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mijā notikušajās vē-
lēšanās Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēža ama-
tā uz diviem gadiem 
ievēlēta Latviešu ap-
vienības Austrālijā un 

Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija vadī-
tāja, sabiedriskā darbiniece Kristīne 
Saulīte, bet valdes priekšsēdes viet-

nieka amatā – advokāts 
un Amerikas Latviešu 
apvienības priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs.

Kā savas nākamā 
gada prioritātes PBLA 
priekšsēža amatā Kris-
tīne Saulīte min – veicināt latviešu 
diasporas sadarbību ar Latvijas valdī-

Augsti godājamais Valsts prezidenta kungs,
ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas 

kundze,
godātais Saeimas prezidij,
cienījamās deputātes un godātie deputāti,
ekselences!

Priecē, ka Saeimas ārpolitikas debates ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas 
parlamentārisma tradīciju. Debates ir šī brīža starptautiskās sistēmas foto mirk-
lis, kas palīdz labāk fiksēt jaunos ārpolitikas izaicinājumus un nostiprināt mūsu 
valsts nacionālās intereses ilgtermiņā.

Latvijas valsts pamatā Satversmes tēvi ir ielikuši vērtības un principus, kas 
arī šodienas Latvijā nosaka mūsu valsts eksistenci un virzību. Brīvība, demokrā-
tija un likuma vara – tās ir fundamentālas vērtības. Tās nav tukša skaņa, bet reāls 
pamats, kas veido mūsdienīgu, demokrātisku un eiropeisku Latvijas sabiedrību.
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„Neatkarību izcīna ar sirdi un 
sargā ar prātu“
LR ārlietu ministra Edgara Rinkēviča ziņojums Saeimā

Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts 
ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2017. gadā.

 
Turpinājums 16. lpp.

PBLA vadīs Kristīne Saulīte
Maiņas Pasaules Brīvo latviešu apvienības vadībā

 
Turpinājums 2. lpp. Kristīne Saulīte.
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„Stāstu sega“ Latvi-
jas Nacionālajā bib-
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bu un Latvijas iedzīvotāju sapratni par 
pasaulē dzīvojošo tautiešu vajadzībām 
un interesēm. „Mums ir pēc iespējas 
jāvieno visi pasaules latvieši – mēs 
esam viena tauta, vienalga, kur mēs 
dzīvojam. Mums jābūt vienlīdzīgiem 
un ir svarīgi, ka ar savu darbību un va-
jadzībām nekādi nediskriminējam Lat-
vijas iedzīvotājus,“ saka Kristīne Sau-
līte. Viņa uzsver, ka augstu vērtē ASV 
prezidenta Džona F. Kenedija vārdus: 
„Neprasi, ko valsts var dot Tev, bet 
domā, ko Tu vari dot savai valstij,“ kas 
kļuvuši par viņas dzīves principu.

PBLA priekšsēdes pienākumus 
pildot, K. Saulīte vēlas arī veicināt 
Latvijas ekonomisko attīstību un stip-
rināt latvisko izglītību gan Latvijā, 
gan diasporas mītņu zemēs. Jaunievē-
lētā apvienības priekšsēde uzsver savu 
lojalitāti PBLA gadu gaitā izkoptajiem 
mērķiem: „Palikšu uzticīga mūsu ne-
mainīgām vērtībām un prioritātēm, – 
un tās ir: latvietības saglabāšana un 
uzturēšana ārzemēs; latviskās izglītī-
bas un kultūras veicināšana un uztu-
rēšana ārpus Latvijas; atbalsts Latvi-
jas valsts drošības stiprināšanai; un 
sadarbība ar Latviju, lai veicinātu tās 
attīstību.“

PBLA priekšsēde K. Saulīte dzi-
musi Lestenē, Latvijā. Darbojusies kā 
LAAJ priekšsēde un PBLA valdes lo-
cekle kopš 2015. gada. Bijusi arī Mel-
burnas latviešu draudzes priekšniece 
2013.  – 2014. gadā. Darbojusies Aus-
trālijas latviešu teātrī un dziedājusi 
korī Daina.

K. Saulīte ir beigusi Melburnas 
Biznesa skolas vadības klasi un ie-
guvusi stipendiju Hārvarda Biznesa 
skolas vadības un stratēģijas diploma 
iegūšanai. Viņas darbs vienmēr ir bijis 
saistīts ar cilvēkiem, vadot darbinieku 
komandas, kā arī palīdzot cilvēkiem 
individuālajā izaugsmē. Brīvā laika 
intereses Kristīnei ir mūzika, litera-
tūra, politika, māksla, bizness, kā arī 
labdarība.

PBLA vicepriekšsēdis Pēteris 
Blumbergs ir dzimis un audzis Či-
kāgā, ASV. Latvisko izglītību iegu-
vis Krišjāņa Barona skolā Čikāgā un 

Garezera Vasaras vidusskolā. Ieguvis 
B.S. grādu ekonomikā Ilinojas Uni-
versitātē un J.D., ar atsauksmi, DePaul 
Universtātē Čikāgā, kur bijis DePaul 
Law Review redaktors.

Pirms vairāk nekā 20 gadiem pār-
cēlies uz Vašingtonu, strādā par advo-
kātu Vašingtonā.

No 1997. gada līdz 2003. gadam 
bijis aktīvs Amerikas Latviešu apvie-
nības (ALA) valdē. Bijis ALA Infor-
mācijas nozares vadītājs un priekšsēža 
vietnieks. Pildot šos amatus, Pētera 
galvenā nodarbošanās bijusi strā-
dāt, lai panāktu Latvijas uzņemšanu 
NATO aliansē.

No 2003. līdz 2010. gadam 
P. Blumbergs bijis ALA pārstāvis Ap-
vienotā baltiešu komitejā (Joint Bal-
tic American National Committee vai 
JBANC). Divus gadus bijis šīs organi-
zācijas priekšsēdis. Pārstāvot JBANC, 
Pēteris piedalījies NATO galotņu kon-
ferencē 2006. gadā, Rīgā.

P. Blumbergs vairākus gadus (no 
1999.g. līdz 2003.g.) bijis Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības valdes loceklis, 
vadījis PBLA informācijas darba gru-
pu un bijis tās priekšsēdis svarīgajā 
NATO paplašināšanas laikā. Viņš ir 
aktīvs Vašingtonas ev. lut. draudzes 
un korporācijas Lettgallia loceklis. 
Apbalvots ar Latvijas valsts augstāko 
apbalvojumu – Atzinības krustu, ko 
saņēmis personīgi no prezidenta And-
ra Bērziņa.

Pēteris ir precējies un kopā ar sie-
vu Lauru, kas ir arhitekte, audzina 
četrus dēlus: Aleksandru, Grantu un 
dvīņus Ediju un Filipu. Visi četri dēli 
piedalījušies latviešu nodarbībās, sko-
lās un nometnēs, kā arī vietējā ameri-
kāņu sabiedrībā.

PBLA pārstāvniecību Rīgā tur-
pinās vadīt Jānis Andersons. Viņš 
1992. gadā beidzis Latvijas Universi-
tātes filoloģijas fakultāti. No 1993. līdz 
2005. gadam strādājis par žurnālistu un 
redaktoru dažādos Latvijas preses iz-
devumos un apgādos. Kopš 2005. gada 
J. Andersons strādā PBLA pārstāvnie-
cībā Rīgā, un kopš 2006. gada ir šīs 
pārstāvniecības vadītājs. No 2010. līdz 
2013. gadam bijis viens no darba gru-
pas locekļiem Saeimā, Pilsonības li-
kuma grozījumu izstrādes komisijā, 
veicinot dubultpilsonības iegūšanas 
statusa atjaunošanu Latvijas Republi-
kas Pilsonības likumā. Pārstāvniecībā 
grāmatvedības un projektu uzraudzī-
bas darbu veic Solvita Sekste, kas līdz 
2017. gadam vadīja Daugavas Vanagu 
Centrālās valdes pārstāvniecību Latvi-
jā. Kopš 2017. gada decembra pārstāv-
niecībā par projektu administratori 
nepilnu laiku strādā arī Rīgas Stradiņa 
Universitātes Starptautisko attiecību – 
Eiropas studiju bakalaura programmas 
studente Lora Egle.

Pārstāvniecības darbu Rīgā ar 
2018. gada vasarā stiprinās ilggadē-
jais Amerikas Latviešu apvienības 
ģenerālsekretārs Raits Eglītis, kuru 
PBLA valde apstiprinājusi izpilddi-
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PBLA vadīs Kristīne Saulīte
Turpinājums no 1. lpp.

rektora/ģenerālsekretāra amatam. Pēc 
20 darba gadiem Amerikas Latvie-
šu apvienībā R. Eglītis pārcelsies uz 
Latviju. Viņa galvenā atbildība būs 
pārstāvēt PBLA Latvijas valdības ies-
tādēs, kā arī citi sabiedrisko attiecību 
projekti.

R. Eglītis beidzis Latvijas Uni-
versitātes Svešvalodu fakultāti un 
ieguvis maģistra grādu žurnālistikā 
Mičiganas pavalsts universitātē. Strā-
dājot ALA birojā kopš 1998. gada, 
viņš izpelnījies Amerikas latviešu sa-
biedrības atzinību par darbu vēlēšanu 
iecirkņu organizēšanā ASV un pārvie-
tojamās pasu stacijas projekta veici-
nāšanā, atbalsta darbu Latvijas ārpo-
litisko mērķu sasniegšanā un gandrīz 
20 ALA kongresu rīkošanā. 20 gadus 
bijis redaktors ALA izdevumam Lat-
vian Dimensions. Apbalvots ar Valsts 
apbalvojumiem – Atzinības krustu un 
Aizsardzības ministrijas medaļu par 
Latvijas dalības NATO veicināšanu.

PBLA Izglītības padomes izpild-
direkores darbu no 2018. gada 1. jan-
vāra pārņēmusi Vita Tērauda – ASV 
dzimusi latviete, kas nu jau 27 gadus 
dzīvo un strādā Latvijā. V. Tērauda ir 
strādājusi Latvijas valsts pārvaldē gan 
ierēdņa amatos, gan kā Valsts reformu 
ministre. Viņa ir vadījusi Latvijas lie-
lāko privāto filantropisko organizāciju 

Pēteris Blumbergs.
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Pasaules latviešu 
organizācija Daugavas 
Vanagi aizvadītā gada 
nogalē rīkoja Dauga-
vas Vanagu priekšnieka 
un Daugavas Vanadžu 
priekšnieces vēlēšanas. 

Atbilstoši izsludinātajiem vēlēšanu 
rezultātiem par Daugavas Vanagu 
priekšnieku ar balsu vairākumu  ir iz-
vēlēts Gunārs Spodris, par Daugavas 
Vanadžu priekšnieci Klāra Mētra.

Daugavas Vanagu vēlēšanu ins-
trukcija nosaka, ka gadā, kad beidzas 
Daugavas Vanagu priekšnieka un Dau-
gavas Vanadžu priekšnieces pilnvaru 
laiks, visu zemju delegātu kopsapulces 
līdz 1. augustam no savas vai citu zem-
ju Daugavas Vanagu vidus izraugās un 
paziņo Centrālajai valdei ne vairāk kā 
divus kandidātus Daugavas Vanagu 
priekšnieka amatam. Zemju valdes 
sastādīto kandidātu sarakstu izsūta sa-
vas zemes Daugavas Vanagu nodaļām 
un tām uzdod laikā no 1. oktobra līdz 
1. novembrim izdarīt vēlēšanas. Zemju 
valžu revīzijas komisijas sastāda pro-
tokolu par savas zemes vēlēšanu rezul-
tātiem, to līdz 15. decembrim iesūta 
Centrālās valdes prezidijam, kas sa-
skaita zemēs saņemtās balsis un nodod 
rezultātus revīzijas komisijai pārbau-
dīšanai. Vēlēšanu norisi kontrolē attie-
cīgo zemju Daugavas Vanagu revīzijas 
komisijas. Jaunievēlētās amatpersonas 
stājas amatā ar nākamā gada 1. janvāri.

Par aizvadītā gada nogalē notikuša-
jām vēlēšanām Daugavas Vanagu priekš-
nieks Andrejs Mežmalis 2017. gada 
15. decembrī nosūtīja ziņas Daugavas 
Vanagu Centrālajai valdei un visām Dau-
gavas Vanagu zemju valdēm, ka Gunārs 
Spodris ir ievēlēts kā Daugavas Vanagu 
priekšnieks un Klāra Mētra ir ievēlēta kā 
Daugavas Vanadžu priekšniece, vēlēša-
nu rezultātus ir apstiprinājusi Daugavas 
Vanagu organizācijas atbilstošā revīzi-
jas komisija. Andrejs Mežmalis arī in-
formēja, ka abi jaunievēlētie, Daugavas 
Vanagu priekšnieks un Daugavas Vana-
džu priekšniece, saskaņā ar organizāci-
jas darbības noteikumiem stājas savos 
amatos sākot ar 2018. g. 1. janvāri.  Tika 
saņemti arī daži atsevišķu personu iebil-
dumi, kurus izskatīja Daugavas Vanagu 
Centrālās Valdes prezidija locekļi. Par 
Gunāru Spodri pēc prezidija apstiprinā-
tajiem vēlēšanu rezultātiem ir saņemtas 
866 balsis, par otru kandidātu  Daugavas 
Vanagu priekšnieka amatam – Austri 
Grasi 697 balsis;  par Klāru Mētru, bal-
sojot tikai Vanadzēm, saņemtas 386 bal-
sis, par Guntu Reynolds 269 balsis, par 
Ilgu Vēveri 200 balsis.  Vēlēšanu aktivi-
tāte kopumā Daugavas Vanagu zemēs, 
īpaši ārpus Latvijas, nav bijusi augsta. 
Organizācijas vadības vēlēšanas pamatā 
tiek  organizētas atbilstoši Daugavas Va-
nagu organizācijas vēlēšanu instrukcijai.

Jaunievēlētais Daugavas Vana-
gu organizācijas priekšnieks Gunārs 
Spodris ir ilggadējs Daugavas Vanagu 
biedrs, ilgu laiku dzīvojis Lielbritānijā, 
jo ģimene 1944. gadā bija devusies bēg-
ļu gaitās uz Vāciju un vēlāk uz Angliju, 
bet pēdējos desmit gadus Gunārs Spod-
ris dzīvo un strādā Latvijā. Latgalē ak-
tīvi darbojies jaunās paaudzes piesaistē 
Daugavas Vanagu organizācijai, izvei-
dojot plašu Vanadzēnu kustību daudzās 
skolās, ir sastādījis Vanadzēnu audzinā-
tāja rokasgrāmatu, kurā uzsver, ka Dau-
gavas Vanagu un Latvijas nākotne ir 
jaunatnē. Tai ir bijis un ir veltīts Gunāra 
Spodra darbs visus pēdējos gadus. Ir 
koptas un apzinātas cīņu vietas Latga-
lē, sadarbībā ar pašvaldībām un skolām 
izveidojusies liela reālā darba pieredze.

Savukārt jaunievēlētā pasaules 
Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra 
Mētra ilgus gadus ir vadījusi Latvijas 
Daugavas Vanadzes, veidojusi daudzus 
pasākumus un Vanadžu salidojumus, 
koncertus un konkursus. Īpaši jāatzīmē 
konkurss skolu jaunatnei Pazīsti Latviju, 
kuru viņa jau daudzus gadus organizē 
Vidzemes reģionā, kā arī darbs piemi-
ņas pasākumu organizēšanā un Latvijas 
gara uzturēšanā. Jaunā Daugavas Vana-
gu organizācijas vadība ir apņēmības 
pilna turpināt darbu Daugavas Vanagu 
organizācijas stiprināšanai un aktīvo sa-
biedrisko, patriotisko darbu Latvijai.

S. Kaugere
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas Vanagu vadītāji
Izsludināti vēlēšanu rezultāti

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kur ir robežas de-

mokrātiskā sabiedrībā 
starp runas brīvību, ne-
populāru viedokļa iz-
teikšanu, nacionālā nai-
da kurināšanu un valsts 

graušanu? Piemēram, ja kāds apgal-
votu, ka mācīšanās latviešu valodā 
var radīt neatgriezeniskus bojājumus 
smadzenēm, vai paziņotu, ka, kaut arī 
viņam ir Latvijas pase, viņš tomēr ir 
PSRS pilsonis?

Ja atvietojam vārdus „latviešu“ un 
„Latvijas“ ar „baltkrievu“ un „Balt-
krievijas“, tad piektdien saņēmām at-
bildi par pieeju Baltkrievijā. Portāls 
delfi.lv ziņo, ka Minskas tiesa piesprie-
da piecu gadu cietumsodu par nacio-
nālā naida kurināšanu Baltkrievijas 
Valsts informātikas un radioelektro-
nikas universitātes docentam, Brestas 
pilsētas skolas sargam un žurnāla No-
vaja ekonomika redaktoram. Spriedu-
ma izpildīšana ir atlikta uz trīs gadiem.

Apsūdzētie esot zem pseidonī-
miem rakstījuši Krievijas portālos, 
apšaubot Baltkrievijas suverenitāti un 
aizskaroši izteikušies par Baltkrievijas 
tautu, tās vēsturi, kultūru un valodu. 
Tiesnesis brīdināja, ka daži no raks-
tiem „varēja radīt Baltkrievijā situāci-
ju, kas būtu līdzīga situācijai Ukrainā.“

Gan minētie raksti, gan varas reak-
cija uz tiem ir interesanti, ņemot vērā 
Baltkrievijas īpašo statusu kā Krievi-
jas vistuvāko sabiedroto.

Kādas vispār ir iespējamās vai vē-
lamās sankcijas Latvijā? Ja uzskatām, 
ka Latvijas neatkarības nodrošinā-
šana nav iespējama bez mūsu NATO 
sabiedrotiem, tad kāda būtu adekvāta 
atbilde apgalvojumiem no valstī ļoti 
atpazīstamām personām, ka mūsu sa-
biedroto Latvijā dislocētās karaspēka 
daļas ir „okupanti“?

Un kā vispār ir ar pagātnes grozī-
šanu vai noliegšanu? Vēl arvien vie-
nam otram ir grūti Padomju okupāciju 
nosaukt par „okupāciju“ un atzīt, ka tā 
nesa Latvijai pamatīgus zaudējumus. 
Nereti arī ir mēģinājumi Latvijas val-
stij vai visiem latviešiem uzvelt vainu 
par to, kas notika Nacistiskās Vācijas 
okupācijas laikā.

