērnī-
bā un jaunībā nākamais pasaules ar-
hitektūras meistars spēlējis arī vijoli, 
dziedājis korī, trenējies peldēšanā un 
basketbolā.

Pusgadsimta garumā G. Birkerts 
radījis 287 būves (bibliotēkas, baz-
nīcas, muzejus, skolas, universitāšu 
un banku ēkas) – organiskas un kon-
tekstuālas, bagātas ar metaforām un 
tikai meistaram raksturīgu gaismas 
lietojumu – viņam gaisma ir vēl viens 
svarīgs būvmateriāls. Ekspresija un 
laika gars raksturo Birkerta labākos 
darbus.

Ekspozīcijas saturu veidojusi LNB 

sadarbībā ar arhitektu Jāni Dripi.
Projekta vadītāja: Ilze Egle
Dizaina autors: Dd studio

Uzziņai
Gunārs Birkerts (17.01.1925., Rīga) 

tiek uzskatīts par visu laiku ievēroja-
māko un panākumiem bagātāko lat-
viešu arhitektu. Pasaules arhitektūrā 
viņš ir pazīstams ar izcilu gaismas 
lietojumu 19 paša projektētajās bib-
liotēkās, vairākās baznīcās, muzejos 
un citās būvēs Amerikas Savienotajās 
Valstīs (ASV).

1943. gadā G. Birkerts aizbrau-
cis no Latvijas un Studējis Štutgartes 
Tehniskajā augstskolā, bet 1949. gadā 
pārcēlies uz ASV. 1962. gadā dibinājis 
savu arhitektu biroju Gunnar Birkerts 
and Associates.

Vēlākos gados G. Birkerts bijis 
arhitekts Federālo rezervju bankai 
Mineapolē. Pēc tam projektējis Stikla 
muzeju Korningā (Corning Museum 
of Glass) un Mičiganas universitā-
tes Tiesību zinātņu izpētes ēku. Abas 
ēkas tika iekļautas 150 visu laiku la-
bāko ASV uzcelto ēku sarakstā, ko 
2007. gadā sastādīja Amerikas Arhi-
tektu institūts. Tāpat Birkerts projek-
tējis ASV vēstniecības ēku Venecuēlā, 
Kemper Museum of Contemporary Art 
Kanzassitijā.

1989. gadā G. Birkerts radīja pir-
mo Gaismas pils skici – ekspresīvu 
modernisma veidolu, kas sakņots nā-
cijas bagātajās kultūras tradīcijās un 
turpmākajos gados attīstīts ar Modri 
Ģelzi (1929–2009) un citiem Latvijas 
arhitektiem un inženieriem.

Darba mūža laikā G. Birkerts 
saņēmis dažādus apbalvojumus – 
1995. gadā viņš saņēmis Triju Zvaig-
žņu ordeni, kā arī ticis iekļauts Latvi-
jas kultūras kanonā.

Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists 

Latvijas Nacionālā bibliotēka
18.01.2017

Gunārs Birkerts un Gaismas pils
Atklāta Gaismas pils tapšanai veltīta ekspozīcija

Gunārs Birkerts.
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„Gaismas pils“ tapšanas vēsture.
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Jānis Dripe runā izstādes atklāšanā.
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Es biju nesen aizceļo-
jis uz Ziemeļameriku ap-
ciemot senus draugus un 
pie viena runāt latviešu 
centros tajās pilsētās, ku-
ras es apciemoju, par du-
bultpilsonības svarīgumu 

Latvijai, ekonomiski un politiski, un arī 
par dzīvi Latvijā, no Austrālijā dzimušas 
personas viedokļa. Man dubultpilsonī-
bas tēma un potenciāls dubultpilsonībai 
palīdzēt Latvijai nākotnē ir bijis tuvs 
kopš laika, kad kopā ar citiem iesaistī-
tiem ilgstoši lobēju Saeimā par pilsonī-
bas loka paplašināšanu. Ceļošanas laikā, 
blenžot internetā, biju ievērojis facebook 
lapā, ka jauna grupa ir aktivizējusies 
Latvijā, kura saucās Ar pasaules piere-
dzi Latvijā. Un par šo būs stāsts.

Atgriežoties Rīgā, es noskaidroju, 
kur un kad šī jaunā grupa tiekas un tad 
noteiktajā vakarā aizsoļoju uz muzikālo 
bāru – restorānu Trompete, lai noskaid-
rotu, kas tur īsti notiek. Ienākot, ar mani 
sasveicinājās grupas organizators Jānis 
Kreilis, palūdza pierakstīties un vārdu 
zīmīti piespraust pie žaketes, un tad es 
pie galda ieņēmu vietu. Pie galda sēdo-
šie ātri viens ar otru iepazināmies un pa-
stāstījām, ko mēs darām un no kurienes 
mūsu iepriekšējā pieredze. Telpa ātri pie-
pildījās ar caurmērā jauniem cilvēkiem. 
Tad pie mikrofona viens pēc otra runāja 
trīs iedvesmojoši runātāji. Toms Kreic-
bergs – autors un baņķieris, Catchbox 
mētājamo mikrofonu izstrādātājs un 
kompānijas dibinātājs Miķelis Studers 
un Eva Kataja – uztura speciāliste.

Pēc tam bija brīvais mikrofons un 
arī darbu sludinājumi izteikti klāteso-
šiem. Noslēgumā klausītāji pasēdēja vai 
staigāja pa telpu un brīvā gaisotnē runā-
ja un tīklojās (networked) ar citiem. Bija 
ļoti viegli uzņemt kontaktu, jo katram 
jau sava pieredze, studējot un dzīvojot 

ārzemēs, ar kuru 
uzsākt runu. Bija 
ļoti daudz pozitīvas 
enerģijas, un iepa-
zinos ar daudziem 
iedvesmojušiem 
cilvēkiem.

Man intere-
sēja, kā šī grupa 
iesākās, tās mērķi 
un plāni nākotnē 
un tādēļ sarunāju 
interviju ar Jāni 
Kreili pāris dienas 
vēlāk. Ideja grupai 
esot radusies sa-
runā ar Ilzi Garozu,  Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības ģenerālsekretāri, 
un veselu rindu dalībniekiem, kurus es 
šeit nenosaukšu, bet kuri ir minēti gru-
pas mājaslapā uz facebook. Doma bija, 
ka 18. novembrī uz valsts svētkiem 
varētu rīkot tādu neformālu runas un 
tīklošanās vakaru. Daniels Liepiņš no 
Kanādas, kurš ir menedžeris Trompetē, 
bija gatavs dot atbalstu un arī mājvietu 
grupai. Bez īpašas sludināšanas ieradās 
ap 40 cilvēki. Vakarā, kad es tur biju, 
sanāca ap 60, un ir jau pieteikušās pāri 
par 400 personas mājaslapā. Ir sanā-
kusi tāda kā atbalsta grupa cilvēkiem, 
kuri ir izstudējuši vai arī dzīvojuši ār-
zemēs un atgriezušies Latvijā.

Jānis Kreilis, kuram šogad būs 29 
gadi, pārbraucis pēc studijām prestiža-
jā Kolumbijas (Columbia) universitātē 
Amerikā ar maģistra grādu starptau-
tiskās attiecībās (enerģijas vadībā un 
pārvaldē). Audzis Purvciemā, vecākais 
no diviem brāļiem, viņš ir pirmais savā 
dzimtā ar universitātes izglītību un arī 
studentu korporācijas Lettonia komilto-
nis. Pēc vidusskolas Jānis nodzīvojis ār-
zemēs 9 gadus, strādājis ar projektiem 
naftas un gāzes uzņēmumā tādās valstīs 

kā Bruneja, Gāna, Nigērija un Katara un 
starp citām valodām pārvalda latviešu, 
angļu, krievu, bulgāru un zviedru valo-
du. Atgriezies Latvijā, viņš gribēja ie-
pazīties ar cilvēkiem un iesaistīties, un 
saprata, ka šāda grupa varētu arī citiem 
palīdzēt. Sadarbojoties ar vienu, t.s., 
startapu (start-up) Ņujorkā, viņam arī 
atliek laiks sabiedriski iesaistīties un arī 
mācīt šeit skolā. Kā var saprast, Jānim 
patīk valodas, un sākumā viņš pat bija 
domājis iesaistīties diplomātijā. Pirms 
atgriešanās Latvijā, viņš vispirms gri-
bējis iegūt ārzemju darbu pieredzi pri-
vātajā sektorā, ko arī ir panācis.

Jānis stāsta, ka pašlaik grupa vēl 
attīstās, bet ir iedīglis pilsoniskā ie-
saistīšanā, brīvprātīgo iesaistīšanos 
sabiedriskos projektos un vieta, kur 
dzirdēt, ko citi dara, un meklēt, vai 
palīdzēt citiem atrast darbu caur lī-
dzīgajiem. Grupai nav vēl galamērķis, 
bet var sajust, ka šeit ir kopā sanākuši 
talantīgi un spējīgi cilvēki, kuri vēlas 
kaut ko pozitīvu veidot Latvijā un Lat-
vijai, nevis čīkstot, bet strādājot.

Lai veicas!
Uldis Brūns

Laikrakstam „Latvietis“

Latvieši arī atgriežas!
Jauna grupa – „Ar pasaules pieredzi Latvijā“

No kreisās: Uldis Brūns, Jānis Kreilis „Trompetē“.
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„Russkij mir“ tiesājas ar Latvijas tautiešiem
Arī viņus skārušas Krievijas ekonomiskās grūtības

Krievijas maigās varas fonds Rus-
skij mir uzsācis tiesvedību pret kādu 
Latvijā reģistrētu organizāciju par pie-
šķirtā granta izšķērdēšanu, ziņo LTV 
raidījums de facto. Organizācijas no-
saukumu fondā neatklāj.