Mēs neesam vienīgie, kuri cietuši 
no nepatiesiem apvainojumiem. Po-
ļiem sen jau apnicis, ka vācu okupā-
cijas spēku Polijas teritorijā izveidotās 
nāves nometnes sauc par „poļu nāves 
nometnēm“. Tagad Polijas Senāts ir 
apstiprinājis likumu, kas paredz līdz 
trīs gadu cietumsodu par izteicieniem, 
kas apsūdz Polijas valsti vai poļu tauta 
par atbildību vai iesaisti Nacistiskās 
Vācijas noziegumos Polijā.

Kur ir līdzsvars starp demokrātis-
kās valsts principiem un vajadzību aiz-
kavēt valsts graušanas mēģinājumus?

GN

Gunārs Spodris.
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Klāra Mētra.
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Koru skates Melburnā ar Ivaru Cinkusu
Austrālijas Dziesmu svētku koristi vēlreiz pulcējas kopmēģinājumam

Vakar, 1. februārī, senioru gru-
pa LAIMA iesāka februāra mēnesi ar 
Scrabble rītu. Turpmāk katru ceturt-
dienu, sākot no plkst.11.00 no rīta ALB 
namā varēs spēlēt Scrabble spēli. Šo-
reiz uz spēli ieradās 4 ļoti kompeten-
tas dāmas (Biruta, Inta, Ulla un Ilze), 
kuras šo spēli spēlēja latviešu valodā; – 
bija gan smiekli, gan galvas kasīšana un 
gudrošana, gan vārdnīcas šķirstīšana.

Tika nolemts nākošreiz ņemt līdzi 
arī spēli angļu valodā, lai var vingrinā-
ties abās valodās.

Ja arī tev interesē Scrabble spēle, 
un Tu esi brīvs ceturtdienas rītos, nāc 
un pievienojies! Ļoti gaidīsim visus, 
kam pāri 60.

No senioru grupas LAIMA pu-
ses piedāvājam tēju, kafiju un vieg-
las pusdienas. Lūdzu pieteikties, 
iepriekš zvanot uz LAIMAS biroju 

tālr. 81720820 (var atstāt ziņu arī auto-
mātiskajā atbildētājā).

Uz tikšanos nākošo ceturtdien, 

8. februārī, plkst.11.00, ALB nama zālē.
Senioru grupa LAIMA
Laikrakstam „Latvietis“

Dziesmu svētku 
virsdiriģents Ivars Cin-
kuss ierodās Melburnā 
2018. gada 1. februārī 
nākamajam koristu kop-
mēģinājumam, lai tur-
pinātu ne tikai Dziesmu 

svētku koncerta repertuāra noslīpēju-
mu, bet arī lai novadītu koru skates.

Kopmēģinājums
Austrālijas koristi ļoti pozitīvi uz-

tvēra Latvijas virsdiriģenta Ginta Cep-
lenieka apmācības, kad viņš viesojas 
Austrālijā pērn novembrī un panāca ar 
koriem būtiskus uzlabojumus. Kopmē-
ģinājumā Melburnā piedalījās ap 86 ko-
ristu, kas bija sabraukuši no Adelaides, 
Kanberas, Sidnejas, Adelaides un pat 
no Jaunzēlandes. Bez papildus mēģinā-
jumiem ar Melburnas koristiem, Gints 
viesojas pie koristiem arī Sidnejā un 
Adelaidē, paspodrināt Dziesmu svētku 
repertuāru. Gints Melburnā vadīja Simt-
gades Dziesmu svētku ieskandināšanu, 
kas notika Valsts svētku ietvaros. Pieda-
lījās kori Daina un Veseris. Nākamais, 
arī beidzamais Austrālijas mēroga kop-
mēģinājums pirms Dziesmu svētkiem, 
notiks februāra sākumā, kad Melburnā 
ir atkal gaidāmi pāri 85 dalībnieki.

Koru skates
Lai nodrošinātu dalību Dziesmu svēt-

ku Noslēguma koncertā visiem koriem, 
kā Latvijā, tā ārpus Latvijas, ir jāapliecina 
nepārtraukta kora darbība un repertuāra 
apgūšana, nodziedot skati Latvijas Na-
cionālā kultūras centra (LNKC) izvērtē-
šanas žūrijai. Skatē ir jānodzied 3 dzies-
mas – divas žūrijas izlozētas no koncerta 
programmas un viena brīvas izvēles. Ko-
riem dziesmu izvēle tiek paziņota aptuve-
ni 2 līdz 3 nedēļas pirms skates, lai dotu 
iespēji nospodrināt piešķirtos darbus. 
Noklausīšanas rezultāts noteiks koru ran-
gu un izvietojumu uz estrādes skatuves.

Ārpus Latvijas kori var nodziedāt 
savu skati, to ierakstot un nosūtot LNKC. 
Šogad Austrālijas koriem ir piedāvāta pa-
pildus iespēja savu skati nodziedāt piln-
varotam žūrijas loceklim. Ivars Cinkuss, 
Latvijas Koru skates žūrijas loceklis, 
LNKC ir uzticējis šo darbu veikt koriem, 
kuri vēlas šo izdevību izmantot. Adelai-
des koris Dziesmu laiva, Melburnas kori 
Daina un Veseris un Austrālijas apvie-
notais koris Atbalsis izmantos šo pie-
dāvājumu, Dziesmu laivai un Atbalsīm 
nodziedot savas skates kopmēģinājuma 
ietvaros, bet Daina un Veseris nākamajā 
nogalē, atklātā sarīkojuma ietvaros.

Muzikāls sarīkojums ar Ivaru 
Cinkusu Svētdien, 11. februārī, 
plkst. 14.00

Esiet visi mīļi aicināti apmeklēt šo 
sarīkojumu, piedzīvot unikālu iespēju 
piedalīties Dziesmu svētku koru skatē, 
kad Melburnas kori Daina un Veseris 
dzied žūrijai – Ivaram Cinkusam. Re-
zultāti tiks paziņoti sarīkojuma laikā, 
un publikai būs iespēja dzīvot līdzi iz-
vērtēšanas procesam. Sarīkojumā uz-
stāsies arī jaunieši, kuri bijuši Jaunat-
nes dienās Sidnejā un Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolā Adelaidē.

Tuvāka informācija: A. Anderso-
ne – granita@ozemaiil.com.au

Anita Andersone
Laikrakstam „Latvietis“

Ivars Cinkuss.
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Senioru grupa „Laima“ 
„Scrabble rīts“ Adelaidē

„Scrabble rīts“.

Piedāvāju par brīvu: Melburnā izdotos žurnālus „Latviešu Lietišķā 
māksla“ Nr. 12-17 (1981-1989) un Latvijā izdotos žurnālus „Māksla“, 
17 dažādi Nr. 1959-1989. Zvaniet Ojāram: 0434 295 871.
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Turpināšu iesākto rakstu sēriju par spēļu grupām. Pašai 
uznāca smiekli par nosaukumu Rakstiņi par mazuļiem, bet 
patiesībā jau nav runa tikai par tiem. Iepriekšējais bija par 
Pertas spēļu grupu Zīļuks, tagad kārta ir pienākusi Brisbanei.

Šogad Saules zaķa vadības stafeti no tā iepriekšējās va-
dītājas Daces Oses Abī (Abey) pārņēma Marta Eiduka. 
Izskatās, ka drīzumā Martai, vismaz uz kādu laiku, vaja-
dzēs palīgu šajā darbā. Martas ģimenē jau aug viena meitiņa 
Anna, un drīz būs vēl par vienu Austrālijas latvieti vairāk.

Brisbanes spēļu grupa darbojas kopš 2011. gada. Kādu 
brīdi Saules zaķī darbojās arī pusaudžu grupa, tā ka no-
saukums spēļu grupa patiešām nenozīmē tikai to, ka tā ir 
tikai mazajiem domāta.

Par to, kas Saules zaķī notiek, Marta stāsta: „Šobrīd skoli-
ņa tiekas divreiz mēnesi – mēneša pirmajās un trešajās svētdie-
nās no plkst.14.30 līdz 16.30 pēcpusdienā. Kopumā spēļu gru-
pu apmeklē no 6 līdz 8 bērni vecumā no 4–11 gadiem. Šogad 
Saules zaķī darbojās divas skolotājas; man palīdzēja Inga Čes-
lis. Inga aktīvi piedalās un atbalsta latviešu komūnu Brisbanē. 
Šajās divās stundās mēs ar spēļu, dziesmu rotaļu palīdzību iz-

MLB Draudzīgā aicinājuma
sarīkojums

Sestdien, 10. februārī, plkst. 12.00
Melburnas Latviešu nama Mazajā zālē
Stāstījums par Austrālijas 3x3 saietiem

un to nozīmi latviešu sabiedrībā.
Filma par aizvadīto, 2018. gada 3x3 Kanberā.

Priekšnesumi.
Mīļi gaidīsim sarīkojumā!

Rakstiņi par mazuļiem (2)
Brisbanes spēļu grupa „Saules zaķis“

„Saules zaķis“ mācās.
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„Saules zaķis“ laukos sporto.
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runājam izvēlēto tematu, kas iepriekš tiek 
pārrunāts un nolemts ar Ingu. Temati tiek 
pārdomāti, arī ņemot vērā latviešu tra-
dīcijas un tuvojošos svētkus. Piemēram, 
Lieldienās mēs darbojamies un runājam 
par olu krāsošanu. Cenšamies izmantot 
vispusīgas pieejas un materiālus, lai uz-
turētu bērnos interesi un vēlmi mācīties. 
Skoliņa ik gadu uzstājās Brisbanes Lat-
viešu nama Ziemassvētku pasākumā ar 
kādu iestudējumu vai cita veida priekš-
nesumu. Pagājušajā gada bērni iestudēja 
Meža veci ar brīnišķīgiem kostīmiem un 
aizraujošu sniegumu. Šogad plānojām 
uzstāties ar dzejoli, deju un dziesmu, ie-
pazīstinot klātesošos ar latviešu Ziemas-
svētku tradīcijām. Ik gadu arī dodamies 
izbrauciena uz lauku sētu pie Jaundien-
vidvelsas robežas, kur dziedam dziesmas, 
ejam rotaļas un visādi citādi uzturam lat-
viešu valodas un kultūras garu.

Grupa sazinās par to, kad sanāks 
ar epastu starpniecību, gadās, ka iz-
mainās laiki, jo arī skolotājām ir da-
žādas lietas dzīvē kārtojamas.“

Man personīgi ļoti simpatizē fakts – 
jo ilgāk pastāv spēļu grupa, jo vairāk tajā 
sāk veidoties savas tradīcijas, kuras var 
aizgūt arī citas spēļu grupas vai skolas. 
Pasākums, kad ģimenes sabrauc uz tādu 
saietu kā Brisbanes latviešu ģimeņu mazo 
3x3 nometni, kas notiek Jaundienvidvelas 
laukos, ir noteikti tas, kas paliek bērniem 
atmiņā. Daba tur ir brīnišķīga, un bērni 
tad var justies kā īstos Latvijas laukos – 
slaukt gotiņas un makšķerēt zivis. Ir lie-
tas, ko varam mācīties viens no otra.

Paldies jums, Marta un Inga! Pal-
dies arī tiem, kas palīdzēja šai grupai ie-
priekšējos gados. Atradu vienu skaistu 
rakstu laikrakstā no iepriekšējā perioda: 
http://www.laikraksts.com/raksti/6170

Brisbanes Saules zaķis gaida jūs 
visus! Interesentus lūgums rakstīt uz 
epastu Martai: marta.eiduka@gmail.
com vai Ingai: inga.ceslis@gmail.com

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“
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De-jure un „Draudzīgā Aicinājuma“ atcere Pertā
Latvijas goda konsuls Rietumaustrālijā teica runu 

Svētdien, 21. janvā-
ra, skaistā, siltā pēcpus-
dienā, Pertas latviešu 
saime pulcējās Latviešu 
Biedrības gadskārtējai 
de-jure un Draudzīgā 
Aicinājuma atcerei. Tā 
kā Pertas latviešu sai-

mīte tagad ir stipri sarukusi, mūsu 
Latviešu Centra lielā zāle mazākiem 
sarīkojumiem nav visai piemērota, un 
lielākā daļa sarīkojumu tagad notiek 
Daugavas Vanagu kluba telpās, par 
ko mēs viņiem sirsnīgi pateicamies. 
Klubs ir vēsināts un var ērti uzņemt 
pašreizējo apmeklētāju skaitu. Slāp-
ju dzesēšanai, diemžēl, kluba bāru 
šoreiz nevarējām lietot, jo tas nebija 
atvērts.

Rita Džonsona atklāja šo pēcpus-
dienu, apsveicot mūsu viesus un pa-
stāstot, ka šodien mēs redzēsim Jāņa 
Vucēna sagādāto, šai dienai jo sevišķi 
piemērotu filmu no Latvijas, dzirdē-
sim mazu uzrunu un mūsu Latviešu 
biedrības dāmas mūs arī pacienās ar 
uzkodām un tēju vai kafiju. Tad viņa 
uzaicināja Latvijas goda konsulu Rie-
tumaustrālijā Jāni Purvinskis teikt šā 
sarīkojuma runu.

Vispirms, mūs sveicot, Jānis 
mums teica, ka šodien mēs pieminam 
ne tikai de-jure un Draudzīgo Aicinā-
jumu, bet pieminam arī latviešu tautai 
tās šausmu dienas, kuras mūsu tauta 
pārdzīvoja Rīgā, tieši šai laikā pirms 
27 gadiem, kad viņi stāvēja pie bari-
kādēm un sargāja savu 1990. gadā iz-
sludināto neatkarību, kuru komunisti, 
ar varu mums draudēja atkal atņemt.

Savā runā, viņš vispirms piemi-
nēja, cik svarīga bija de-jure atzī-
šana mūsu valsts tapšanas gados un 
cik svarīga viņa pastāvējusi un vēl 
pastāv šodien, dodot Latvijai likumī-
gas tiesības noteikt par savu nākotni. 
De-jure nozīmēja, ka pasaules valstis 
un jo sevišķi Rietumu lielvalstis at-
zina Latvijas tiesisku pastāvēšanu, 
un kaut vai Latvijā galvenā vara bija 
krievu rokās, tā vara tur nonāca ar 
krievu karaspēka Latvijas okupāciju 
1941. g. No tā laika Latvija nezaudēja 
savu neatkarību visu okupācijas laiku, 
ne krievu okupācijas, ne vācu okupā-
cijas laikos. 1918. g. Latvija likumīgi 
pastāvēja visu okupācijas laiku, jo tā 
bija okupēta valsts. Tikai Austrālijas 
Ministru prezidents Vitlams mainīja 
savus uzskatus un domāja, ka Latvijas 
okupācija ir it kā beigusies, un Latvija 
ir it kā likumīgi Krievijas sastāvdaļa 
un nekad nevar būt atkal neatkarīga. 
Laimīgi, citas lielvalstis tam neticē-
ja, un kad Vitlama iedomu Austrāli-
jas valdība atkal atcēla, arī Vitlams 
pats pazaudēja savu varu. Tā kā mēs, 
trimdinieki, savu pilsonību nevienam 
neatdevām, un mums to neviens arī 

neatņēma, mēs visu okupācijas laiku 
bijām 1918. g. demokrātiskās Latvi-
jas pilsoņi, bet nebijām Latvijas PSR 
pilsoņi. Tieši sakarā ar to, ka Latvija 
bija de-jure atzīta, Latvija varēja at-
jaunot savu valsti uz 1918. g. Latvijas 
satversmes pamata un tās likumiem. 
Kaut krievu okupācijas laikā pār Lat-
viju faktiski valdīja svešā vara, tā ne-
bija likumīga, kaut arī Vitlams to mē-
ģināja tādu atzīt.

Purvinskis tālāk atzīmēja, ka 
Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa tā 
laika Draudzīgais Aicinājums tautā ie-
dvesa savas valsts mīlestību un piede-
rību tai, jo tauta savai valstij bija pati 
devusi un tādēļ savu valsti piesavinā-
jās. Arī tad, tāpat kā tagad, valstī bija 
grūti laiki. Zeme bija kara izpostīta, 
valstij nebija naudas, bet tauta atrada 
iespēju saziedot ne tikai savām sko-
lām, bet pat militārajām lidmašīnām 
un savam Brīvības piemineklim. Arī 
šodien Valsts prezidents aicina tautu 
valstij dot, ne no tās prasīt, bet šodien 
tauta savai valstij neuzticas. Purvins-
kis uzsvēra, cik svarīgas ir gaidāmās, 
nākošās Saeimas vēlēšanas, lai ievēlē-
tu ļaudis, kuri grib Latviju celt, nevis 
pelt. Mūsu nākamajiem deputātiem ir 
mums jāpierāda ar saviem darbiem, ka 
viņi ir Latvijai un latviešu tautai uzti-
cīgi, nevis lai mūs nopērk ar jaukiem 
vārdiem un runām. Kāpēc Latvijā ir 
tādas slepenās Rīgas restorāna sēdes? 
Vai viņi dod Latvijai, vai tikai dod 
savai kabatai? Kur tad ir tas Draudzī-
gais aicinājums? Mēs trimdā vienmēr 
devām, dodam un vienmēr dosim Lat-
vijai un neprasām, lai mums atmaksā. 
Beidzamais laiks, ka tauta arī Latvijā 
sāk dot, bet ne prasīt, lai valsts dod. 
Tad mēs visi dosim un mīlēsim savu 
Latviju un savu tautu, valsts varēs 

zaļot un zelt. Latvijai arī tad bija grū-
ti laiki, bet tauta saziedoja un uzcēla 
savu Brīvības pieminekli. Varam to 
izdarīt arī tagad, tikai vajag ticību un 
Latvijas mīlestību. To tauta rādīja, stā-
vot un salstot pie barikādēm, kāpēc ne 
tagad?

Pēc svētku runas mielojāmies pie 
dažnedažādiem gardumiem, ko Lat-
viešu Biedrības dāmas mums bija 
sagādājušas: tur nu bija gan dažādas 
maizītes, gan zivtiņa, oliņa, gan kūci-
ņa. Kad vēl piedzērām klāt kafiju vai 
tēju un bijām labi pamielojušies, uz 
ekrāna parādījās Jāņa Vucēna sagā-
dātā filma par to, kā un ar kādām mo-
kām un sarežģījumiem nolēma Rīgā 
uzcelt mūsu Brīvības pieminekli.

Tauta ziedoja un ziedoja, un zie-
doja gan naudā, gan graudā ar savu 
darbu, ar savu pacietību panākt savu 
mērķi. Tāpat kā barikādes, tas arī bija 
Draudzīgais aicinājums – aicinājums, 
ko sauca tautas balss un tautas vieno-
tības spēks. Filma bija tiešām tik labi 
piemērota šim gadījumam, ka labāku 
mēs nevarējām iedomāties.