LTV stāsta ziņo, ka fondi, kas rea-
lizē tā saukto Krievijas tautiešu politi-
ku spiesti savilkt jostas – arī viņus skā-
rušas Krievijas ekonomiskās grūtības. 
Rezultātā Russkij mir rocība pēdējos 
gados sarukusi vairāk nekā divas rei-
zes – no aptuveni 13 līdz apmēram 6 
milj. eiro. Krievijas Ārlietu ministrijas 
dibinātā Tautiešu fonda finansējums 
sarucis par 75%, Gorčakova publiskās 
diplomātijas fonda līdzekļi samazināti 
divreiz.

Pēdējos gados Russkij mir atbalstī-
jis Krievu sabiedrību Latvijā, jauniešu 
organizāciju Perom, Eiropas Krievu 
kopienu. Vienīgais, kas regulāri saņem 
Russkij Mir līdzekļus ir Daugavpils 
universitāte – Krievu valodas un kultū-
ras centram tiek 18,5 tūkst. eiro gadā. 
Tas ļauj Krievijas valdošajai elitei tuva-
jam fondam saukt Daugavpils universi-
tāti par vienu no Russkij mir centriem 
un lepoties ar pārstāvniecību Latvijā.

Tautiešu fonds regulāri finansē 
biedrību Tiesiskās aizsardzības centrs 
un ar Tatjanu Ždanoku cieši saistīto 
Latvijas cilvēktiesību komiteju. Tās 
pārstāvji attiecās no klātienes intervijas 
de facto, bet neslēpj, ka pērn saņēmuši 
30 000 eiro. Gorčakova fonda part-

neris ir saskaņietis Mitrofans Slobod-
jans – ar Krievijas budžeta naudu viņš 
piedalās fonda pasākumus, saņēmis arī 
nelielu grantu diviem semināriem.

de facto novēroja, ka bieži vien 
Latvijas organizācijas oficiāli nenorā-
da, ka saņem Krievijas valsts budžeta 
finansējumu – tas neļauj izsekot nau-
das plūsmai. Turklāt fondu necaurska-
tāmību kritizē arī Krievijā. Transpar-
ency International Krievijas nodaļā 
Latvijas televīzijai stāsta, ka fondu no-
slēpumainība neļauj izsekot Krievijas 
valsts budžeta tēriņiem un izslēgt ko-
rupcijas riskus.
Latvijas TV raidījums „De facto“

Latvijas Televīzija
Laikrakstam „Latvietis“
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vairs nešķiet svarīga. Kā nu lai atklāj to 
patiesību, kura ir ne vairs kaut kur tur, 
ārā, bet gan slēpēju mājaslapā?

Toties vēstures pētniekiem tagad 
brīvi pieejami gan bijušā ASV Valsts 
sekretāra Henrija Kisindžera arhīva do-
kumenti, gan ziņojumi par Aukstā kara 
un pretterorisma operācijām, ar Vjet-
namas un Korejas kariem saistīti mate-
riāli un pat neredzamās tintes receptes, 
kā arī tūkstošiem fotogrāfiju un attēlu.

Lielākā daļa no trešdien publicē-
tās informācijas tehniski bija publiski 
pieejama jau kopš pagājušā gadsimta 
deviņdesmito gadu vidus, kad tā at-
slepenota. Taču tai piekļūt varēja tikai 
no četriem datoriem Nacionālā arhīva 
bibliotēkā Koledžparkā Merilendas 
štatā. Nu ikviens var atrast jebkuru no 
šiem dokumentiem CIP mājaslapā. Ie-
vadiet atslēgas vārdu un rociet!

Gumijas zoles un Lāča sifiliss
Arhīvā ir simtiem dokumentu, 

kuri attiecas uz Latviju, lielākoties 
padomju okupācijas laikos. Pētnieki 
droši vien uzraks ne vienu vien jaunu 
faktu un jau zināmā vērtējumu tā laika 
ASV izlūku skatā no malas uz šejienes 
padomju īstenību.

Jau datubāzes publicēšanas dienā 
internetā populārs kļuva CIP 1958. gadā 
ziņotais par saspīlētu situāciju starp LKP 
pirmo sekretāru Jāni Kalnbērziņu un val-
dības vadītāju Vili Lāci, kura veselība, kā 
runā, pēdējā laikā ir būtiski cietusi – vi-
ņam esot problēmas ar acīm un kaulu 
slimība, kā iemesls, iespējams, ir sifiliss.

Par Lāča sifilisu ir tikai minējumi, 
toties, no šodienas raugoties, šķiet in-
teresanti, ka Kalnbērziņš raksturots kā 
«diezgan neizglītots vīrs, kas pat nevar 
pats uzrakstīt savas runas». (Vai nav 
ērmoti, ka spēja sakarīgi rakstīt tika 
gaidīta pat no komunistu vadoņiem, ja 
mūslaiku politiķiem runas pašsaprota-
mi cep «piāristi» un «politologi», no 
kuriem retais prot arī gramatiski pa-
reizi salikt teikumu?)