Pēdējos gados Pertā ir iegājies, 
ka 18. novembra svinīgā akta laikā 
LAAJ vicepriekšsēdis Pertā Jānis 
Vucēns nolasa piešķirtos apbalvo-
jumus, kā pateicību un apsveikumu 
par labu darbu, par sevis ziedošanos 
citiem, Latvijas labā. Tā kā LAAJ At-
zinības raksti 18. novembrī vēl nebija 
pienākuši, tad tos tai reizē nevarēja 
pasniegt; tādēļ Jānis Vucēns pasnie-
dza LAAJ Atzinības rakstus: Ritai 
Džonsonei, Rutai Auziņai, Silvijai 
Lūks un Austrai Kaģis. Ar šo skais-
to pateicības zīmi arī šis sarīkojums 
Pertā bija beidzies.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: Silvija Lūks, Ruta Auziņa, Jānis Purvinskis, Austra Kaģis, Jānis 
Vucēns un Rita Džonsone.
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Stāstu sega Latvijai
Ārzemēs dzīvojošo latviešu veltījums Latvijas valsts simtgadei

Stāstu sega Latvijai – atklāšana 
8. februārī, Alūksnē, Alūksnes muze-
jā plkst.17.00.

Pirms diviem gadiem LaPa darbi-
niekiem radās ideja izveidot STĀSTU 
SEGU Latvijas Simtgadei, izmantojot 
tekstilmozaīkas (patchwork) rokdarbu 
tehniku. Tekstilmozaīkas (patchwork) 
segas ir tradicionāls rokdarbu veids 
angliski runājošās zemēs. Izmantojot 
tekstilmozaīkas tehniku, dažādi, ne-
lieli auduma gabaliņi tiek sašūti kopā 
vienā segā. Šādas segas nereti ieguva 
pat simbolisku nozīmi, un tika manto-
tas no paaudzes paaudzē, jo auduma 
gabaliņi bija ņemti no dažādos dzīves 
posmos svarīgām tekstīlijām – kāzu 
vai kristību kleitām, bērnu sedziņām, 
tautas tērpiem u.c., tādējādi atspoguļo-
jot dzimtas dzīves notikumus daudzu 
gadu garumā. Segas sašūšanai bieži 
rīkoja talkas (quilting bees), kurās 
sievietes kopīgā darbā veidoja segu, 
vienlaikus stiprinot savstarpējās saites 
sarunās un dziesmās.

STĀSTU SEGAS mērķis ir atklāt 
un veicināt ārzemēs dzīvojošo latvie-
šu piederību Latvijai, ieguldot kopīgā 
rokdarbā gan savas domas par Latviju, 
gan arī darbu. Projekts devis iespēju 
latviešiem ārzemēs visās paaudzēs 
aktīvi līdzdarboties Latvijas simtgadē 
neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecu-
ma un valodas spējām.

STĀSTU SEGA ir unikāla dāva-
na Latvijai, kura liecinās nākotnes 
paaudzēm, ka Latvijas simtgades 
laikā dzīvojušajiem latviešiem pa-
saulē viņu Tēvzeme ir svarīga un 
mīļa!

STĀSTU SEGAS īstenošana noti-
ka vairākos posmos. Projekta pirmajā 
posmā (09.2016-08.2017) muzeja dar-
binieki izsūtīja informāciju ārzemēs 
dzīvojošiem latviešiem – biedrībām, 
draudzēm, skolām, nometnēm, da-
žādām kopienām, Latvijas vēstniecī-
bām u.c. Pēc noteiktiem parametriem 
sagatavotie tekstila darbiņi 15x15 cm 
lielumā visai drīz sāka nākt pa pastu 
no dažādām valstīm uz muzeja krātuvi 
Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Kopumā projekta ietvaros tika 
saņemti pavisam 1097 kvadrātiņi no 
visas pasaules! No tiem 840 darbiņu 
gatavojušas sievietes, 257 – vīrie-
ši dažādās vecuma grupās. STĀSTU 
SEGAS gabaliņi uz Latviju atceļojuši 
gan no ASV – 564, gan Eiropas – 188, 
gan Kanādas – 183, gan Austrāli-
jas – 117, gan Āfrikas – 12, gan Āzi-
jas valstīm – 8. Projekta otrajā posmā 
(09/2017-01/2018) visus atsūtītos tek-
stila darbiņus projekta darbinieki glīti 
un mākslinieciski noformēja vienā vē-
rienīgā kompozīcijā.

STĀSTU SEGAS salikšana notika 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas vesti-
bilā 2017. gada 14. oktobrī. LaPa mu-
zeja darbinieki un palīgi šķiroja, kārto-
ja un salika vairāk kā 1000 kvadrātiņus 
vienkopus, klātesot citiem interesen-
tiem un bibliotēkas apmeklētājiem.

Visi STĀSTU SEGAI atsūtītie 
darbiņi kopā tika salikti vairākās 7 
1,5 m x 3 m lielās segās! Pēc tam se-
gas rūpīgi un stingri sašuva Lielvārdes 
uzņēmuma Linu māja meistares.

Savukārt darinātāju pierakstītos 
stāstus un laba vēlējumus Latvijai 

dzimšanas dienā muzeja darbinieki 
pārrakstīja datorā. Dati tika ievadī-
ti multimedija prezentācijā, kura būs 
apskatāma līdz ar STĀSTU SEGU. Ik-
viens STĀSTU SEGAS skatītājs varēs 
datoros palielināt bildes un labāk ap-
skatīt katru STĀSTU SEGAS kvadrā-
tiņu, kā arī iepazīt darinātāju stāstus.

Projekta STĀSTU SEGA trešajā 
posmā notiks Latvijas simtgades dā-
vanas – STĀSTU SEGAS – izstādīšana 
vairākās vietās Latvijā.

STĀSTU SEGAS izgatavošanas no-
risi var iepazīt Facebook lapā – www.
facebook.com/stastusega2018.

Muzeja Latvieši pasaulē īsteno-
to projektu STĀSTU SEGA atbalstīja: 
Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas 
nacionālā bibliotēka, ASV vēstniecība 
Rīgā, ALA Kultūras fonds, Latviešu 
fonds, Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanādā Izglītības un kultūras fonds, 
Toronto Latviešu kredītsabiedrība, Pē-
teris un Liene Kalniņi, Inese Liepiņa.

Biedrība Latvieši pasaulē – muzejs 
un pētniecības centrs (LaPa) ir privā-
ta, bezpeļņas organizācija, kas dibinā-
ta 2007. gadā. Biedrība uztur krātuvi, 
bibliotēku un biroju ar darbiniekiem 
Rīgā, kā arī aktīvu valdi un biedrus 
Latvijā un ārzemēs. LaPa veido ceļo-
jošās izstādes, publikācijas, filmas un 
citus projektus par latviešu izceļotāju 
dzīvi, kultūru un devumu Latvijai. 
Laika gaitā ir plānots izveidot pastāvī-
gu muzeja ekspozīciju Rīgā vai kādā 
citā Latvijas pilsētā.

Aija Abene,
projekta vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Ir 1946. gads, 
Haunštetenes nomet-
nē Augsburgā, Vācijā. 
Latviešu valodas kla-
si uzsāk, apmēram, 22 
skolnieki, klases audzi-
nātājas Ludmilas Birnes 
(Birnītes) vadībā. Visi pa 

šo laiku kļuvām draugi. Vēlāk skaits pat 
palielinājās, bet līdz 1949. gadam tas 
bija stabils. Pēc tam sākās izceļošanas 
laiks, un mēs izklīdām pa plašo pasauli, 
tikai daži no mums tagad sarakstāmies 
un uzturam sakarus. Tagad vēlamies 
sazināties ar visiem, kas bijām klasē.

Esam sastādījuši divus sarakstus 
alfabētiskā kārtībā.

Alnis Dāniels, Alnis Irēne, Briedis 
Biruta, Delvigs Margarieta, Demidovs 
Ausma, Kalniņš Rita, Kalniņš Valda, 
Kupčs Skaidrīrte, Liepiņš Andris, 

Liepiņš Valdis, Līcis Dzintra, Nei-
manis Egdars, Rotko Olegs, Šmithens 
Aivars. Par šim skolniekiem trūkst 
mums informācijas par viņu atrašanās 
vietām – adresēm. Jebkura katra ziņa 
vai informācija par viņiem tiks saņem-
ta ar sajūsmu un prieku.

Auzenbergs Edvīns, Cukurs Zīle, 
Dimants Jānis, Jansone Zigrīda, Kal-
niņš Imants, Karelis Mirdza, Krīgens 
Arnis, Kupčs Skaidrīte, Lenšs Ilga, 
Neimanis Ilmārs, Paegle Inese, Zu-
tītis Jānis. Augšā minētiem klases 
biedriem mums ir adreses un ir bijis 
zināms kontakts, bet ar laiku adreses 
varētu būt mainījušās. Tāpēc, ja jums 
kas ir zināms par šiem skolniekiem ta-
gad, mēs būsim pateicīgi par kuru kat-
ru informāciju sākot ar adresēm, utt.

Atsauksimies un sazināsimies ar 
kontaktpersonu: Jānis J. Dimants, Jr. , 

M.D. – 2330 Innsbruck Parkway, Min-
neapolis, Minnesota 55421-2068 USA, 
e-pasta adrese: dimants@hotmail.com.

Tagad griežamies vispirms pie vi-
siem haunšteteniešiem un pārējās sa-
biedrības, kuŗi ko zinātu par mūsu kla-
ses biedriem. Mēs būsim pateicīgi par 
jebkuru katru informāciju par viņiem 
un iepriekš pateicāmies par visu. Bet 
ne tikai – visi tie kas pazīst vai zinātu 
kur viņi atrodas, darāt mums to zinā-
mu. Klases biedru sarakstu esam sa-
stādījuši pēc atmiņas, cerot, ka nevie-
nu neesam piemirsuši. Un, ja gadītos, 
ka tiešām kādu esam izlaiduši – par to 
atvainojamies un gaidīsim informāciju 
arī par viņiem.

Saprotam, ka Guntis Bruniņš ir 
Dieva mierā.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Laikrakstam „Latvietis“

Sameklēsim viens otru!
Sasauksimies!
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Atzīmējot 2018. g. 
Phjončhanas ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
atklāšanu, piektdien, 
9. februārī, Ņujorkā 
Empire State Building 
apgaismos dalībnieku 
valsts karogu krāsās, 

to skaitā arī Latvijas karogu krāsās. 
Apgaismošana sāksies vakarā pēc 
saulrieta (ap plkst. 17.30). Katras 
valsts karogu krāsas parādīsies uz 
5 sek., un apgaismošana turpināsies 
līdz plkst. 2.00 no rīta.

Tātad Latvijas karoga krāsas 

„Empire State Building“ Latvijas karogu krāsās
Atzīmējot ziemas olimpiskajās spēlēs atklāšanu

parādīsies, apmēram, 7 reizes katru 
stundu.

Daris Dēliņš
2018. gada 23. janvārī

Latvijas konsulāts Ņujorkā

dveseluputenis.lv
Atklāta vēsturiski izglītojoša interneta vietne 

5. janvārī ar diskusiju par latvie-
šu strēlnieku lomu Latvijas brīvības 
izcīnīšanā un par vēstures mācīšanu 
skolās oficiāli atklāta vēsturiski izglī-
tojoša interneta vietne dveselupute-
nis.lv. Tā veltīta latviešu strēlniekiem 
un viņu lomai Latvijas vēsturē. Lapā 
rodama arī informācija par mākslas 
filmas Dvēseļu putenis uzņemšanas 
procesu.

Vietnes sadaļā Laika līnija bagā-
tīgi atainoti vairāk nekā 60 nozīmī-
gākie notikumi latviešu strēlnieku 
cīņu gaitās gan pirms Latvijas valsts 
pasludināšanas, gan Latvijas Neatka-
rības kara laikā – sākot no 1914. gada 
augusta, kad sākās Pirmais pasaules 
karš, līdz pat 1921. gadam, kad jauno 
Latviju de iure atzina Antantes Aug-
stākā padome un strēlnieki atgriezās 
mājās. Karte dod iespēju uzskatāmi 
izsekot pārmaiņām frontes stāvoklī 
Latvijas teritorijā, savukārt kompak-
tie apraksti papildināti ar saitēm uz 
ārējiem resursiem, kuros rodama vēl 
padziļinātāka informācija. Vietnē ie-
spējams lasīt populārzinātniskā formā 
veidotus vēsturnieku aprakstus, skatīt 
vēsturiskus fotoattēlus, kā arī iepazī-
ties ar strēlnieku dzimtu saglabātajām 
atmiņām par strēlnieku laiku. Katram 
notikumam piemeklēts arī atbilstošs 
Aleksandra Grīna romāna fragments.

„1914.–1920. gads ir viens no di-
namiskākajiem un sarežģītākajiem pe-
riodiem Latvijas vēsturē. Lapā “dve-
seluputenis.lv” mēs mēģinām par tā 
laika notikumiem runāt mūsdienīgi, 
vienkārši un saprotami pēc iespējas 
plašākai sabiedrības daļai,“ uzsver 
mājaslapas galvenais satura veidotājs, 
vēstures doktors Jānis Šiliņš.

„Es ticu, ka dveseluputenis.lv kļūs 
par vietni, kur ielūkoties brīžos, kad 
sev atgādināt strēlnieku laiku notiku-
mu secību un nozīmi - vai nu tas būtu, 
lasot šo romānu, skatoties filmu vai 
apmeklējot Rīgas Brāļu kapus un gri-

bot uzzināt stāstus, kas slēpjas zem uz-
vārdiem uz kapu plāksnēm. Ceru, ka 
šī vēsturiskā platforma būs vienmēr 
dzīva un cilvēki neļaus savu vecāku 
un vecvecāku stāstiem pazust, turpi-
not ar tiem dalīties šajā vietnē, lai tie 
saglabātos no paaudzes paaudzē,“ par 
projektu stāsta filmas Dvēseļu putenis 
režisors Dzintars Dreibergs.

Vietnē dveseluputenis.lv izmantoti 
materiāli no Latvijas Nacionālā vēstu-
res muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva, 
Latvijas Kara muzeja, Rakstniecības 
un mūzikas muzeja, kā arī mūsdienu 
video, fotoliecību un dokumentu ap-
kopojums, kas iegūts no strēlnieku 
pēctečiem.

„Šeit apkopots ļoti plašs, aptve-
rošs materiāls, kas liek domāt par tiem 
drosmīgajiem cilvēkiem, kuri cīnījās 
par mūsu valsti toreiz, kā arī par to, kā 
mēs paši tādā kritiskā brīdī rīkotos šo-
dien, pārnesot tiltu uz tagadni,“ disku-
sijas laikā atzina strēlnieka un aktiera 
Ēvalda Valtera dēls Raitis Valters.

Viena no projekta idejas autorēm 
Ingūna Rībena uzsvēra: „Lai mēs 
spētu orientēties noteiktā apvidū, iz-
mantojam karti. Šo interneta vietni 
var pielīdzināt Latvijas valsts tapša-
nas vēstures ceļakartei, turklāt tā ļauj 
labāk izprast filmas „Dvēseļu putenis“ 
sižetu. Mājaslapa uzrunā gan ar pār-
liecinošiem faktiem, gan emocionāli – 
tur sastopam arī šodienas cilvēkus, 
kuri iejutušies strēlnieku lomā filmas 
uzņemšanā vai kurus ar strēlnieku 
laikmetu saista paaudžu ģimeniskās 
saites.“

Diskusijas tiešraidi nodrošināja 
LMT Viedtelevīzija. Tās video ie-
raksts turpmāk būs pieejams LMT 
Viedtelevīzijas arhīvā, lietotnē LMT 
Straume un internetā (http://straume.
lmt.lv). Sarunu vadīja žurnālists An-
sis Bogustovs un tajā piedalījās filmas 
Dvēseļu putenis režisors Dzintars 
Dreibergs, filmas galvenās lomas at-

veidotājs Oto Brantevics, izglītības 
uzņēmuma Lielvārds valdes priekšsē-
dētājs Aivars Gribusts, vēstures dok-
tors un vietnes dveseluputenis.lv gal-
venais satura veidotājs Jānis Šiliņš, kā 
arī citi ar izglītības un vēstures nozari 
saistīti dalībnieki. Projekta autori uz-
sver, ka šī vietne īpaši noderīga būs 
skolotājiem un skolēniem.

Maija Kārkliņa, Rīgas 64. vi-
dussskolas vēstures skolotāja uzsvēra: 
„Šī vietne nestāsta tikai par vēsturi, 
tajā rodams ārkārtīgi vērtīgs mate-
riāls visai sabiedrībai kopumā. Tas 
uzrunā personiski un emocionāli caur 
dzīvo atmiņu stāstiem ar reāliem cilvē-
kiem. To nav iespējams izlasīt nevienā 
vēstures grāmatā un tas varētu uzru-
nāt mūsdienu jaunatni.“

Savukārt, Arta Tone, strēlnieku 
dzimtas pēctece un pētītāja, pēc uzaici-
nājuma dalīties atmiņu stāstos vietnes 
dveseluputenis.lv izveides laikā atra-
dusi jaunus ģimenes atzarus: „Dvēseļu 
puteņa interneta vietnes iecere dau-
dzināt un atcerēties Lāčplēša ordeņa 
kavalierus ļāva satikties diviem lielas 
vidzemnieku dzimtas zariem.“

Dzintra Liepiņa, Rīgas Juglas vi-
dusskolas vēstures skolotāja diskusijas 
laikā atzina: „Šī vietne ir materiāls, ar 
kura palīdzību mēs katrs varam iziet 
to ceļu, lai saprastu, kādas izvēles cil-
vēkiem bija toreiz jāizdara un kā no 
idejas par savas zemes aizstāvēšanu 
nonāca līdz idejai par savu valsti.“

Līdzās vēsturiskai informācijai 
lapā ikviens varēs sekot līdzi filmas 
Dvēseļu putenis uzņemšanas gaitai 
un iepazīties ar tās veidotājiem un 
projektu kopumā. Kinolente top pēc 
strēlnieka rakstnieka Aleksandra Grī-
na (1895–1941) tāda paša nosaukuma 
romāna motīviem un tās pirmizrāde 
gaidāma 2019. gada 11. novembrī. 
Interneta vietnes dveseluputenis.lv 

 
Turpinājums 9. lpp.
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Latvijas Brīvības 
fonds – organizācija, kas 
finansē Pasaules brīvo 
latviešu apvienības dar-
bību, nule kā piedzīvo-
jis vadības un paaudžu 
maiņu. Pēc 10 gadu brīv-
prātīga darba LBF pado-

mes priekšsēdis Jānis Lucs šodien for-
māli nodeva fonda vadību Robertam 
Kukainim.

Četru stundu ilgās vadības maiņas 
tikšanās laikā tika pārrunāti 23 darba 
kārtas punkti, sākot ar LBF struktūru, 
mērķiem un stratēģiju un beidzot ar sta-
tūtiem, ziedojumu pieņemšanas vadlī-
nijām un arhīvu saglabāšanu. Tajā pie-
dalījās arī PBLA valdes kasieris Jānis 
Grāmatiņš un PBLA izpilddirektors 
un ALA ģenerālsekretārs Raits Eglī-
tis un LBF/ PBLA grāmatvede Baiba 
Dolinska. Tikšanos protokolēja ALA 
Informācijas lietvede Ilze Garoza.

R. Kukainis strādā Michelin North 
America Grīnvillē, Dienvidkarolīnā, 
ASV, kur attīsta servisa pakalpojumus 
kompānijas klientiem. Viņš ir Latvijas 
Republikas goda konsuls Dienvidka-
rolīnā.

R. Kukainis ir beidzis Michigan 
State University Honors College. Vē-
lāk ieguvis Master of Business Admi-

nistration grādu Thunderbird School 
of International Management, Fīnik-
sā, Arizonā.

Latviešu sabiedrībā Roberts Ku-
kainis ir bijis Amerikas Latviešu 
jaunatnes apvienības priekšsēdis un 
Daugavas Vanagu apvienības Detroitā 
valdes sekretārs. Absolvējis Garezera 
Vasaras vidusskolu un Detroitas Lat-
viešu skolu. Roberts arī bijis Latviešu 
apvienības Detroitā (LAD) priekšsēdis 
un pašlaik korp! Talavijas oldermanis 

ārzemēs.
R. Kukainis kopā ar sievu Lieni 

Kukaini audzina trīs dēlus – Lauri 
Ūsiņu, Miku Jumi un Vili Mārtiņu. 
Kukaiņu ģimene iespēju robežās or-
ganizē un satur kopā Dienvidkarolīnas 
latviešu sabiedrību.

Raits Eglītis,
PBLA izpilddirektors un 

ALA ģenerālsekretārs
Rokvillē, 2018. gada 25. janvārī 

Laikrakstam „Latvietis“

Maiņas Latvijas Brīvības fonda vadībā
Turpmāk to vadīs Roberts Kukainis

Sorosa fonds – Latvija, kā arī dibi-
nājusi un 10 gadus vadījusi Latvijas 
pirmo domnīcu Sabiedriskās politi-
kas centrs PROVIDUS. Gan Sorosa 
fonda – Latvija atbalsta programmas, 
gan PROVIDUS pētniecības tēmas ir 
bijušas saistītas ar izglītības reformu 
jautājumiem. Vita Tērauda labi pazīst 
trimdas latviskās izglītības sistēmu, jo 
ir Vašingtonas Latviešu skolas, Beve-
rīnas vasaras vidusskolas, Minsteres 
Latviešu ģimnāzijas, Latviešu studiju 
centra Kalamazū absolvente. Viņa bi-
jusi ALJA valdē, divus gadus priekš-
sēdes amatā. Apmeklējusi vairākas 
2x2 nometnes gan kā dalībniece, gan 
kā ievirzes vadītāja. Viņa ir strādājusi 
praksē gan Apvienotajā baltiešu ko-
mitejā (JBANC), gan Radio Brīvība 
latviešu nodaļā un 5 gadus darbojusies 
kā žurnāliste Amerikas Balss latviešu 
redakcijā. Vitas ģimenē aug divi dēli 
Guntis un Kalvis.

Latvijas brīvības fondu, kas visus 
tā pastāvēšanas gadus finansē PBLA 
darbu, aizvadītos gadus vadīja inženie-
ris no Ņudžersijas Jānis Lucs. Viņam 
pensijā aizejot, šos amata pienākumus 
pārņem Roberts Kukainis. Viņš strā-
dā Michelin North America, Grīnvillē, 
Dienvidkarolīnā, ASV, kur attīsta ser-
visa pakalpojumus kompānijas klien-
tiem. Viņš ir Latvijas Republikas goda 
konsuls Dienvidkarolīnā. R. Kukainis 
ir beidzis Michigan State University 
Honors College. Vēlāk ieguvis Mas-
ter of Business Administration gradu 
Thunderbird School of International 
Management, Fīniksā, Arizonā.

Latviešu sabiedrībā Roberts Ku-
kainis ir bijis Amerikas Latviešu 
jaunatnes apvienības priekšsēdis un 
Daugavas Vanagu apvienības Detroitā 
valdes sekretārs. Absolvējis Garezera 
Vasaras vidusskolu un Detroitas lat-
viešu skolu. Roberts arī bijis Latviešu 
apvienības Detroitā (LAD) priekšsēdis 
un pašlaik ir korp! Talavija oldermanis 
ārzemēs. Viņš kopā ar sievu Lieni Ku-

kaini audzina trīs dēlus – Lauri Ūsiņu, 
Miku Jumi un Vili Mārtiņu. Kukaiņu 
ģimene iespēju robežās organizē un 
satur kopā Dienvidkarolīnas latviešu 
sabiedrību.

Raits Eglītis,
PBLA izpilddirektors un 

ALA ģenerālsekretārs
Laikrakstam „Latvietis“

PBLA vadīs Kristīne Saulīte
Turpinājums no 2. lpp.

Vita Tērauda.
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No kreisās: Jānis Lucs un Roberts Kukainis.
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projekta autori ir topošās filmas veido-
tāji, studija KULTFILMA.

Vietnes www.dveseluputenis.lv un 
filmas veidotāji izsaka lielu pateicību 

vietnes atbalstītājiem Kultūras Minis-
trijai, Latvijas Radio 1, Latvijas Kara 
Muzeja pārstāvjiem Dagnim Dedumie-
tim un Ilzei Krīgerei, Oregonas lat-
viešu biedrībai, privātkolekcionāram 
Andrim Tomašūnam, Rīgas Latviešu 
biedrībai, kā arī filmas galvenajiem 

atbalstītājiem – ģenerālsponsoram 
DEPO, sponsoram LMT, atbalstītājiem 
Cēsu alus un Jūrmalas pilsētas domei, 
kā arī visiem strēlnieku dzimtu atmiņu 
stāstu sniedzējiem, ziedotājiem un pā-
rējiem, kuri palīdzēja iecerei tapt!

Žaklīne Zābere

dveseluputenis.lv
Turpinājums no 8. lpp.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2018. gada 4. februārī

2018. gadu Jelgava 
uzsākusi ar ļoti nozīmīgu 
notikumu mākslā – Jel-
gavas pilsētas bibliotēkā 
pēc restaurācijas 12. jan-
vārī atklāja Krišjāņa 
Barona zāli. Beidzot šī 
unikālā vieta ar Andreja 

Zvejnieka sienas gleznojumiem piedzī-
vojusi otro atdzimšanu. Nauda šim no-
lūkam tika vākta lēnām un pamazām – 
bija jāsaglābj arī senā ēka. Bibliotēka 
vairākkārt mēģināja saņemt finansiālu 
atbalstu arī no Valsts Kultūrkapitā-
la fonda, taču tam šis 32 gadus vecais 
mākslas piemineklis nebija uzmanības 
cienīgs – vai nu vēl nav pārāk sens un 
nebrūk kopā, vai arī nav laikmetīgs, bet 
visvairāk laikam visu noteica tie, kuri 
lemj par naudu, taču viņiem mūsu kul-
tūras vēsture ir vāji zināma.

Lai nu iepazīstinātu lasītājus ar 
Krišjāņa Barona zāles vēsturi, nepie-
ciešams atgriezties vairāk kā 32 gadus 
atpakaļ.

Atcerēsimies, 20. gs. 80. gadi bija 
M. Gorbačova perestroikas laiks. Tas 
bija ļoti pretrunīgs, trauksmains, solī-

jumu un uzdrošināšanās laiks. Tobrīd 
lēnām atguva spēku tautas nacionālā 
pašapziņa, lai gan likās, ka tā ir to-
tāli iznīcināta. Nacionālo pašapziņu 
stiprināja folkloras kustība. Spožām 
liesmām uzliesmoja interese par tau-
tas garamantām, uz ko latviešus rosi-
nāja igauņu students Tenu Vints, kurš 
kopā ar Ansi Epneru uzņēma filmu par 
Lielvārdes jostu. Pēc viņu ieskata, tās 
rakstos iekodēts vēstījums no sirmas jo 
sirmas senatnes. Aizsākās sen noraktu 
literatūras darbu publicēšana. Atcerē-
simies, tolaik visi aizgūtnēm lasījām, 
piemēram, Jēkaba Janševska plašo 
romānu Dzimtene. 1985. gadā iznāca 
Aspazijas kopoto rakstu I sējums, kas 
solīja atklāt daudz nezināmu noslēpto 
lappušu kā Aspazijas, tā Raiņa dzīves 
un daiļrades. Jaunu, nebijušu skatīju-
mu uz tautas pagātni pavēra Gunāra 
Priedes lugas Centrfūga iestudējums 
Jaunatnes teātrī. Sāka pavērties vārti 
uz latviešu sabiedrību ārzemēs – togad 
pirmo reizi uz dzimteni savu izstādi 
atveda mākslinieks Valdis Kupris no 
ASV.

1985. gadā bija atzīmējama tautas 
dainu vācēja un apkopotāja Krišjāņa 
Barona 150. dzimšanas diena. Par godu 
šim notikumam izstāžu zālē Latvija no 
11. oktobra līdz 10. novembrim bija sa-
rīkota tēlotājas mākslas izstāde, veltīta 
Kr. Barona jubilejai. Tā piesaistīja ļoti 
plašas sabiedrības uzmanību; to traucās 
apskatīt vairāk nekā 25 tūkstoši cilvē-
ku, tiem laikiem ārkārtīgi liels izstāžu 
apmeklētāju skaists. Togad 31. oktobrī, 
Krišjāņa Barona dzimšanas dienā Vēr-
manes dārzā (kādreiz to gan sauca par 
Kirova parku) tika atklāts Lea Davido-
vas-Medenes granītā cirstais jubilāram 
veltītais piemineklis. Zīmīgi, ka tas vei-
dots kā inuītu vai citu ASV un Kanā-
das indiāņu vai eskimosu totēmu staba 
formā. Tolaik šāds risinājums likās ļoti 
neparasts, avangardisks, moderns, lai 
gan daudzi to vērtēja pat visai negatīvi.

Šajā 1985. gada vasarā notika kār-
tējie dziesmu svētki. Tiem būtu jāno-
tiek Krišjāņa Barona zīmē, ja jau šim 
dižvīram svinama jubileja. Tomēr ofi-
ciāli tie bija veltīti 40.gadadienai, kopš 
padomju tautas uzvaras Lielajā tēvijas 
karā un 45. gadskārtai, kopš padomju 

varas atjaunošanai Latvijā. Dziesmu 
svētki latvietim tajā laikā bija svēta 
lieta, katrs gribēja būt Mežaparkā un 
pievienoties kopējā dziesmā un kopējā 
elpā. Bet tad notika negaidītais – pie-
peši koncerta laikā uzsoļoja padomju 
armijas karavīru kolonas formas tēr-
pos un tika dziedātas patriotiskas pa-
domju dziesmas. (Te piemetināšu, ka 
tolaik centās izskaust vārdu latvietis, 
ikviens latvietis tika ietilpināts jaunajā 
jēdzienā padomju tauta). Tas patiesam 
latvietim lika garīgi sarauties: likās, ka 
kāds ir pabradājis ar dubļainiem kirzas 
zābakiem pa mūsu tautas dvēseli. Vēl 
trauksmaināks signāls bija tas, ka divas 
dienas pirms Dziesmu svētku koncerta 
no virsvadītāju saraksta tika izsvītrots 
visu iemīļotais Tēvzemes diriģents 
Haralds Mednis. No Dziesmu svētku 
repertuāra tika izsviesta arī Jāzepa 
Vītola Gaismas pils, ko koristi un ska-
tītāji uztvēra kā klusu apliecinājumu 
piederībai savai tautai, kā sava veida 
himnu, ko tolaik nedrīkstēja dziedāt.

Dziesmu svētkos koris ir visa notei-
cējs, tas nepakļaujas nevienai varai. Ja 
kaut kas nenotiek pēc dziedātāju prāta, 
korī neiedomājamos augstumos piepeši 
paceļas pašapziņa, visi koristi saliedē-
jas vienā nedalāmā, neapvaldāmā būt-
nē. Tā tas atgadījās tovakar. Pēc oficiālā 
koncerta, kas nedeva gaidīto garīgo 
mierinājumu, koris pats pēc savas gri-
bas un iniciatīvas pieprasīja Gaismas 
pili. Neviens no diriģentiem – ne brāļi 
Kokari, ne Ausma Darkēvica, neviens 
neizkustējās ne no vietas. Šajos svētkos 
nejauši biju iesaistīts organizatoriskajā 
darbā, tādēļ, malā sēdēdams, vēroju 
notiekošo un sajutu to atmosfēru, kāda 
valdīja Mežaparka estrādē. Bija pilnīgi 
melna nakts. Izgaismojās tikai koris un 
diriģenta paaugstinājums. Koris neno-
guris atkārtoja: „Gaismas pili, Gaismas 
pili!“ Gaiss bija nokaitis līdz baltkvēlei, 
bija gaidāms sprādziens. Piepeši pa-
augstinājumam estrādē tuvojās neliela 
auguma vīrs. Tas bija Haralds Mednis. 
Koris un skatītāji uzgavilēja. Gaismas 
pili bija jānodzied vairākas reizes. Tā 
bija neliela, taču uzvara, tas bija pierā-
dījums, ka tauta var vairāk, nekā līdz 

Māra Branča skatījums
Kr. Barona zāles otra atdzimšana

 
Turpinājums 11. lpp.

Zāles kopskats.
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Svētdien, 2018. gada 4. februārī Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

šim bija licies. Tauta ar dziesmu protes-
tēja, pastāvēja par sevi.

Tolaik Jelgavā, visai padrūmā 
pilsētā, kur viens pēc otra cēlās neiz-
teiksmīgie padomju arhitektūras še-
devri, ko var nosaukt par treniņbikšu 
arhitektūru, krievu valoda bija domi-
nējošā, taču tajā spītīgi zēla latviešu 
kultūra, ko stiprināja latviešu skolas, 
Jelgavas muzejs, bibliotēka un kultūras 
nams ar saviem daudziem pašdarbības 
kolektīviem – kori, deju ansambļiem, 
Ā. Alunāna Jelgavas Tautas teātri, pat 
estrādes ansambli Salve. 1985. gadā 
beidzot pilsētā tika nodibināta mākslas 
skola, kuru vadīja tās radītājs un pir-
mais direktors Andrejs Zvejnieks – vēl 
viena latviskās kultūras saliņa. Pilsē-
tas bibliotēku vadīja Paulīne Bartkē-
viča – enerģiska, neatlaidīga un tikpat 
sparīga un garā varena kā muzeja di-
rektora Skaidrīte Siliņa. Viņa izdomā-
ja, ka bibliotēkā jāuztaisa Krišjāņa Ba-
rona 150gadei veltīta zāle. Tā bija liela 
iedrošināšanās, ko varēja salīdzināt ar 
uguns izsaukšanu uz sevi. Viņa darīja 
visu un panāca savu.

Paulīne Bartkēviča izvēlējās 

Andreju Zvejnieku par idejas realizē-
tāju: viņš bija bijis Jelgavas rajona gal-
venais mākslinieks, kopā ar Dzintru 
Zvejnieci Dobelē un citur veicis vai-
rākus veiksmīgus telpu iekārtojumus 
un sienu gleznojumus. Pie tam dažus 
gadus atpakaļ Jelgavas 2. vidussko-
las (tagad Valsts ģimnāzijas) direk-
tors Rolands Kronbergs bija pasūtījis 
Andrejam Zvejniekam divus sienas 
gleznojumus, un tie kopā ar vitrāžistes 
Esteres Bormanes logiem ienesa skolā 
māksliniecisku elpu.

Jaunajā darbā Andrejs Zvejnieks 
visas kompozīcijas centrā uzgleznoja 
Krišjāni Baronu, pastiprinot viņa no-
zīmīgu ar ozolu viņam fonā. Izvēloties 
atbilstošas dainas, mākslinieks asto-
ņās ainās vēsta par cilvēka mūžu no 
piedzimšanas līdz aiziešanai veļu val-
stībā. Katra aina papildināta ar dainu 
četrrindi, ar kādu latvju rakstu zīmi, 
kas iekomponēta auseklī, ko savukārt 
ieskauj saules aplis un ozolu vainags. 
Divi gleznojumi, izmantojot klusās 
dabas žanru, ataino nacionālo mielas-

Ceturtdien, 25. jan-
vārī, muzejs un pētnie-
cības centrs Latvieši 
pasaulē atklāja izstādi 
Mēneša priekšmets LNB.

2018. gadā ik mē-
nesi Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas 5. stāvā 

apmeklētāji varēs iepazīties ar vienu 
priekšmetu no muzeja Latvieši pasau-
lē krājuma. Katrs no izstādes priekš-
metiem atspoguļo kādu īpašu stāstu 
par latviešu dzīvi ārpus Latvijas.

Pašlaik muzejam Latvieši pasaulē 
nav savas mājvietas ar pastāvīgu eks-
pozīciju, tādēļ tiek izmantotas dažādas 
iespējas parādīt daļu no muzeja krājuma 
unikālajām kolekcijām. Muzejs 10 gadu 
laikā savācis vairākus tūkstošus vienību 
(priekšmetus, fotogrāfijas, dokumentus, 
dzīvesstāstus), kas ataino latviešu izceļo-
tāju stāstus, sākot no 19. gadsimta līdz pat 
mūsdienām. Muzeja kolekcijās visbagā-
tīgāk atspoguļota Otrā Pasaules kara iz-
braucēju vēsture un dzīve dažādās valstīs 
(visplašāk pārstāvētas latviešu kopienas 
ASV, Kanādā, Lielbritānijā un Austrā-
lijā). Ievērojama ir kolekcija par latviešu 
izceļotājiem uz Brazīliju 19. gs. Beigās – 
20. gs. sākumā; 20. gs. 20. gados un pēc 
Otrā Pasaules kara. Neliela, bet nozīmīga 
ir kolekcija par latviešu izceļotājiem uz 
Krieviju – Sibīriju, Baškīriju 19. gs. Bei-
gās – 20. gadsimta sākumā un to pēcteču 
dzīvi Padomju Savienībā. Arvien bagātā-
ka top arī Argentīnas latviešu kolekcija, 
un ir sācies darbs pie mūsdienu izceļotāju 
vēstures apzināšanas.