Daļa dokumentu ir sausi izlūku zi-
ņojumi (piemēram, ka 1955. gada 11. au-
gusta naktī no Rīgas pa Vidzemes šoseju 
Cēsu virzienā pārvietojusies 60 auto-
mašīnu militāra kolonna). Vēsturnieku 
uzmanību droši vien piesaistīs ziņojumi 
par Latvijas sociāldemokrātu sakariem 
ar komunistiskās Ķīnas diplomātiem 
Stokholmā 1973. gadā, kad maostiem 
novērota tendence Rietumeiropā meklēt 
un attīstīt kontaktus ar emigrantiem no 
Austrumeiropas, it īpaši tiem, kuriem 

antikomunistu nopelni. Bet vairāku-
mam lasītāju varbūt interesantākie šķitīs 
okupētās valsts dzīves apstākļu apraksti.

1953. gadā ziņojumā par dzīvi Lat-
vijā rakstīts, ka ikvienam ir atļauts būt 
auto īpašniekam, taču Moskvičs maksā 
9000 rubļu, bet Pobeda – 16 000, un 
visa summa jāsamaksā uzreiz, jo kre-
dīts pieejams tikai valsts uzņēmumiem. 
Bet benzīnu var dabūt tikai melnajā tir-
gū. Privātie auto īpašnieki drīkst pār-
vadāt vienīgi savus ģimenes locekļus.

Populārākais cigarešu veids ir pa-
pirosi, iecienītākā, jo vislētākā mar-
ka, – Sports, 2,80 rubļi paciņā. Dār-
gāko marku Kazbek par 4,50 rubļiem 
var atļauties tikai turīgākie. Padomju 
karavīri, jūrnieki un strādnieki pīpē 
beramo tabaku mahorku, ko tin avīzē.

Lietotu apģērbu var nopirkt dažos 
komisijas veikalos, taču arī no spekulan-
tiem ielās – uzvalku par 1200 rubļiem, 
karakulādas mēteli par 9000. „Joprojām 
ir daži neatkarīgi drēbnieki un kurpnie-
ki, kuri strādā privāti,» teikts ziņojumā. 
Taču zoles nomainīšanai vajag divas, trīs 
dienas un pasūtītājam jāatnes sava zole, 
bet «ādas puszoles ir gandrīz izzudušas“ 
un „cilvēki izmanto gumijas zoles, ko viņi 
izgatavo no vecām automašīnu riepām.“

Atsevišķi stāsti iz padomju dzīves 
ir anekdotiski. Piemēram, ka partijas 
bonzu limuzīnu numuri, kuri sākās ar 
divām nullēm, tautai asociējušies ar tu-
aletēm, tāpēc 1958. gadā nomainīti uz 
99. Bet kompartijas Centrālās komite-
jas ēkas pagrabā ierīkots kinoteātris, 
kurā partijas elite skatās vienkāršajiem 
iedzīvotājiem nepieejamas filmas.

Pēc Staļina terora laiku beigām vē-
rojama pielaidīgāka varas attieksme pret 
agrāk nepieļaujamo, novērojuši ziņojumu 
autori. Un VDK nama logi Ļeņina ielā 
agrāk bijuši gaiši visu nakti, bet tagad pēc 
plkst.18 visi ir tumši. Savstarpējā saziņā 
līdzās uzrunai biedrs var dzirdēt kungs 
un kundze. CIP atstāsta gadījumu, kad 
kāds apmeklētājs restorānā, nevarēdams 
sagaidīt viesmīli, sitis dūri pret galdu un 
saucis: „Es biju SS, cik ilgi man vēl būs 
jāgaida uz apkalpošanu?“ Tas noteikti 
bijis izņēmuma gadījums, toties arvien 
biežāk varot dzirdēt padomju kara vete-
rānus sūdzamies: „Man ir vairākas me-
daļas, bet kāda jēga no manas varonības, 
ja manai sievai un bērniem jābadojas?“

Latviešu tautu nesalauza
1960. gada februārī CIP ziņoja, ka 

latviešu nacionālisms arvien rada ba-
žas Maskavai.

Tāpēc iepriekšējā gada novembrī 
Kalnbērziņš atcelts no amata, viņa vie-
tā ielikts Arvīds Pelše. Nacionālistu 

tīrīšanas sākušās ar valdības vadītāja 
pirmā vietnieka Eduarda Berklava no-
mešanu 1959. gada augustā. „Politisko 
apsūdzību turpināšanās un tās pava-
došās propagandas rīboņa liecina, 
ka Maskava pat pēc gandrīz 20 gadu 
kontroles Baltijas republikā joprojām 
mēģina tikt galā ar tās ieskatā nevese-
līgu nacionālistiskā gara līmeni,“ seci-
na CIP. „Daudzas nekrievu republikas 
pagājušajā gadā pieredzēja augsta lī-
meņa vadītāju pārbīdes, taču nevienā 
apsūdzības nacionālismā nav izvirzītas 
tik bieži un nepārprotami kā Latvijā.“

CIP dokumentos var atrast dažu 
arī šodien Latvijā līdz galam nepārva-
rētu problēmu saknes un arī iedvesmu 
nepadoties pat šķietami nenovērša-
mam liktenim.

Rīgā patiesībā ir apmēram miljons 
iedzīvotāju, kaut gan oficiāli padomju 
avoti min 500 tūkstošus, CIP analītiķi 
1958. gadā vērtēja. „Vismaz puse Rī-
gas iedzīvotāju, ieskaitot militāristus, 
ir krievu izcelsmes,“ bet latviešu ir ne 
vairāk kā 30 procenti.

Vairākums krievu Latvijā dzīvo 
lielākajās pilsētās, bet lauku apvidos 
tos var atrast „tikai mašīnu – traktoru 
stacijās un vadošos amatos kolhozos 
un padomju saimniecībās“. „Mērķtie-
cīga valsts kolonizācija vēl nav acīm 
redzama“, un „neparasti lielais“ krie-
vu īpatsvara pieaugums varot būt arī 
industrializācijas rezultāts“, CIP tolaik 
sprieda. Tomēr, „kas attiecas uz attie-
cībām starp latviešiem un krieviem, ir 
grūti atturēties no to dēvēšanas par 
naidīgām.“ Latvieši uzskata krievus 
par iebrucējiem, „katru individuāli, 
pat ja tas nepieder pie valdošās šķi-
ras.” Savukārt krievi „uzskata sevi 
par valdošo rasi un uzvedas attiecīgi.“

„Latvijas iedzīvotāju latviskais 
segments dzīvo ar pārliecību, ka kādu-
dien pienāks atbrīvošana no padomju 
jūga,“ teikts šajā ziņojumā. „Tikai šī 
cerība dara paciešamu tagadnes iz-
misumu.“ Pat „gudras“ padomju pro-
pagandas „mazinātā paļaušanās uz 
Rietumu varām nav likusi atteikties no 
cerībām uz atbrīvošanu un pakļauties 
apspiedējiem,“ un latviešiem „sajūta 
ir – ja nevaram gaidīt palīdzību no 
Rietumu varām, tad mums pašiem ir 
sevi jāatbrīvo, līdzko rodas iespēja.“

Tie ir tikai daži fragmenti no mil-
zīgajā datu bāzē atrodamās informāci-
jas. Lai jums aizraujošs ceļojums ne-
būt ne tālajā pagātnē!

Aivars Ozoliņš
Žurnāla „Ir“ komentētājs

Pirmpublicējums portālā TVNET 
2017. gada 21. janvārī

CIP slepenie dokumenti
Turpinājums no 1. lpp.

nolēmusi turpināt atbalstīt Kultūras fon-
du. Laikā, kad visādi budžeti tiek griezti, 
esam gandarīti, ka PBLA valde turpina 
ticēt Kultūras fonda darbībai, un piekrīt, 
ka tā sniegtais atbalsts ir vērtīgs un pat 

nepieciešams, lai mūsu tautas izglītība 
un kultūra turpina zelt un augt,“ norāda 
PBLA KF priekšsēdis. „Jāatzīmē, PBLA 
Kultūras fonds atbalsta ne tikai lielus 
projektus, piemēram, ASV Latviešu 
Dziesmu un Deju svētkus Baltimorā vai 
žurnāla „Jaunā Gaita“ izdošanu, bet arī 
mazākus projektus, kā piemēram, Reik-

javīkas latviešu skolas vecāku teātri. Visi 
vērtīgi, visi brīnišķīgi,“ piebilst J. Ķe-
niņš, aicinot latviešu kultūras, izglītības 
un jaunatnes darbiniekus iesniegt savus 
pieteikumus izsludinātajā konkursā.

Ilze Garoza
PBLA ģenerālsekretāre

2017. gada 19. janvārī

Izsludināta pieteikšanās
Turpinājums no 3. lpp.
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Kultūras biedrība 
Norge-Latvija aicināja 
uz informācijas vakaru 
Latvijas vēstniecības 
telpās, trešdien, 8. feb-
ruārī. Vakaru ievadīja 
biedrības priekšnieks 
Ķells  Mīre-Jensens 

(Kjell  Myhre-Jensen),  lūdzot vēst-
nieku Induli Ābeli sniegt pārskatu par 

notikumiem Latvijā.
Vēstnieks angļu valodā, jo norvē-

ģi jau latviešu valodu neprot, stāstīja 
par aktualitātēm Latvijas saimniecībā 
un politikā. Mums, latviešiem, kuri 
lasām trimdas latviešu laikrakstus, 
jau tās visumā bija zināmas lietas, bet 
norvēģiem lietderīga informācija. Pa-
teicībā par ziņojumu, vēstnieks saņē-
ma skaistas tulpes. Kā jau virsrakstā 

teikts, lietišķais bija apvienots ar pa-
tīkamo.