Izstādi Mēneša priekšmets ievadīs 

Ēvalda Inspētera 
pītās vīzes, atgādinot 
par latviešu izceļo-
tājiem uz Baškīriju 
20. gadsimta pirma-
jā pusē. Februāra 
priekšmets būs ogle 
ar papardes nospie-
dumu, ko atrada biju-
šais karavīrs Mārtiņš 
Kļaviņš, pēc atbrīvo-
šanas no gūsta, strā-
dādams ogļu raktuvēs 
Francijā. Martā būs 
aplūkojams Laimona 
Spridzāna no džinsu 
bikšu kabatas paš-
rocīgi pagatavotais 
maciņš, ar kuru sa-
vulaik tika vesta mā-
jās 20. gadsimta 90. gados celtniecības 
darbos Vācijā sapelnītā nauda.

Turpmākajos mēnešos tiks izstādī-
ti vēl citi vēsturiski priekšmeti, piemē-
ram, dzejnieces un prozaiķes Rūtas 
Skujiņas rakstāmmašīna, ar kuras pa-
līdzību viņa ASV pelnīja iztiku ģime-
nei; Anglijas latvietes Jutas Dannen-
bergas 27 gadus rūpīgi glabātais ziedu 
vaiņagu, kuru 1990. gadā, pirmo reizi 
apciemojot tēvzemi, kāda nepazīstama 
meitene, izskrējusi no dziesmu svētku 
gājiena, uzlika viņai galvā.

Aptuveni 370 000 latviešu pašlaik 
dzīvo ārpus Latvijas. 87% latviešu at-
zīst, ka viņiem ir kāda tuvs paziņa vai 
ģimenes loceklis, kas dzīvo ārpus Lat-
vijas, tādēļ pārdomas par izbraukšanu 
no Latvijas un dzīvi citā zemē ir aktuā-

la tēma gan mūsdienu izbraucējiem un 
viņu ģimenēm Latvijā, gan agrāko lai-
ku izceļotāju pēcnācējiem. Muzeja Lat-
vieši pasaulē krājumā savāktie priekš-
meti un dzīvesstāsti trāpīgi atspoguļo 
un apraksta šos mūsdienu sabiedrībā 
aktuālos un nereti sāpīgos jautājumus.

Izstādi Mēneša priekšmets atbal-
sta Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
Kultūras fonds, Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Latvijas Universitātes Literatū-
ras, folkloras un mākslas institūts un 
Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Plašāka informācija atrodama www.
lapamuzejs.lv vai facebook: Latvians 
abroad: museum and research centre, 
vai sazinoties ar izstādes kuratori Ma-
riannu Auliciemu +371 29175510.

Marianna Auliciema

„Mēneša priekšmets“
Jauna izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB)

Ēvalda Inspētera pītās vīzes.
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Māra Branča skatījums
Turpinājums no 10. lpp.
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Pastaigāsim vēl 
mazliet pa manām bēr-
nu dienām, varbūt, ka 
varēšu no jums izvilināt 
kādu smiekliņu.

Uz manu dzimšanas 
dienu māte cepa klinģe-

ri, nobārstītu ar sabrūninātām mande-
lēm, pūdercukuru un izgreznotu zaļu-
miem. Ar dzimšanas dienas klinģeri 
ir tā: lai gan juridiski tas skaitās tavs 
klinģeris, faktiski tev uz to nav nekā-
du tiesību. Sadali nosaka Centrs. Cik 
paliek tev, izriet no pieaugušo rijības. 
Tikko kāda viešņa paslavē klinģeri, 
māte atrunājas, ka šoreiz nu gan nav 
padevies – tas nav cēlies uz augšu, tas 
kritis uz leju un tūlīt uzliek viešņai 
dubultporciju. Drīz no tava klinģera ir 
palikušas neapēstas tikai abas acis.

Klinģerim piemīt interesanta īpa-
šība: tas rada ap sevi magnētisko lau-
ku, kura spēks ir tieši proporcionāls 
bērna vecumam. Tas velk tevi arvien 
tuvāk un tuvāk, līdz tavs deguns ir 
tieši 2 cm no kliņģera. Šis lauks ir tik 
spēcīgs, ka pie mazākās neuzmanības 
tu esi ar galvu klinģerī iekšā. Pēkšņi 
skaistākā mandele sauc: Ēd mani!

Pašaizsardzības instinkts saka, ka 
vienas mandeles iztrūkumu neviens 
nepamanīs, sevišķi, ja caurumu aiz-
pilda ar turpat sakasītu pūdercukuru 
un iekšā iespraustu mirtes zariņu. Bet 
nu arī pārējās mandeles sāk saukt: Un 
kā ir ar mums? Kas mums par vainu? 
Vai varat iedomāties, kā tas ir, kad 30 
mandeles sāk uz jums bļaut? Nu labi, 
paņems vienu vai divas, un pēkšņi 
mandeles kā brūns mākonis pašas lido 
tev mutē. Tu krīti azartā. Pašaizsar-
dzības instinkts ir pazudis kā žīds pa 
klinģeriem. Mandeles ir pārņēmušas 
tavu dzīvi.

Uz klinģera palikušas tikai pie-
cas mandeles. Jūs man piekritīsit, ka 
piecas mandeles uz liela klinģera iz-
skatās idiotiski. Ka nav, lai nav! Uz 
klinģera vairs nav nevienas mande-
les, un tev pretim raugās bakurētains, 
cepts mīklas gabals. Panika! Būs 
represijas!!! Tu mēģini aizbērt cau-
rumus ar pūdercukuru, bet rezultāts 
labākajā gadījumā atgādina apledo-
jušas granātbedres, un izdzīvošana 
ar neskartiem locekļiem kļūst proble-
mātiska. (Nav taisnība, nekad neesmu 
saņēmis pērienu!) Ienāk Centrs un 
ierauga postažu. Augstās debesis! Un 
kad Centrs saka Augstās debesis, tu 
esi visdziļākā ellē.

Varu droši sacīt, ka nav tādu godu, 
kuros es vismaz reizi nebūtu piedalī-
jies. Jāsaka, ka pa bērēm man ir vai-
rāk iznācis maisīties nekā pa kāzām. 
Savādi, bet tā tas nu reiz ir: ja uz kāzu 

ielūguma nav uz-
rakstīts tādam un 
tādam kungam ar 
kundzi un ģime-
ni, tad kungs ar 
kundzi aizbrauc 
uz kāzām palēk-
damies, bet ģime-
ne sēž mājās un 
raud. Un tad senči 
pārbrauc pēc 2-3 
dienām un saka, 
ka brūte prasīju-
si: Kāpēc tad dēlu 
neņēmāt līdz? Tā-
dās reizēs gribas 
pacelt rokas pret 
debesīm un... Bet 
ko tas viss līdz? 
Cel rokas pret de-
besīm vai necel, 
tevis dēļ neviens 
otrreiz precēties 
neies.

Turpretim bē-
rēm neviens nav 
par jaunu. Acīm-
redzot priecāties 
drīkst tikai vecie, 
bet sērošanai ik-
viens labs diezgan. 
Man bēres nepati-
ka, nedz esmu gribējis uz tām iet, bet 
vai tad tev kāds prasa? Tikko kāda 
tante pagalam, liec tik šlipsi priekšā 
un staigā.

Laukos izvadīšana notika no mā-
jām. Labais tonis prasīja pirms sē-
šanās pie bēru galda iet atvadīties 
no aizgājēja. Bērnam tās ir mocības. 
Kas tur uz beigtu cilvēku ko skatī-
ties? Varētu atviegloti uzelpot, ja tū-
līt pēc tam neaicinātu pie bēru galda 
ko uzkost. Ko līdz piekrauts galds ar 
galerta bļodiņām un rosolu, ja nekā 
nevar norīt? Acu priekš zārks ar miro-
ni! Visas vakarīgās iziešanas nākamā 
nedēļā jāsamazina līdz minimumam. 
Tas ne vienmēr ir iespējams, jo augošs 
bērns ir augošs bērns. Tā vien liekas, 
ka tumsā nogrābs tevi kāda ledaina 
roka un aizraus prom uz kapiem. Pie-
augušiem viegli sacīt, ka mirušie neko 
ļaunu nedara. Kad sāks darīt, būs jau 
par vēlu.

Kad biju vecāks un gudrāks, ie-
manījos pie aizgājēja ieiet tad, kad pie 
zārka bija lielāka drūzma, noskaitīju 
Tēvreizi, pateicu āmen un atkal ārā. 
Tas, ka es no nelaiķa kājas vien biju 
redzējis, nevienam nebija jāzina.

Pēc izvadīšanas braucām uz ka-
piem un tad atpakaļ uz bēru namu. 
Bēru mielasts parasti sākās lielā piano 
un beidzās varenā forte.

Kristībās parasti lūdza tuvus drau-

gus un piederīgos, tāpēc puikas gados 
esmu maz tajos apgrozījies. No baznī-
cas visi devās uz mazā knauķa māju, 
lai baudītu, ko Dievs devis. Mani tā 
būšana garlaikoja. Pieaugušie, apstā-
juši bērnu kā mūris, tik sauc ah un 
oh, paskaties, cik viņam brīnišķīgs 
šis un cik viņam brīnišķīgs tas, un tik 
funktierē pēc kā šis izskatās. Izska-
tās?! Manās acīs viņš izskatījās pēc 
pērtiķa! Tāds nesmuks, mazs ute garā, 
baltā kleitā. Es tādu nemaz nevestu 
uz baznīcu, bet liktu pa kluso nokris-
tīt mājās. Bet, lai nu kristāmais kāds, 
tortes bija garšīgas, un kūku ēdājs es 
biju liels.

Uz iesvētībām bērnībā esmu bijis 
reti, un par tām man nav nekas liels 
ko sacīt, izņemot, ka mazliet par ilgu 
jāsēd baznīcā.

* * *
Kad tēvs pārbrauca no Rīgas, viņš 

vienmēr atveda mazo pudelīti Portera. 
Tas bija putojošs bezalkoholisks iesa-
la dzēriens stikla pudelē ar porcelāna 
korķi. Ļoti garšīgs. Maksāja vienu 
latu, kas bija kalpones dienas alga. Pā-
ris reizes gadā atveda arī apelsīnus.

No Rīgas ir atvesti banāni – divi 
man, divi Mēnesdēlu vecajai mam-
mai.

Šis un tas no manas dzīves (14)
Iepazīšanās
Trīspadsmitais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478, LL480, LL481, LL483, LL484, 
LL487, LL488, LL490.

Priekšā Uldis Siliņš, tad no kreisās Elza Siliņa-Pūce un  
Ulda Siliņa māte Elza Siliņa. Bilde no 1934. vai 1935. gada.
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Jums garšo banāni? Man tie nekad 
nav bijuši par daudz. Ja viņa iedotu 
vienu no savējiem, tad man būtu trīs 
un viņai pietiekami. Prasu, lai vismaz 
atdod man mizas. Pie tām vēl kas ir 
pieķēries, garšo gan mazliet rūgteni, 
bet vai jūs dzirdat kādu žēlojamies?

Māte no Rīgas vienmēr pārveda 
kasti ar konditorejā pirktām kūkām. 
Dievs, kur tās bija garšīgas! Es apēdu 
kūkas un arī kas bija palicis pāri no 
mātes ceļamaizes. Arī tā, Rīgu izbrau-
kusi, garšoja gandrīz tikpat labi kā 
kūka. Es prasu, lai dod to pašu ceļam-
aizi vēl. Man vairāk nav, māte saka, ej 
un dabū pats! Kā gan pieauguši cilvēki 
var būt tik aptaurēti? Lai maize garšo-
tu tikpat labi kā kūka, tai ir jāizbrauc 
Rīga. 

* * *
Četru gadu vecumā man bija trīs-

ritenis, uz kura biju sasniedzis lielu 
meistarību. Es stundām riņķoju pa 
veco Siliņu galu, izfantazēdams brī-
numlietas. Fantāzijas lidojumi atstāja 
grīdā pamatīgas pēdas, par ko gādāja 
viens no pakaļējiem riteņiem, kam bija 
nobraukta riepa.

Vēlāk ar divriteni negāja tik vieg-
li. Lai sēdētu uz sēdekļa, kājas bija 
par īsu, bet, kā angļi saka, ir daudz 
veidi kā kaķim novilkt ādu. Braucām 
ar kāju caur bomīti, kas iesācējam 
sākumā sagādāja lielas balansa prob-
lēmas. Lai būtu garāks ieskrējiens, 
braucu lejā pa ledus pagraba uzkal-
niņu Mēnesdēlu pagalmā. Gar zemi! 
Atpakaļ sākuma punktā. Aiziet! Gar 
zemi! Atpakaļ uzkalniņā. Tas pats, un 
tā kādas 10-20 reizes. Un tad pēkšņi 
amats ir rokā. Kas par varenu sajūtu. 
Tu esi motorizēts. Lēnām graduējos 
no braukšanas ar kāju zem bomīša 
līdz bomim starp kājām un visbeidzot 
uz sēdekļa, kad kājas, lai aizsnieg-
tu pedāļus, bija garas diezgan. Pēc 
pāris gadiem man pašam bija savs 
divritenis – Omega. Citiem puikām 
bija Ērenpreiss ar bremzi un ātruma 
slēdzi pie stūres. Ar laiku braukšanā 
ieguvām zināmu meistarību kā, pie-
mēram, braukt bez roku pielikšanas 
pie stūres.

* * *
1934. gada 15. maijs. Atceros, ka 

tēvs aizsargu uniformā, šauteni plecā 
aizbrauca uz Rīgu. Apvērsums!

Sveiks, Tautas vadon’,
Sveiks, saulainais maijs!
Tu tautisko ilgu piepildītājs.
Es jau minēju, ka 1935. gadā Car-

nikavā viesojas ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis ar diplomātisko kor-
pusu un laivās dodas uz vēlāko Va-
doņsalu Dzirnezerā. Starp vedējiem 
ir arī mans tēvs ar kārbu Līgo. Man ir 
avīzes fotogrāfija, kur bopaps un vēl 
kādi zvejnieki ir nofotografēti kopā 
ar K. Ulmani. Arī es biju Tačugalā un 

noskatījos parādi ar pusēstu nēģi rokā. 
Sevišķi spilgti palicis prātā kāds japā-
ņu diplomāts; varbūt tāpēc, ka viņam 
bija cita ādas krāsa. Es vēl nevienu 
aziātu nebiju redzējis.

Pēc tam Ulmanis bija biežs viesis 
Carnikavā un ar savu šoferi bija bie-
ži redzams gan Dzirnezera malā, gan 
jūrmalā. Viņa vārdā bija nosaukta 
Dzirnezera lielākā sala, agrākā Ozol-
saliņa vai Mīlestības saliņa. To vēlāk 
sauca gan par Vadoņsalu, gan par Ul-
maņsalu. Ed. Grantskalns man kādā 
vēstulē tā starp puķēm, rakstīja, ka tā 
bijusi viņa ideja.

Ar Ulmaņa gādību pie Gaujas 
koka tilta uzbūvēja jaunu sargu būdu 
un Pārgaujā nobēra ar oļiem ceļu uz 
jūru. Ulmaņa mašīna tur bija reiz ies-
tigusi smiltīs.

* * *
Lieldienās šūpoles kāra Kaķu kal-

nā. Līdz ar diviem šūpotājiem – katru 
savā galā – uz sēdekļa varēja sasēsties 
diezgan daudz normāla apmēra cilvē-
ku. Šūpotāji bija puiši. Maksu bija jā-
kārto ar olām.

Vēl tagad atmiņā palikuši meitiešu 
spiedzieni un kliedzieni, kad šūpoles, 
sasniegušas visaugstāko punktu, ar 
spēju kritienu sāka ceļu lejup, lai at-
kal lidotu līdz otrai galējībai. Čalas un 
smiekli. Vienu gadu es tur pavadīju 
visu pēcpusdienu un vakaru. Nebiju 
ievērojis komandanta stundu, un māte 
tumsā atnāca man pakaļ. It kā es pats 
nezinātu ceļu uz mājām.

* * *
Pēc Lieldienām nāca Vasaras svēt-

ki. Bija pieņemts istabas un āra durvis 
pušķot ar meijām. Kad paaugos, tās 
sagādāt bija mans darbs. Vakarā sēdos 
laivā un krēslas stundā braucu pāri 
Gaujai uz mazu bērzu birztaliņu, kur 
sacirtu meijas.

Vai jūs esat bijuši Gaujmalā, kad 
sāk ziedēt ievas, pildīdamas gaisu ar 
savu rūgteni saldo smaržu?

Jau balti ievas zied,
Gaujmalā meitas dzied,
Gaujmalā meitas dzied
Un lakstīgalas.

(Mana vārsma)
* * *

Nākamie svētki – Jāņi. Paraža pra-
sīja, lai pirms Jāņiem tiktu izravēts 
sakņu un puķu dārzs. Rāvos melnās 
miesās. Arī Jāņos bija jāpušķo istabas 
kakti un ārdurvis ar bērzu meijām. Ja 
situācija to prasīja, starp abiem dzi-
mumiem tika izcīnīta divcīņas ar kal-
mēm.

Pirms kara Jāņu sarīkojums notika 
Ozolaines parkā. Uz turieni tad līgo-
dami plūda ļaudis no visām novada 
mājām. Prātā palikuši Jāņi 1930. ga-
dos. Vakarā ejam uz Jāņu balli garām 
Lēģerkalniņiem, cauri Mucnieku cie-
mam, pāri Gaujas tiltam, kur satieka-
mies ar kaimiņu ļaudīm, un viss bars 
soļojam uz Ozolaini. Es ar lielu vaina-

gu galvā un Latvijas karogu kārtī pār 
plecu visiem pa priekšu. Bet tad uz 
dejas grīdas divas lielās meitas paņem 
manu ziedu vainagu un smiedamās 
aiziet, atstājot mani asarās. Te tev bija 
Jāņi!