Par patīkamo daļu gādāja LBN an-
samblis Laipa, vienpadsmit meitenes, 
vienam zēnam reizēm piepalīdzot ar 
ģitāru, sanākušos iepriecināja ar vai-
rākām tautas dziesmām. Patīkams va-
kara noslēgums.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Pirmdien,  13.  febr., plkst. 19.00 Tā-
lavas mazajā zālē ALB kora Dziesmu 
Laiva mēģinājumi. Mēģinājumi no-
tiek reizi nedēļā, pirmdienas vakarā. 
Paplašināsim repertuāru, gatavosi-
mies uz Baltā galda ALB koncertu un 
Dziesmu svētkiem 2018.g. Rīgā. VISI 
MĪĻI AICINĀTI!
Svētdien, 19. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un 
ne tik jaunus spēlētājus!
Ceturtdien,  23.  febr., plkst. 10.30 
ALB namā Filmu rīts. Piedāvājam uz 
lielā ekrāna noskatīties filmu Rūdol-
fa mantojums. Sekos pusdienas. Lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā līdz 
20. februārim.
Sestdien, 25.  febr., plkst. 11.00 ALB 
namā Laimas Pavārmākas kursi. Ilze 
Ostrovska demonstrēs aukstās zupas 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
ar $4.
Svētdien, 26. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un 
ne tik jaunus spēlētājus! ASK priekš-
nieks Jānis Lindbergs.
Otrdien, 28.  febr., plkst. 19.00 Tāla-
vas Latviešu kooperatīva valdes sēde.
Sestdien,  4.  martā, plkst. 14.00 DV 
namā Kalpaka / Kurzemes Cietokšņa 

piemiņas akts apvienots ar Adelaides 
nodaļas 65 gadu svinībām. Pēc svinī-
gās daļas koncerta; priekšnesumos uz-
stāsies DV vīru koris Daugava, Vana-
džu ansamblis un vietējie mākslinieki. 
Nodaļas 65 gadu pastāvēšanu svinēs 
ar Vanadžu gatavoto auksto galdu, 
kur pieteikšanās obligāta, zvanot Gun-
tai 8271 2029 vai Regīnai 8265 7140. 
Aukstā galda maksa $20. Būs arī lustī-
gi priekšnesumi.
Svētdien, 5. martā, plkst. 14.00 ALB 
pēcpusdienā Dace Dārziņa atstāstīs 
par Zelta atrašanu Austrālijā, un kā 
tas ir ietekmējis Austrālijas vēstures 
īpašus pagriezienus; par apstākļiem 
zelta laukos, par vienlīdzības sabied-
rības rašanos un citiem jautājumiem.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J.Priedkalns
Svētdien,  19.  febr., plkst. 11.00 Epi-
fānijas 7. svētdiena, dievkalpojums ar 
dievgaldu.
Svētdien,  5. martā, plkst. 11.00 Ga-
vēņa 1. svētdiena, dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 19. febr., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku 
informāciju sniedz Dace Ose-Abey 

(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
Sestdien, 25. febr., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
Svētdien, 5. martā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ku informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 18.  febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums Nācaretes baznīcā.

Kanberā
Sestdien,  18.  febr., plkst. 10.00 – 
16.00 Daudzkultūru festivāls (Nation-
al Multicultural Festival – 2017) Civic 
Centre. Latvijas nodaļa būs iekļauta 
Eiropas Savienības (ES) valst daļā – 
EU Village.
Sestdien, 25.  febr., plkst. 14.00 KLB 
ģimenes diena Immanuel baznīcas 
zālē, Lyons. Būs dažādas interesan-
tas aktivitātes un pārsteigumi visiem 
vecumiem, jauniem un veciem! Ieeja 
pret labprātīgiem ziedojumiem. Gro-
ziņi: dzērieni groziņos, tēja un kafija 
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Lietišķais apvienots ar patīkamo
Informācijas vakars Latvijas vēstniecībā Oslo

bojas jau 5 grupas: 2 senioru grupas, 2 
papadāmas grupas un jauniešu grupa. 
Pīrāgu un smalkmaizīšu cepšanas gru-
pās pieteikušies jau ap 50 cilvēku.

Kasieres ziņojumu nolasīja Rok-
sija  Reitere; skaitļi bija iepriecinoši. 
Visā drīzumā kasieres ziņojums būs 
izlikts arī foajē uz Nama ziņojumu 
dēļa, lai visi varētu ar to iepazīties. 

R. Reitere pateicās visiem darbi-
niekiem, bet tiem 17, kas strādājuši jau 
vismaz 3 gadus, pasniedza kafejnīcas 
Rīga krūšu nozīmīti sudrabā.  

Melburnas Latviešu nama koope-
ratīva priekšsēdis Kārlis  Kaspar-
sons apsveica kafejnīcas Rīga dar-
biniekus ar sekmīgi aizvadīto darba 

gadu. Viņš uzsvēra, ka Melburnas 
Latviešu nama Dāmu kopa jau no 
pašiem pirmajiem tās pastāvēšanas 
gadiem strādā autonomi, un ir liels 
atbalsts Namam. K. Kasparsons pa-
teicās Lindai Drēziņai par lielo dar-
bu, ko viņa ieguldīja, organizējot ka-
fejnīcas darbu Kultūras dienu laikā. 
Kafejnīcas ienākumi ir arī finansiāls 
atbalsts Namam.