Papardes ziedu es atradu pēc ga-
diem. Tas bija tieši tāds, kā to ap-
raksta tautasdziesma: zieds – zeltaina 
(patiesībā brūngana), gara skara. Tā 
bija Amerikas Savienoto valstu pa-
parde, kas neapzinājās savu mistisko 
sūtību un iespējamību, ka kāds to va-
rētu meklēt. Tā auga Katskilos puķu 
dobē.

Pēc Jāņiem četrdesmitos gados, 
kad dienas darbi bija padarīti, vaka-
ros dziedādami braucām ar laivu pa 
Gauju – Tomnsonu Jānis ar māsu Gai-
du, Pētersonu Miķelis, Bajāra Silvija, 
Krūmiņu Uldis un es, jaunākais no vi-
siem. Šodien esmu palicis viens pats, 
pārējie ir pārkāpuši veļu laivā.

* * *
Ziemas svētki, Ziemas svētki, ilgi 

gaidīti, beidzot atnākuši! Ziemsvētku 
sestdienā jau no agra rīta sākas tīrī-
šanas akcija – slaucīšana, mazgāšana 
un beršana. Misiņa piestā jāsasmal-
cina safrāns dzeltenmaizei. Tas ir 
mans darbs. Piparkūku cepšana. Spie-
žu sirdis, pusmēnešus, šautras līdz 
plaukstas sāk sāpēt. Tad uz pannas sa-
liktās piparkūkas jānopindzelē ar olu 
dzeltenumu, lai spīd.

Sestdienas vakarā ar kamanām 
braucam uz Carnikavas baznīcu. Sals 
ap mīnus 20 grādiem. Baznīca neku-
rināta.

Visskaistākais bija atpakaļbrau-
ciens. Katra apsnigusī priede izskatī-
jās kā baznīcas tornis. Lauska spērie-
ni, zirga pakavu un zvaniņa skaņas. 
Tev ir silti un labi, un tu esi mierā ar 
visu pasauli. Šie braucieni man paliku-
ši prātā līdz mūža vakaram.

Sēžam ap eglīti un izdziedam visu 
Ziemsvētku repertuāru. Viens pēc otra 
ierodas Ziemsvētkvecīši. Vecākajam 
Ziemsvētkvecim ir sarkans tērps, bal-
ta bārda un mana tēva rokas. Pēc brīža 
klāt otrs, bet tikai ar dažām uniformas 
detaļām. Viņš izskatās pēc mana on-
kuļa, Priekuļu lauksaimniecības vi-
dusskolas skolnieka Laimja. Viss jau 
būtu labi, ja vecāki tevi negribētu iz-
rādīt. Es biju vienīgais, kuram vecītis 
vai māte lika ko skaitīt. Kautrīgam 
bērnam tās ir mocības, bet visas ne-
patikšanas izbeidzās, kad sāka dalīt 
dāvanas.

Kad sāku iet skolā, vislielākais 
prieks man bija par grāmatām, bet ne-
kad nesaņēmu vairāk par divām, pa-
rasti tikai vienu. Svētku nakts pagāja 
lasot. Ap pulksten pieciem no rīta, kad 
grāmata bija izlasīta, jutu tādu kā žēlu-
mu. Kad pamodos, lasīju otrreiz.

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“ 

Turpinājums sekos
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Turpinājums no 12. lpp.



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2018. gada 4. februārī

Vēsture atkārtojas
Viena no dzīves gud-

rībām ir, ka vēsture at-
kārtojas. Pirms 21 gada 
(Red. rakstīts 2012. g.) 

šeit, Doma baznīcā, bija kara hospitā-
lis, cilvēku ēdinātava un atpūtas vieta. 
Doms kalpoja mums kā patvērums un 
dievnams, kur smelties garīgu spēku.

Šodien Doms vairs negaida ievai-
notos, nav arī nepieciešamības atpūtināt 
un barot Rīgas sargus. Bet garīgā spēka 
un izpratnes sniedzēja uzdevums Doma 
baznīcai joprojām paliek. Šī uzdevuma 
nozīmīgums ir pat pieaudzis. Ja pirms 21 
gada mūsu topošā neatkarība bija bries-
mās, tad tagad mūsu jau esošais valstis-
kums ir apdraudēts. Vēsture atkārtojas.

Pieredze
Kāpēc šodien esam pulcējušies? Ne 

jau tikai svētku koncerta dēļ. Ir svarīgāks 
iemesls. Janvāra barikāžu pieredze ir ne 
tikai psiholoģiska, sociāla, politiska un 
militāra, bet arī garīga rakstura uzvara. 
Notikušais ir saprotams ne tikai emo-
cionālās – baiļu, neziņas, apmulsuma, 
apņēmības, iniciatīvas un drosmes – ka-
tegorijās, ne tikai kā sabiedrības spēja 
mobilizēties1 kardinālā situācijā, ne tikai 
kā nevardarbīgās pretošanās paraugs pā-
rējai cilvēcei. Nevardarbīgās pretošanās 
eksperts Džīns Šārps (Sharp)2 sacīja: 
„Jūs, latvieši, paveicāt to, kas tika uz-
skatīts par neiespējamu. Neraugoties uz 
to, ka jūs esat maza nācija bez lielām 
priekšrocībām, jūs izaicinājāt Padomju 
Savienību brīdī, kad tā nespēja pretoties 
jūsu neatkarības centieniem, un uzvarē-
jāt.“3 Barikādes nebija stihisks, spontāns, 
haotisks veidojums. Tā bija LTF ideja, 
Augstākās Padomes štābs ar Balto berešu 
vienības palīdzību to īstenoja, vadot ie-
rindas aizstāvju darbu. Paldies viņiem un 
visiem barikāžu aizstāvjiem un palīgiem 
par lielo ieguldījumu neatkarības sargā-
šanā. Pagājušā gada konferencē barikā-
des novērtēja šādi: „Pirmkārt, barikādes 
nepieļāva padomju varas atjaunošanu 
un militāras diktatūras ieviešanu Latvi-
jā. Otrkārt, barikādes ļāva turpināt to 

1 Kā to raksturoja T.Jundzis: „Barikādes nav tikai aizsprosti, bruģa krāvumi un lauksaimniecības tehnika Rīgas 
ielās. Tās vispirms ir cilvēki un viņu emocijas, nesalaužama apņēmība.“ Jundzis,T. Barikādes un to loma LR neat-
karības atjaunošanas procesā. Zinātniski praktiskā konference: „Barikādes barikāžu aizstāvju acīm (tautas izdoma 
un iniciatīva barikāžu organizēšanā)”, veltīta 1991. gada barikāžu 20.gadadienai (R: LZA, 2011), 14.

2 Džīns Šārps - izcils speciālists nevardarbīgās pretošanās mākslā, Alberta Einšteina institūta direktors. Latviski 
tulkotas grāmatas Patstāvīga valsts aizsardzība bez posta un kara: Pārspriedumi par sabiedriskās aizsardzības 
nozīmību Baltijā, Austrumeiropā un Viduseiropā, kā arī Neatkarīgo Valstu sadraudzības zemēs (R.: Junda, 1992); 
Sabiedriskā aizsardzība. Postmilitārās ieroču sistēmas (R.: Junda, 1995). Sk. arī www.aeinstein.org

3 vip.latnet.lv/lpra/sharps_bar.htm
4 Jundzis, 14. 
5 Citēts no Ģērmanis,U. Zināšanai (Stokholma: Ziemeļzvaigzne, 1986), 27. 
6 Ģērmanis,U. Izvērtēšanai. Par mūsu vēsturisko pieredzi (Stokholma: Memento, 1993), 12. 

kursu, kuru 1990. gada 4. maijā mēs ie-
sākām uz Latvijas neatkarību. Treškārt, 
kaut arī tikai nedaudz, bet tomēr gan Lat-
vijas sabiedrībā, gan bijušajā PSRS, gan 
visā pasaulē mēs nostiprinājām barikāžu 
aizstāvju un līdz ar to Latvijas neatkarī-
bas aizstāvju pozīcijas.“4 Bet ir vēl kāds 
nozīmīgs aspekts – barikādes bija garīgo 
vērtību uzvara. Tās bija Ļaunuma impē-
rijas beigu sākums. Riteni – režīma eko-
nomiskā un varas krīze – tā atkarība no 
Rietumu dotācijām – tautu un indivīdu 
pieaugošā uzdrīkstēšanās – Dievs grie-
za aizvien straujāk, līdz komunistu vara 
vairs nespēja nostāvēt uz savām māla 
kājām. Tā sagruva tik ātri, ka nevienam 
nevar rasties šaubas – tas bija Viņa darbs!

Ilūzijas
Toreiz šķita – nokratīt svešo varu, 

un viss būs kārtībā! Nākamo gadu pie-
redze parādīja, ka neatkarība vien bez 
garīgo un morālo vērtību dominantes ir 
pārtapusi par korupciju. Likās – ieviesī-
sim demokrātiju, un sabiedrības attīstība 
normalizēsies. Šodiena parāda, ka ar de-
mokrātiskiem līdzekļiem tiek mēģināts 
iznīcināt pašu demokrātiskās Latvijas 
valstiskumu. Patiess progress ir manāms 
tikai Latvijas ienaidnieku viltīgumā.

Ko darām?
Ko mēs šodien te darām? Ja godīgi – 

svinam vecu uzvaru savas iespējamās 
neatkarības zaudēšanas priekšvakarā. 
Kas tas ir – aklums, inertums vai dros-
me? Ja pēdējais, tad mums jāzina, uz 
kādiem pamatiem stāv mūsu apņēmība.

Vispirms mums godīgi jāatzīst, ka 
cīņu par Atmodas ideāliem esam zau-
dējuši. No faktiskā valstiskuma maz kas 
palicis, un arī tas tiek apšaubīts. Gudrs 
karavadonis analizē gan savas uzvaras, 
gan zaudējumus. Mums arī vērts to veikt.

Neapšaubāmi, esam bijuši 20. gad-
simta divu lielvalstu, kas 22 mēnešus ir 
bijušas sabiedrotās, – PSRS un Vācijas – 
ambīciju upuri. Lai arī ar lieliem zaudēju-
miem, taču kā tauta esam izturējuši pār-
baudījumu ar diktatūru, bet izskatās, ka 
zaudējam valstiskas patstāvības eksāme-
nā. Šodien dzird nopūtas, ka latvieši paši 

savām rokām nojauc valsti, ko mūsu senči 
cēluši. Un tad sākās klasiskās žēlabas, ka 
tādi, lūk, esam, ka neko labāku neesam 
pelnījuši, ka mums taču ir tāda valdība, 
kādu esam ievēlējuši utml. Tad nav tālu 
no runām par latvieša kalpa raksturu.

Kādā mērā?
Nopurināsim šo pašu radīto un, 

iespējams, citu varu prasmīgi uzturē-
to vaimanoloģiju un skaidri sev jautā-
sim – cik lielā mērā mūsu līdzšinējās 
valdības patiešām ir bijušas mūsējās? 
T.i., kā tās patiešām ir rūpējušās par 
mūsu kā Latvijas pamattautas intere-
sēm? Diemžēl jāierauga, ka liela un ie-
tekmīga valdību daļa (ar dažiem patiesi 
godprātīgiem izņēmumiem) bija vai nu 
t.s. bijušie vai prasmīgi prihvatizatori, 
kas pie varas tikuši ar politshēmošanu, 
vai arī nekā nedarītāji. Vai tiešām vi-
ņus varam uzskatīt par savējiem? Lie-
lākoties valsts viņiem ir bijusi sile.

Derīgas atziņas
Citu atziņu uzklausīsim no vēstures. 

Kāds Ostlandes reihskomisariāta ierēd-
nis 1941. gadā rakstīja: „Latvietis ar vi-
sām savām garīgajām un organizatora 
spējām politiski ir nenobriedis. Visumā 
viņš ir apmierināts, ja var labi dzīvot un 
ja viņam nodrošināta viņa mazā kultūras 
brīvība. Latvietis nespēj savu dzīvi pa-
kārtot augstākiem aspektiem, bet tikai 
paša labumam. Ir izcili latvieši, kas ir 
noteikti ideālisti, taču to nav tik daudz, 
lai tie pārvaldītu politisko dzīvi. Šo īpašī-
bu izmantojot, mēs varam latviešus vieg-
li izspēlēt vienu pret otru un tādā kārtā 
aizkavēt nacionālu apvienošanos.“5 Vēs-
turnieks Uldis Ģērmanis (1915-1997) to 
komentē: „Mēs esam visumā ļoti darbī-
gi, kārtīgi un centīgi ļaudis, kas cik necik 
izdevīgos apstākļos spēj veikt gluži ap-
brīnojamas lietas. Bet mēs esam samērā 
vāji teorētiķi, plānotāji un vērtētāji.“6

Mēs aizvien esam lepojušies ar 
augstu izglītotības līmeni. Bet diemžēl 
tādu disciplīnu kā vēstures filozofiju, 
kas ļauj izprast vēstures norišu likum-

Stafete
Guntis Kalme par barikādēm
Dievs tas Kungs sacīja sievai: „Ko tu esi darījusi?“ Un sieva sacīja: „Čūska mani pievīla.“ (1. Moz. 3, 13)
„Neviens nedomāja, ka tā brīvība iznāks tāda ačgārna.“ (Anonīms tautfrontietis)
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sakarības, jēgu un mērķi, lai patiešām 
varētu mācīties no vēstures, pie mums 
nemāca. Esmu runājis ar dažiem Saei-
mas deputātiem un pārliecinājos, ka vi-
ņiem nav izpratnes arī par šobrīd pasau-
lē norisinošos ekonomisko, informatīvi 
psiholoģisko un ideoloģisko karu.

Kas īsti ir globalizācija?
Šodien plaši runā par globalizāciju 

kā par objektīvu un likumsakarīgu pa-
saules attīstības norisi. Mēs tam lētticīgi 
piekrītam. Šādi piekrist nozīmē iekrist. 
Pat latviski jau pieejamas ekonomistu 
Džona Pērkinsa (John Perkins),7 Džozefa 
Stiglica (Joseph Stiglitz), 8Naomi Kleinas 
(Naomi Klein) ,9 Hadžūna Čanga (Ha-Jo-
on Chang) 10 grāmatas, kas atklāj, ka aiz 
bezkaislīgā vārda globalizācija slēpjas 
lielvalstu transnacionālo korporāciju 
globāls uzbrukums mazajām valstīm un 
vājajām ekonomikām. Tas, iespējams, ir 
sava veida 3. pasaules karš vai ved uz to.11

Ģeoekonomists Ronalds Pollina 
savā darbā Lielvaras izpārdošana saka: 
„Savienotās valstis [domāta ASV] 
atrodas globālā ekonomiskā karā.“12 
The Guardian 2003. gada 13. oktobrī 
rakstīja: „Gadsimtu garumā iekarojo-
tājarmiju laupīšana bija kara normāla 
sastāvdaļa.... Mūsdienās, vismaz attīs-
tītākās zemēs, mēs neļaujam armijām 
plosīties laupījuma dēļ. Mēs atstājam 
laupīšanu vīriem uzvalkos, un mēs ne-
saucam vairs to par laupīšanu. Mēs 
saucam to par ekonomisko attīstību.“13

Mums ir daudz neziņas un neiz-
pratnes pagātnē ieprogrammētu kļūdu 
dēļ. Latvijas politiķi aizvien biežāk 
sāk atzīties, ka integrācija mums tika 
uzspiesta,14 kas nozīmēja – sniedzām 
pilsonību visiem, kas to ņēma. Iedot 
pilsonību krievvalodīgam kolonistu 
pēctecim nenozīmē automātiski iegūt 
lojālu pilsoni. To šodien skaidri redzam.

Problēmas, problēmas...
Notikušais faktiski ir krāpšana. 

Mums nu ir liels daudzums nelojālu pil-

7 Pērkinss, Dž. Ekonomiskā slepkavas grēksūdze (R: Kontinents, 2010).
8 Stiglics, Dž. Globalizācija un neapmierinātība ar to (R: Turība, 2010).
9 Naomi, K. Šoka doktrīna: katastrofu kapitālisma uznāciens (R: Dienas Grāmata, 2011).
10 Čangs,H. Sliktie samarieši. Bagāto valstu netīrās sirdsapziņas noslēpumi (R: Zvaigzne ABC, 2011).
11 3. pasaules kara doma tiek iztirzāta kā: 1) atomkarš starp militāriem blokiem, kas var beigties ar „kodolziemu”; 2) 

ekonomisks karš starp tautu un globālo korporatīvo eliti. www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2011/02/21/
world-war-iii-a-class-war-between-the-pe

 Krievijas Ģeopolitisko problēmu akadēmijas viceprezidenta K.Sivkovs domā, ka pirmais kara posms, kuru rakstu-
ro ekonomiskas un informatīvas operācijas, jau notiek. Sk.: gifakt.ru/archives/to_chto_chto-trevozhit/tretya-miro-
vaya-vojna-uzhe-nachalas/ 

12 www.areadevelopment.com/EconomicsGovernmentPolicy/1-4-2010/americas-global-economic-war93993.sht-
ml?Page=1

13 Whitaker,B. Spoils of War. www.guardian.co.uk/world/2003/oct/13/worlddispatch.usa
14 Pat SC deputāts J.Urbanovičs saka: „Visus šos gadus integrācija tika uzspiesta Latvijai no Eiropas un daudzas 

Latvijas valdības mēģināja, kā redzam, bez rezultātiem, to īstenot.” www.saskanascentrs.lv/lv/mentions/nemakuli-
gas-zagligas-valdisanas-del-esam-visnejedzigak-parvaldita-valsts-es/ 

15 Sk. pielikumā S.Karaganova doktrīnu. 
16 „Poļitkovsku nogalināja uz Putina dzimšanas dienu. Annas Poļitkovskas nogalināšanas lietas figurants Dmitrijs 

Pavļučenkovs paziņoja, ka pasūtītājs pavēlēja veikt noziegumu ne vēlāk kā Vladimira Putina dzimšanas dienā, bet 
ideālā gadījumā – tieši tajā dienā.” show-biz.novostimira.com/news_1450925.html

17 http://www.marazalite.lv/2011/02/21/lacplesis/

soņu. Tas pielīdzināms īpašumu pilnvaru 
izkrāpšanai veciem ļaudīm deviņdesmi-
tajos gados, kad juridiski viss bija no-
formēts pareizi, bet pēc būtības tie bija 
amorāli darījumi. Bet tas nav viss. Ar 
demokrātisku retoriku, politmitoloģiju 
un demagoģiju mums ir izvilti valstis-
kuma pamati: liela daļa valsts teritorijas 
vairs nav mūsu – vai nu atdota ne par 
ko (Abrene), vai arī to lielos daudzumos 
par lētu naudu izpirkuši ārzemnieki. 
Mūsu rūpniecība un lauksaimniecība ir 
iznīcinātas, tauta iedzīta nabadzībā un 
ekonomiskā kara rezultātā – kā jau kat-
rā karā – liela daļa no tās devusies bēgļu 
gaitās. Otrajā pasaules karā bēgļos devās 
ap 220 000, tagad – vairāk nekā 300 000. 
Tagad mums vēl grib atņemt valodu, jo 
pilnīgi skaidrs, kāda būs valodas situācija 
Latvijā, ja krievu valoda taps par Eiropas 
Savienības valodu, kā Kremlis to vēlas.