Īpaši gandarīts Kārlis Kasparsons 
bija par krīzes situācijas labo risinā-
jumu KD laikā, kad nepilnas dienas 
laikā bija jānodrošina citas telpas 
Kopkora koncertam un Sadziedā-
šanās vakaram; īpašs paldies par to 
Anita Andersonei, Ilzei Kasparsonei 
un Henrijam Paceram, kā arī visiem, 
visiem nesavtīgajiem palīgiem.

Katrs no kafejnīcas Rīga darbinie-

kiem saņēma rozi no Kārļa Kasparsona.
Sanāksmes noslēgumā bija vairāki 

ierosinājumi; Bite Švolmane ierosinā-
ja turpināt KD uzsākto aktīvo darbību, 
rīkojot kafejnīcā dažādus sarīkojumu 
ārpus skolu stundu un citu sarīkojumu 
laikiem. Linda Drēziņa ieteica sest-
dienās paplašināt kafejnīcu, izliekot 
galdiņus arī Nama priekšdārzā, īpaši 
tagad, kad ir silts un saulains vasaras 
laiks.

Māra Lezdkalna paziņoja, ka šī 
gada beigās nodos savas vadītājas piln-
varas, bet paliks darboties Dāmu kopā.

Sarīkojuma noslēgumā tika uz-
ņemta fotogrāfija no atnākušajiem, 
kas vēl pakavējās pie uzkodām un at-
spirdzinājumiem.

IN
Laikrakstam „Latvietis“

Dāmu kopas sanāksme
Turpinājums no 4. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. februārī.
€1 = 1,39050 AUD
€1 = 0,85290 GBP

€1 = 1,47980 NZD
€1 = 1,06290 USD

sagādāta.
Sestdien,  4.  martā, plkst. 14.00 DV 
rīkots pulkveža O. Kalpaka piemiņas 
akts Immanuel baznīcas zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien,  19.  febr., plkst. 14.00 DV 
mītnē Sveika, Latvija! 2016 braucēju 
O. Cīruļa un Ē. Stepaņuka stāsti. D. Je-
f īmovas atskaite pa darbu gaitām Lat-
vijā. Pusdienas $10. Visi mīļi gaidīti.
Piektdien, 24. febr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 4. martā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 4. martā, plkst. 12.00 Dau-
gavas skolas pilnsapulce Latviešu 
namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 19.  febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 26. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 26. febr., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 5. martā, plkst. 11.00 Oska-
ra Kalpaka un Studentu rotas piemiņas 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Trešdien, 1. martā, plkst. 18.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  5. martā, plkst. 10.30 Ka-
pusvētki Karakatas kapsētā.

Sidnejā
Ceturtdien,  2.  martā, plkst. 12.00 
DV namā saiets un draudzības pēc-
pusdiena.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma notiks draudzes piln-
sapulce.
Svētdien, 5. martā, plkst. 10.00 Cieša-
nu laika dievkalpojums ar Svēto Vaka-
rēdienu. Pēc dievkalpojuma būs pankū-
kas un referāts par Ciešanu laiku.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  2.  martā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 
Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 

Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.
Sestdien, 4. martā, plkst. 19.00 tikša-
nās Vācu klubā, Carrrara. (Vēl jātiek 
apstiprinātam).

Latvijā
Otrdien, 14. febr., plkst. 18.30 resto-
rānā Trompete, Rīgā notiks Ar pasau-
les pieredzi Latvijā tikšanās. Visi inte-
resenti aicināti sekot līdzi jaunumiem 
Facebook izveidotajā domubiedru gru-
pā Ar pasaules pieredzi Latvijā.
Otrdien,  14.  februārī, plkst. 19.00 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedo-
ņa zālē Latvijas Kultūras akadēmijas 
jauktais koris Sõla aicina uz lustīgo un 
nebēdnīgo Valentīna dienas koncert-
programmu desmito jubileju, kas tiks 
svinēta koncertā Daudz laimes! Šogad 
skanēs divas dziesmas no katras līdz-
šinējās Valentīna dienas koncertprog-
rammas. Šā gada dziesmu virknējums 
ir raibs un skanīgs, gluži kā mīlestība, 
kas neatstāj vienaldzīgu, pārsniedzot 
robežas un ierastās normas. Koncertā 
viesosies četri atsaucīgi un profesio-
nāli kora muzikālie draugi – Dmitrijs 
Tarasovs (ģitāra), Norberts Skraucis 
(basģitāra), Viesturs Samts (sitamins-
trumenti) un Jānis Miltiņš (taustiņins-
trumenti).
Otrdien, 14. febr., plkst. 20.00 Jaunie-
šu koris BALSIS aicina uz multimediā-
lu piedzīvojumu Mīlestība=II Nacionā-
lā botāniskā dārza oranžērijā, Salaspilī. 
Jau daudzus gadus Mīlestība=II ir Inta 
Teterovska vadītā Jauniešu kora BAL-
SIS un uzticamo klausītāju tikšanās 
14. februārī, kur dzejā, mūzikā, valodā, 
gaismā, dejā tiek piedzīvots mīlestības 
brīnums. Pirmo reizi koncerts notiks 
ārpus Rīgas, kur šī gada programma, 
turpinot pagājušā gada meklējumus, 
tiks izteikta KRĀSĀS.
Otrdien, 14. febr., Otrdien, 14. febru-
ārī, Spīķeru koncertzālē VSIA Latvijas 
koncertu rīkoto festivālu Saxophonia 
atklās ansamblis Five Sax (Austrija). 
Koncertā Vīns un mūzika Valentīn-
dienas vakara noskaņās ar mūziku no 
pasaulslavenām kino lentēm, tostarp 
Gredzenu pavēlnieks un Kapteinis 
Āķis, Ledus sirds un Harijs Poters un 
filozofu akmens, kā arī ar melodijām 
no Austrijā uzņemtām filmām klausī-
tājus uzrunās Five Sax.
Ceturtdien,  16.  febr., Spīķeru kon-
certzālē, festivāla Saxophonia ietva-
ros, Latvijas Radio bigbends muzicēs 
kopā ar kanādiešu saksofonistu, kom-
ponistu un diriģentu – Jāni Steprānu.
Sestdien, 18. febr., plkst. 19.00 Dzinta-
ru koncertzālē notiks krāšņs cikla Dzi-
muši Latvijā koncerts Inese Galante un 
draugi, kurā kopā ar izcilo operdziedā-
tāju Inesi Galanti uzstāsies pasaulsla-
venais tenors Aleksandrs Antoņenko, 
kontrtenors Sergejs Jēgers, publikas 
iemīļotais dziedātājs Ingus Pētersons, 
pianisti Andrejs Osokins un Daumants 
Liepiņš, kā arī Ineses Galantes konkur-
sa jaunie talanti. Programmā dzirdēsim 

buķeti no skaistākajām baroka vokāla-
jām lappusēm, operu duetiem, dzīve-
spriecīgām operešu melodijām un pār-
dzīvojumiem bagātām verisma ārijām.
Sestdien, 18. febr., Lielajā ģildē, fes-
tivāls Saxophonia ietvaros, saksofona 
virtuoza – francūža Aleksandra Duazī 
rokās būs šveicieša Franka Martēna 
mūzika, savukārt latviešu saksofo-
niste Katrīna Kivliniece atgādinās 
par spožo Ģederta Ramana Sakso-
fonkoncertu, kas savulaik panākumus 
nesis leģendārajam Alnim Zaķim. 
Viļņā dzimušais saksofonists Arvīds 
Kazlausks piedāvās lietuvietes Justes 
Janulītes jaundarbu. Koncertā spēlēs 
Sinfonietta Rīga un Rīgas saksofonu 
kvartets. Vakara noslēdzošos akordus 
jaunā skaņu partitūrā saksofona kvar-
tetam, kamerorķestrim un elektronikai 
sarūpējis latviešu ambientās mūzikas 
komponists – Rihards Zaļupe. Koncer-
tu atbalsta Francijas institūts Latvijā. 
Ceturtdien,  23.  febr., Spīķeru kon-
certzālē, festivāla Saxophonia ietva-
ros, muzicēs norvēģu mākslinieks – 
saksofonists Rolfs Ēriks Nīstrems un 
āfrikāņu tradicionālo instrumentu vir-
tuozs, dziedātājs Kouame Sereba.
Piektdien,  24.  febr., Rīgas Sv. Jāņa 
baznīcā, festivāla Saxophonia ietva-
ros, dzirdēsim Latvijas Radio kori, 
Rīgas saksofona kvartetu un saksofo-
nistu Žanu Pjēru Baralioli no Franci-
jas. Koncerta programmā Johana Se-
bastiāna Baha, Riharda Dubras, Ģerģa 
Ligeti skaņdarbi, kā arī Armanda 
Aleksandravičusa un Ērika Ešenvalda 
darbu pirmatskaņojumi.
Sestdien, 25. febr., kinoteātrī Splendid 
Palace festivālu Saxophonia noslēgs 
viens no ievērojamākajiem pasaules 
saksofonistiem – Šeimass Bleiks no 
ASV. Šī programma sagatavota īpaši 
Latvijas Radio bigbendam veidotās 
aranžijās, ko papildinās Grammy mū-
zikas ierakstu balvai nominētās Ņu-
jorkas elektroniskās mūzikas grupas 
Brazilian Girls soliste, komponiste un 
aktrise Sabīna Šuba.
Svētdien, 26. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas sko-
las).
Svētdien, 26. febr., plkst. 14.00 Dzin-
taru koncertzāles vēsturiskajā atjau-
notajā zālē koncertu ciklu Brīvdienu 
mūzika ietvaros, uzstāsies populārā 
dziedātāja Aminata ar džeza pianista 
Harija Baša Trio. Šajā koncertā mēs 
runāsim ar māksliniekiem, iepazīsim 
viņus arī kā cilvēkus, apspriedīsim pa 
kādai aktualitātei un, protams, baudī-
sim izcilu mūziku nepiespiestā atmos-
fērā!  ■

Sarīkojumi
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