U. Ģērmanis reiz sacīja: „Nekur 
nav rakstīts, ka latvietim nepiecieša-
mi jābūt lētticīgam.“ Kā mums šodien 
trūkst? Skaidrības, motivācijas, ener-
ģiskas rīcības.

Senču pamats
Sāksim ar to, ko mūsu senči ir iz-

darījuši pareizi. Viņi labi apzinājās, ka 
valsts pamatiem ir jābūt fundamentā-
liem. Viens no valsts atribūtiem ir tās 
himna. Vārds himna cēlies no sengrie-
ķu humnos, latīņu hymnus ar nozīmi 
dziesma kā slavinājums vai pateicība 
Dievam. Mūsu valsts himna ir lūgšana, 
slavējums, pateicība, ticības apliecība.

Ja nu esam rakstījuši cildenos vār-
dus: Dievs, svētī Latviju!, tad arī turē-
simies pie tiem – pēc burta un gara. Tas 
nozīmē, ka lietas skatāmas un vērtēja-
mas pēc tā, vai un kā tās atbilst Dieva 
mums dotās dāvanas – Latvijas – uztu-
rēšanai un kopšanai. Tātad izšķirošajās 
lietās mums jāvadās pēc kritērija, kas ir 
pāri par mūsu savtīgumu, nenovīdību, 
skaudību, t.i., negatīvo latviskumu. Tā-
pēc jāņem vērā apustuļa sacītais: „Ne-
ticiet katram garam, bet pārbaudiet 
garus, vai tie ir no Dieva.“ (1. Jņ. 4, 1).

Kad Dievs mums jautās – ko esam 
izdarījuši ar Viņa dāvanu – Latviju, 

vai tiešām vienīgais, ko varēsim sa-
cīt – tikām kārtējo reizi piekrāpti, bi-
jām neizdarīgi, neizlēmīgi, ļāvāmies 
apmuļķoties? Vai tiešām arī mums būs 
jāsaka: „Čūska pievīla“?

Piedāvājums?
Nešaubos, ka daļa no 183 000 nelojālo 

pilsoņu, kas balsoja par referendumu par 
krievu valodu kā otro valsts valodu, tika 
piekrāpti ar demagoģiskām runām par 
pašcieņu. Notikušā kampaņveidīgums un 
citi apstākļi parāda, ka aiz tā stāv Kremļa 
intereses.15 Vai tiešām krievvalodīgie ne-
saprot, ka pat Krievijai viņiem nav nekas 
ko piedāvāt kā vien slikti dzīves apstākļi, 
augsta kriminalitāte, masu mediju ierobe-
žošana, demokrātijas apspiešana, valsts 
varas korupcija, patvaļa un ciniska at-
tieksme pret saviem iedzīvotājiem? Atce-
rēsimies slavenās krievu žurnālistes, cil-
vēktiesību aizstāves Annas Poļitkovskas 
(А́нна Степа́новна Политко́вская, 1958 
– 2006) nogalināšanu Putina dzimšanas 
dienā. Sagadīšanās?16

Rokoperas Lāčplēsis (1988) libretā 
ir vārdi:

Kas tu esi?
Bez acu, bez ausu, bez valodas?
Tavs tuvums ir melna migla,
Kurā es sabrienu savu dvēseli.
Tava elpa ir melni vēji,
Kas manām cerībām vainagus norauj.
Tavām kājām ir tūkstoš pēdu,
Kas manas jāņzāles sabradā.
Kas tu esi?
Bez acu, bez ausu, bez valodas?
Tavs klātums ir melna straume,
Kas izskalo manus pamatus.
Tava būtne dveš melnu svelmi,
Kas manu atmiņu vītina,
Un visus tu dari līdzīgus sev —
Bez acu, bez ausu, bez valodas.“17

Tas ir par tumsas spēku. Labi zinā-
mā laikmetā varam to pazīt kā padomju 
cilvēku – bez acu, bez ausu, bez valodas, 
vēl piebilstot – arī bez dzimtenes. Mūs 
centās par tādiem padarīt. Neizdevās. 
A. Poļitkovska savā žurnālistes anketā 
uz jautājumu: „Ko Jūs domājat par laiku, 

Stafete
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1918. gada 18. novembrī Latvijas 
valsts neatkarība netika uzdāvināta, bet 
dzima cīņās. Neatkarības cīņās katrs 
savā vietā un katrs pēc saviem spēkiem 
nesa upurus, lai taptu Latvijas valsts. Pēc 
tam darbs bija jaunās valsts diplomātiem.

„Latvija ir paveikusi divus posmus 
savā cīņā par valsts neatkarību, proti: 
Latvijas atbrīvošanu un Latvijas atzī-
šanu. Abas šīs cīņas ir kronētas ar uz-
varu. Pirmās izkaroja ar ieročiem ro-
kās un cilvēku upuriem, otrās neprasīja 
vairāk kā spalvu un smadzenes.“ Tieši 
šajā namā, Satversmes sapulces sēdē, 
šos vārdus teica pirmais Latvijas ārlie-
tu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics.

Dāmas un kungi!
Šogad Latvijas ārpolitika iesoļo 

otrajā simtgadē. Tas nav tikai simbo-
lisks notikums. Neskatoties uz globa-
lizācijas procesu, katra suverēna valsts 
arī turpmāk piedalīsies pasaules poli-
tikas veidošanā – gan divpusēji, gan ar 
starptautisko organizāciju starpniecī-
bu. Latvija nav izņēmums.

Kāda ir šodienas un rītdienas pa-
saule? Tā ir un būs pārsteigumu pilna. 
Bieži vien esam nokļuvuši pretrunu 
plosītu ģeopolitisko izvēļu priekšā. 
Jeruzalemes statuss, Irānas kodolvie-
nošanās vai vienošanās klimata jautā-
jumos tam ir labs piemērs.

Lai gan mēs visi vēlētos redzēt 
starptautiskās attiecības kā meistarī-
gu šaha partiju, taču tās bieži atgādina 
Cirku. Karstasinīga retorika, spēlētā-
ju paviršība vai neveiksmīga metamo 
kauliņu summa var novest pie stihiska 
iznākuma – gribas ar baltām dūjām 
uzlidot augstāk, bet bieži sanāk kā pēr-
tiķim nošļūkt lejā. Tā var aizspēlēties.

Godātie deputāti!
Kopš neatkarības atjaunošanas 

diskusijās par Latvijas ārpolitikas 
mērķiem un uzdevumiem joprojām 
pastāv pretēji uzskati. Ir tie, kuri Lat-
viju uzskata par vārtrūmi vai tiltu, vai 
pieturvietu ceļā uz Krieviju.

Un ir tie, kuri Latviju redz kā piln-
tiesīgu Rietumu sistēmas daļu ar tai 
raksturīgo pārliecību par demokrātis-
kas un tiesiskas valsts vērtībām.

Tās ir savstarpēji izslēdzošas kon-
cepcijas.

Jau kopš Latvijas valsts dibināšanas 
Latvijas ārpolitikas mērķis ir bijis ne-
mainīgs – mūsu valsts neatkarības no-
drošināšana. Šis mērķis nav mainījies.

Arī turpmāk Latvijas ārpolitika būs 
par spēcīgu Eiropas Savienību un NATO, 
starptautiskā tiesiskuma stiprināšanu un 
mūsu pašu labklājības celšanu.

Latvija vienmēr ir iestājusies par 
starptautisko tiesību ievērošanu, jo mēs 
labi zinām, ko nozīmē brutāls spēks 
starptautiskajās attiecībās. Starptautisko 
tiesību principus starpvalstu attiecībās 
neviens nav atcēlis. Un tie ir jāievēro!

Atbalsts starptautisko tiesību princi-
pu ievērošanai pozicionē Latviju kā at-
bildīgu starptautiskās sadarbības partne-

ri. Tādēļ Latvija iestājas par Apvienoto 
Nāciju, Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācijas un Eiropas Padomes lomas 
spēcināšanu starptautiskajās attiecībās.

Starptautiskās tiesības garantē arī 
valstu teritoriālo neaizskaramību, un 
Latvijai ir izšķiroši svarīgi, lai šis prin-
cips tiktu ievērots, jo tas ir cieši saistīts ar 
Latvijas drošību. Latvija vienmēr un arī 
turpmāk iestāsies par Ukrainas, Gruzi-
jas un Moldovas teritoriālo nedalāmību.

Arī turpmāk Latvija konsekventi 
ievēros Krimas prettiesiskās aneksijas 
neatzīšanas politiku.

Dāmas un kungi!
„Lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis 

jāgaida šurpnākam.“ Šie Imanta Zie-
doņa vārdi labi raksturo norises un iz-
aicinājumus, kas pašlaik norisinās Ei-
ropas Savienībā. Diskusijā par Eiropas 
Savienības nākotni Latvijas nostāja ir 
skaidra: valstīm, kas vēlas darīt vai-
rāk, jādod iespēja veidot ciešāku sa-
darbību. Ir svarīgi, ka šāda sadarbība 
ir atvērta visām dalībvalstīm. Latvijas 
interesēs ir būt Eiropas kodolā.

Bieži izskan jautājums, cik vienota 
ir Eiropas Savienība? Arī 2018. gadā 
Eiropas Savienība ir vienota! Jā, ne 
viss Eiropas Savienībā notiek optimā-
li, lēmumi reizēm tiek pieņemti lēni un 
smagi. Tie var kavēties, bet tas nenozī-
mē, ka kaut kas pavisam ir nokavēts. 
Eiropas Savienības būtība ir darīt kopā 
to, ko kopā var izdarīt efektīvāk un kas 
mūs kopā dara stiprus.

Eiropas Savienība nav tikai Vieno-
tais tirgus vai ekonomiska savienība. 
Tā ir vērtību un likuma savienība, kas 
ir mūsu valstiskās pastāvēšanas intere-
sēs. Mēs esam daļa no brīvās, demokrā-
tiskās pasaules, piederīgi Eiropas vēr-
tībām, tā ir mūsu eiropeiskā identitāte, 
un par to arī ir jāiestājas. Efektīva Ei-
ropas Savienība veido spēcīgu Latviju.

Joprojām ir aktuāla bēgļu krīze pie 
Eiropas Savienības robežām. Lai arī 
jautājumos par migrācijas krīzes risi-
nājumiem un stingras fiskālās discip-
līnas nozīmi dalībvalstu vidū ir atšķi-
rīgi viedokļi, tie nebūs jautājumi, kas 
radīs nepārvaramas grūtības Eiropas 
Savienībai. Daudz lielāks risks Eiropas 
Savienības vienotībai ir populisma un 
radikālisma tendences. Tādēļ šobrīd ne-
var runāt par austrumu-rietumu, zieme-
ļu-dienvidu vai veco-jauno dalībvalstu 
dalījumu. Robežšķirtne ir starp atbildī-
gu politiku vai populismu un haosu.

Turpmāko gadu laikā mums būs 
jārisina vairāki jautājumi – Brexit, Ei-
ropas Savienības Daudzgadu budžets 
un Eiropas Savienības nākotne.

Esmu pārliecināts, ka visām 27 Eiro-
pas Savienības dalībvalstīm izdosies rast 
savstarpēji pieņemamu attiecību modeli 
starp Apvienoto Karalisti un Eiropas 
Savienību pēc Brexit sarunu noslēgu-
ma. Pirmais sarunu posms ir noslēdzies, 
ievērojot mūsu pilsoņu pamatintereses. 
Tagad ir būtiski veidot ciešas tirdzniecī-
bas un drošības attiecības starp Eiropas 
Savienību un Lielbritāniju.

Latvijai aktīvi jāpiedalās Eiropas 

Savienības aizsardzības spēju stipri-
nāšanā, eirozonas, digitālās, enerģēti-
kas un transporta savienības attīstībā. 
Mēs esam atvērti priekšlikumiem, kas 
saistīti ar Eirozonas pārvaldības un 
efektivitātes stiprināšanu.

Diskusijās par Eiropas Savienības 
Daudzgadu budžetu pēc 2020. gada 
Latvijas pozīcijā liels uzsvars jāliek uz 
kohēzijas un Kopējo lauksaimniecības 
politiku. Tas ir nozīmīgi mūsu reģiona 
attīstībai un dzīves līmeņa izlīdzināša-
nai. Latvija ir gatava iesaistīties turp-
mākajās diskusijās, lai atrastu pareizo 
līdzsvaru starp Eiropas Savienības 
iekšējās attīstības mērķiem un tādiem 
jaunajiem izaicinājumiem kā migrāci-
ja un aizsardzība.

Tie ir tikai daži, bet būtiski jautā-
jumi, kas noteiks ārpolitiskās un iekš-
politiskās izvēles ilgākam laikam.

Cienījamās deputātes un godātie 
deputāti!

Mūsu valsts drošības un aizsar-
dzības jautājumos kompromisiem nav 
vietas. Tikai patiesa Latvijas dalība 
Eiropas Savienībā un NATO garantē 
mūsu valsts drošību un neatkarību.

Jau šogad aizsardzībai atvēlam 2% 
no iekšzemes kopprodukta. Tas ir bū-
tisks Latvijas pienesums mūsu pašu un 
Alianses kolektīvās aizsardzības stip-
rināšanā. Tā nav tikai ailīte grāmat-
vedībā, un tas nav pašmērķis, bet gan 
ieguldījums mūsu spēju attīstībā.

Lai stiprinātu noturību pret tradicio-
nālajiem draudiem un modernajiem izai-
cinājumiem, tuvākajā nākotnē jāturpina 
palielināt līdzekļus mūsu valsts aizsar-
dzībai un drošībai. Mēs nevaram apstā-
ties pie sasniegtā arī attiecībā uz NATO 
klātbūtni reģionā – jāstiprina NATO 
pretgaisa un jūras aizsardzības elementi 
un jāpilnveido komandvadības principi.

Paldies mūsu sabiedrotajiem no 
Kanādas, Spānijas, Polijas, Slovēnijas, 
Itālijas un Albānijas par dalību NATO 
kaujas grupā Latvijā. Kanāda un Ame-
rikas Savienotās Valstis ar reāliem 
darbiem apliecina ciešās transatlan-
tiskās saites kolektīvās drošības stip-
rināšanā reģionā. Vēlos pateikties arī 
Dānijas un Itālijas kontingentam, kas 
šogad veic patrulēšanas misiju NATO 
gaisa telpā virs Baltijas valstīm.

Latvija nav tikai drošības patērē-
tājs, bet arī devējs, ko pierāda mūsu 
dalība misijās. Tādēļ vēlos teikt lie-
lu paldies Latvijas pārstāvjiem, kuri 
piedalās militārajās operācijās Irākā, 
Afganistānā, Mali, Vidusjūrā un pie 
Somālijas krastiem un arī civilajās mi-
sijās Ukrainā un Gruzijā.

NATO un Eiropas Savienības sa-
darbība ir viena no Latvijas prioritā-
tēm drošībā un aizsardzībā, ko nepie-
ciešams attīstīt. Latvijai ļoti būtiska 
ir arī pārrobežu militārās mobilitātes 
veicināšana. Notiek arvien ciešāka Ei-
ropas Savienības un NATO sadarbība 
drošības jautājumos. Pastāvīgas struk-
turētās sadarbības ietvars jeb PESCO 

„Neatkarību izcīna...“
Turpinājums no 1. lpp.
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uzsākšana ir nozīmīgs solis kopējās 
Eiropas Savienības drošības un aizsar-
dzības politikas stiprināšanā.

Dāmas un kungi!
Mēs apzināmies, ka Krievija mums 

ir tuva ģeogrāfiski, taču vērtību ziņā – 
ļoti tālu. Tādēļ attiecības ar šo valsti tiek 
veidotas, gan īstenojot dialogu, kur tas 
ir iespējams, gan iestājoties par atturēša-
nas un sankciju politiku pret Krieviju tik 
ilgi, cik ilgi Krievija pārkāps starptautis-
kās tiesības un citu valstu suverenitāti.

Dialogs ar Krieviju tiek īstenots 
jautājumos, kas skar abu valstu prak-
tisko sadarbību. Pērn tika parakstīti 
Latvijas un Krievijas valsts robežas 
demarkācijas gala dokumenti. Tas ir 
liels solis ne tikai Latvijas drošības 
stiprināšanā, bet ir arī nepieciešamība 
efektīvai cīņai ar nelegālo imigrāciju 
un organizēto noziedzību. Sakārtota 
robežlīnija ir nepieciešama, lai Latvija 
varētu pilnvērtīgi sargāt NATO un Ei-
ropas Savienības ārējo robežu.

Dāmas un kungi!
Latvijas ekonomiskās konkurētspē-

jas uzlabojumi atkarīgi tikai no mums 
pašiem, bet ekonomiskā izaugsme atka-
rīga arī no ārējiem faktoriem. Latvijas 
ārējās tirdzniecības potenciāls meklē-
jams gan mums tuvos tirgos, gan lielos 
un strauji augošos pasaules reģionos. Tā-
dēļ arvien nozīmīgs mums ir Eiropas Sa-
vienības iekšējais tirgus un jo īpaši Bal-
tijas un Ziemeļvalstu reģions. Vienlaikus 
liela vērība tiek veltīta Ziemeļamerikai, 
arī Ķīnai, Indijai, Japānai un Dienvidaus-
trumāzijai, kā arī Līča valstu reģionam. 
Jaunu tirgu apgūšana mūsu uzņēmējiem 
paver jaunas iespējas, ļauj paaugstināt 
konkurētspēju un mazināt atkarību no 

politiski manipulētiem tirgiem.
Turpmākajos gados ir jāstrādā, lai 

Latvija pasaulē tiktu atpazīta ar savu 
kvalitāti un inovācijām. Lai katru dar-
bību no valsts, pašvaldības vai privātā 
sektora puses, pavada viens būtisks 
vadmotīvs – ikvienu darbu mēs Lat-
vijā darām kvalitatīvi, godprātīgi un 
augstvērtīgi jeb vienkārši labi. Tas nav 
viegli, taču tas nav arī neiespējami.

Valsts simtgade šajā kontekstā ir 
lieliska iespēja piesaistīt mūsu ārvalstu 
partneru uzmanību Latvijas sasniegu-
miem un veicināt turpmāko sadarbību 
pavisam konkrētos projektos – ekono-
mikā, drošībā, kultūrā, izglītībā un zi-
nātnē. Būt dinamiskiem, pārliecinošiem 
un izcelt Latvijas sasniegumus ir ārlietu 
dienesta ikdienas darba uzdevums.

Vienlaikus jāatceras, ka mūsu dip-
lomāti nevar aizstāt nepieciešamo dar-
bu paveikšanu Latvijas konkurētspējas 
uzlabošanai. Bieži efektīvākās reformas 
gan tiek īstenotas, ja tām ir ārējs pamudi-
nājums, ne tikai akūta nepieciešamība. 
Tā pievienošanās process Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijai 
jeb OECD palīdzēja ieviest nepiecie-
šamos uzlabojumus finanšu sektorā un 
valsts uzņēmumu pārvaldībā.

Pašu ziņā atstātais reizumis tiek pa-
kļauts haotiskām pārmaiņām un frag-
mentāriem pasākumiem. Šī tendence 
arī ietekmē Latvijas ārpolitikas vidējā 
termiņa uzdevumus, jo nemitīgas iz-
maiņas vienā jomā un uzlabojumu trū-
kums citās nozaru politikās ir kavēklis, 
lai piesaistītu nozīmīgas investīcijas un 
iekarotu jaunus eksporta tirgus.

Godātie deputāti!
Mēs esam maza tauta, taču liela pa-

saulei. Mūsu kultūras un sporta izcilības, 
zinātnieki, studenti un katrs savas jomas 
profesionālis pasaulē mūs dara lielus. 

Latvija ir liela. Mūsu tautiešus ārvalstīs 
vieno latviešu valoda un piederība savām 
mājām – Latvijai. Mūsu diaspora pieda-
lās Latvijas identitātes saglabāšanā un iz-
kopšanā. Tā visa ir mūsu Latvija un mūsu 
bagātība. Latvijas valstij ir pienākums šo 
bagātību sargāt un par to rūpēties. Latvi-
jas valsts konsekventi sniedz atbalstu di-
asporas svētdienas skolām visā pasaulē, 
kurās tiek apgūta latviešu valoda.

Latvijas valsts ir ieinteresēta ar 
savu diasporu veidot skaidras un prog-
nozējamas ilgtermiņa attiecības, tādēļ 
pienācis laiks sagatavot juridisko bāzi 
Latvijas diasporas atbalstam. Šī būtu 
iespēja veicināt diasporas potenciāla 
piesaisti Latvijas izaugsmei un intere-
šu aizstāvībai starptautiski. Vēlos pa-
teikties par līdz šim ieguldīto darbu un 
savstarpējo atbalstu visām diasporas 
organizācijām pasaulē.

Ekselences, dāmas un kungi!
Šodien stāvam uz Latvijas Repub-

likas starptautiskās atzīšanas de iure 
gadadienas sliekšņa. Savā un Latvijas 
ārlietu dienesta vārdā vēlos pateikties 
Valsts prezidentam, Saeimai, Ministru 
prezidentam, visām nozaru ministrijām, 
valsts un pašvaldību institūcijām, ne-
valstiskajām organizācijām, sociālajiem 
partneriem, mūsu valsts atjaunotājiem un 
it īpaši Latvijas diplomātiem. Paldies vi-
siem, kuri ikdienā ar darbiem un domām 
rūpējas par Latviju, tepat mājās un ārpus 
tās, un visiem mūsu draugiem plašajā pa-
saulē. Paldies Jums par paveikto darbu!

Neatkarību izcīna ar sirdi un sargā ar 
prātu. Latvijas simtgades svētkos leposi-
mies un cildināsim visus Latvijas cilvē-
kus, kuri ik dienu veido mūsu valsti dro-
šāku, spēcīgāku, labāku un skaistāku!

Paldies par uzmanību!
Edgars Rinkēvičs
LR Ārlietu ministrs

„Neatkarību izcīna...“
Turpinājums no 16. lpp.

kurā dzīvojat, par cilvēkiem un valsti?“ – 
аtbildēja: „Zeme padomju. Juku laiks.“18 
Vai Krievija joprojām to piedāvā?

Ko darīji?
Lasītajā Sv. Rakstu vietā Dievs jautā: 

„Ko tu esi darījis?“ Un Dievs taujās: „Ko 
Tu esi darījis (nevis tikai domājis, par ko 
esi bijis sašutis, aizrautīgi runājis), lai 
Latvijai klātos labāk?“ Nevis – ko esi iz-
nesis no tās? Bet – ko tai esi devis?

Mums jābūt skaidrībā par notiekošo. 
Šobrīd norisinās ekonomisks, informa-
tīvs un psiholoģisks karš. Šajā ziņā nekas 
nav mainījies, kopš Bībelē minētā notiku-
ma: „Čūska mani piekrāpa.“ Skatot Lat-
vijas un latviešu tautas vēsturi, ieraudzī-
sim kādu būtisku sakarību – kamēr līdzās 
būs impēriska lielvalsts ar šovinistisku 
ideoloģiju, mums būs jācīnās. Bet lietas 

18 „Страна советская. Время смутное.” (krievu val.) , Политко́вская, A., За что (M: Новая газета, 2007), 940. 
19 legaltext.ee/text/en/X0000K1.htm
20 „1938.gada18.novembra foto, Ruks,M. Spridzinātāji (R: Antava, 2011), 127.
21 2012.gada 6. februārī personiskā sarunā. 

nav bezcerīgas. Ir izaugusi jauna latviešu 
politiķu paaudze, kas, šķiet, lietas saprot 
pareizi un grib iestāties par Latviju kā lat-
viešu valsti, kas nevēlas nemitīgi pasaulei 
atvainoties par to, ka esam, kas esam.

Ko atstāsim?
Kādu mantojumu viņiem atstāsim? 

Kas būs mūsu stafetes kociņš? Šobrīd 
sākas debates par Satversmi. Igaunijas 
Satversmē lasām, ka tā „garantēs igau-
ņu tautas un tās kultūras saglabāšanu uz 
visiem laikiem.“19 Mūsu senči nav mi-
nējuši Satversmē Latvijas valsts mērķi. 
Šodien tas ļoti būtu noderējis. Piemēram: 
„Latvijas valsts pastāv kā latviešu tau-
tas – Latvijas pamatnācijas un valstsnā-
cijas Dzimtene, kur tai dzīvot un uz-
plaukt. Visupirms – tā ir latviešu valsts.“ 
Šis lozungs nav jauns. Latvijas pirmās 
brīvvalsts fotogrāfijās, kur skatām Rīgu 
svētku rotā, redzam virs tagadējās Ra-
diomājas lielu transparentu: „Latvijai 

jābūt latviešu valstij.“20 Bet Satversmes 
sākumā vajadzētu ierakstīt: „Mēs patei-
camies Dievam par iegūto valsti un at-
gūto neatkarību!“ Tas būtu tikai loģisks 
secinājums un atbilstoša rīcība no mūsu 
valsts himnas pirmajiem vārdiem. Kad 
Dievs jautās – ko esat darījuši?, – varēsim 
atbildēt: „Neesam ļāvušies piekrāpties. 
Esam svētbijīgi ņēmusi vērā himnas vār-
dus, esam nopietni attiekušies pret Tavu 
lielo dāvanu – Latviju, – esam to kopuši 
un sargājuši!“ Jo, kā reiz sacīja profesors 
H. Strods: „Neatkarīgā Latvija ir vienīgā 
vieta pasaulē, kur latvieši spēj dzīvot un 
sniegt visu, ko spēj, Tev, Dievs!“21

Mācītājs Guntis Kalme

2012. gada 20. janvārī uzruna Janvā-
ra barikāžu 21. gadadienā Rīga Doma 
baznīcā, 2012. gada 21. janvārī Latvijas 
Ordeņu brālībā, 2012. gada 22. janvārī 
Rīgas Augšāmcelšanās ev. lut. draudzē.

Stafete
Turpinājums no 15. lpp.
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Nāve vienmēr ir pār-
steigums, vai kādu ie-
meslu dēļ to gaida, pie-
mēram, kā atvieglojumu 
cietējam, vai pat mēģina 
domās šo brīdi atbīdīt, 
lai gan zināms, ka ne-
viens no mums nav ne-

mirstīgs. Arī Indras Gubiņas aizieša-
na man likās pēkšņa. Tiesa gan, jutos 
viņas priekšā vainīgs, ka neapsveicu 
viņu 90 gadu jubilejā. Kad Facebook 
izlasīju avīzes Latvija Amerikā redak-
tores Vitas Gaiķes sēru paziņojumu, 
sastingu; likās, asinis pārstāja ritēt 
manos asins kanālos, un tāpēc vaigu 
galos parādījās balti lāsumi, bet galvā 
kā rūgts pārmetums uzplaiksnīja zi-
bens spožumā: „Tu taču gribēji viņai 
pateikties par draudzību un sirds siltu-
mu, ko jutu strāvojam manā virzienā! 
Redzi nu, kāds tu esi!“

Bet varbūt nemaz nav tik vēlu? 
Varbūt nekad nav par vēlu?

Ļoti spilgti palikusi atmiņā diena, 
kad satiku Indru Toronto. 2003. gada 
oktobrī biju aizbraucis uz Kanādu, lai 
strādātu pie grāmatas par Gunu Iko-
nu un Edgaru Krūmiņu. Dzejniece un 
māksliniece Guna tad vairs neizgāja no 
mājas, taču viņa bija izcili saplānojusi 
manu laiku, lai ne tikai nepārtraukti 
klausītos abu mākslinieku stāstos un 
skatītos viņu darbus, kas bija jāapraks-
ta, un sēdētu mājās, bet arī redzētu 
pašu būtisko Toronto un tās apkārtnē. 
Toreiz Guna noteikti paziņoja, ka man 
esot noteikti jāiepazīstas ar The Group 
of Seven, kas likusi pamatus kanā-
diešu glezniecībai. To varot vislabāk 
apskatīt The McMichael Gallery, kas 
atrodas Kleinburgas mežos. Pa ceļam 
būšot iespēja papriecāties par krāšņa-
jiem, rudens sarkano krāsu bagātīgi 
apgleznotajiem kalniem. Mani turp 
vedīšot dzejniece un rakstniece Indra 
Gubiņa. Viņas vārdu zināju, arī to, ka 
viņa ir ļoti populāra tautiešu vidū, biju 
pat vairākas grāmatas lasījis, kad gata-
voju izstādi par Pasaules brīvo latviešu 
1. dziesmu dienām Visbijā 1979. gadā. 
Tomēr paņēmu Latvju enciklopēdiju 
un izlasīju biogrāfiju, lai būtu par ko 
runāt.

Tur un citur bija teikts, ka viņa ir 
15 romānu, sešu stāstu un noveļu grā-
matu un piecu dzejoļu krājumu autore, 
saņēmusi LPB Kanādas kopas balvu, 
J. Jaunsudrabiņa balvu prozā, Kultū-
ras fonda Kr. Barona prēmiju, Goppe-
ra fonda balvu un divas reizes PBLA 
Kultūras fonda goda balvu. Tad uzzi-
nāju, ka viņa ir mana kolēģe – ieguvu-
si bakalaura grādu mākslas vēsturē, kā 
arī bibliotēku zinībās.

Taču, manuprāt, pats svarīgākais 
bija minēts pašā sākumā – viņa dzi-
musi Līvbērzē. Re, cik burvīgi – mana 
dzimta arī nāk no tās puses. Kad nu ti-

kāmies un sākām savu ceļu, noprasīju, 
kurās mājās dzimusi. Neatceros mājas 
nosaukumu, tik uzzināju, ka vecāki 
drīz vien pārcēlušies uz Jelgavu, ka 
kara laikā trīs gadus mācījusies Jelga-
vas Skolotāju institūtā un ka vasarās 
bijis jābrauc uz laukiem izpalīgos. Pir-
mās mājas, kurās viņa bijusi, saukušās 
Ģibeikas.

Kādās? – Ģibeikās. – Tās taču 
manu senču mājas, kurās Branči 
kā saimnieki dzīvojuši vismaz no 
1812. gada. Pēdējā kara laikā tās paga-
dījās ceļā zenītartilērijai, mājas sašāva 
un tās nodega, vecāki ar maniem brā-
ļiem un vecomāti devās bēgļu gaitās 
uz Kurzemi. Pēc kara vecāki, sevišķi 
tēvs, baidījās rādīties to tuvumā – kas 
zina, varbūt pazīs un vēl neaizsūtīs pie 
baltajiem lāčiem. Esmu pēckara bērns, 
tāpēc es Ģibeikas neesmu redzējis, bet 
Indra tur ir pat dzīvojusi!!! Viņa stās-
tīja, kur atradās māja, kur govju kūts, 
zirgu stallis, šķūnis, klēts, kur suņu 
būda, kur bērzi auguši un par laipiņu 
pāri Pienavas upītei.

„Mēs taču esam kā radi!“ izsau-
cos. Kopš šīs tikšanās reizes mēs viens 
otru uzrunājām par radinieku. Aizsā-
kās mūsu sarakste, ne pārlieku regulā-
ra, bet tomēr zinājām, kā otram klājas. 
Kādā vēstulē viņa pavēstīja: „Jā, iedo-
mājos atkal par Ģibeikām. Vispirms 
jau – vārds, kā tāds cēlies? Vai kaut 
kas no senu līvu vārdiem? Latvisks 
taču tas nav. Un piepeši es gara acīm 
redzēju upīti, kas tek pa Ģibeiku malu, 
laipu, uz kuras es kādreiz sēdēju. Vīri 
toreiz upītē ar tīklu zvejoja. /../ Ja es 
aizbrauktu, es Tevi paņemtu pie rokas 
un izvadātu pa vietām, kas bija. Parā-
dītu to ievu, kādu es nekur citur nees-
mu redzējusi. Dārzu, pļavu, pa kuru es 
pirmo reizi mūžā braucu ar siena grāb-
jamo mašīnu. Ģibeikās bija liela kūts, 

kurā es nekad neiegāju. Neviens man 
arī nelika tur iet vai kaut ko darīt, man 
toreiz bija 14 gadu. Bet es tik daudz ko 
tur iemācījos! (Pat atšķirt miežus no 
rudziem!).“

Kā man gribējās, lai Indra izvadā 
mani pa senajām takām...

Lūdzu, lai viņa man kaut ko vai-
rāk uzraksta par Ģibeikām, bet viņai 
vairs nebija spēka, plānu gan uzzīmē-
ja. Viņa reiz taisnojās par nespēju pie-
ķerties pie rakstu darbiem: „Padomā, 
cilvēkam pēc simts un viena gada bei-
dzot ir brīdis, kad patiešām visu dienu 
var sēdēt un brīnīties!“

Pamazām viņa savu māju tīrīja, 
lai pārceltos uz aprūpju namu, tādēļ 
atbrīvojās no žurnāliem, grāmatām, 
izgriezumiem, kas daļēji atceļoja uz 
Latviju. Indra tomēr izlasīja manu 
manuskriptu par gleznotāju Gundegu 
Cenni un ieteica labojumus; viņa jau 
bija māksliniecei ieteikusi mani kā par 
potenciālo grāmatas autoru. (Indra, 
es ticu, ka šogad beidzot šī grāmata 
ieraudzīs dienasgaismu.) Es savukārt 
palīdzēju krāšņi izšūto tērpu, ko ap 
1926. gadu Indrai bija darinājusi tēva 
māsa un ar kuru viņa 1944. gada jūlijā 
aizbēga uz Vāciju, nodot mūžīgā gla-
bāšanā Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas muzejam, pilsētai, kur pagāja 
viņas skolas un agrīnas jaunības gadi. 
Esmu pārliecināts, ka skaistā, krāšņā 
pirmskara Jelgava, Kurzemes un Zem-
gales hercogistes galvaspilsēta, kuras 
mājas bija piesūkušās gadsimtu gaitā 
mantoto kultūras gaisotni, atkal un at-
kal atausa Indras atmiņās, cik vien ilgi 
šī pasaule par sevi viņai atgādināja.

Paldies par Tavu dzīves ceļu, par 
paveikto un par draudzību, sirsnību, 
gaišajām acīm un labsirdību!

Laikraksta vārdā,
Tavs radinieks Māris Brancis

Atvadu vārdi Indrai Gubiņai
1927. g. 8. augustā – 2017. g. 12. decembrī

Indra Gubiņa un Gunārs Gubiņš 1979. gadā Visbijā, Zviedrijā, Pasaules Brīvo 
Latviešu Dziesmu dienu laikā.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. janvārī
Kārlis, Spodris
1863. latviešu ārsts Mārtiņš Zīle.
1926. sabiedrisks darbinieks DV orga-
nizācijā Austrālijā Helmuts Vabulis.

29. janvārī
Aivars, Valērijs
1748. D. Šteinhauers iesniedz sūdzību 
par rāti.
1753. gleznotājs un lugu autors Johans 
Heinrihs Baumanis.

30. janvārī
Tīna, Valentīna, Pārsla
1938. latviešu politiķis, LPSR Minis-
tru padomes priekšsēdētājs (1988.g. 
6.okt. – 1990.g. 7.maijs), LR kooperā-
cijas valsts ministrs (1994.g. 19.sept. – 
1995.g. 21.dec.) Vilnis Edvīns Bresis.
1943. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Elga Ķēniņa.

31. janvārī
Tekla, Violeta
1950. kinorežisore, fonda Sibīrijas 
bērni dibinātāja Dzintra Geka.

1. februāris
Brigita, Indra, Indris, Indars
1918. (pēc j.s. 14. februārī) Krievija 
pārgāja uz Gregora kalendāru.

2. februāris
Spīdola, Sonora
Sveču diena
1853. tulkotājs, publicists Andrejs Dī-
riķis.
1923. rakstnieks Modris Zeberiņš.
1983. Pāvests Jānis Pauls II Vatikā-
nā ieved Julijānu Vaivodu kardināla 
amatā.

3. februāris
Aīda, Vida, Ida
1923. rakstniece Dzidra Zeberiņa.
1923. valodnieks, tulkotājs Edgars Ka-
tajs.

4. februāris
Daila, Veronika, Dominiks
1888. arhitekts Pauls Kundziņš.
1903. tautsaimnieks, literāts Arvīds 
Jēkabs Melliņš.

5. februāris
Agate, Selga, Silga, Sinilga
1888. ģen., robežsargu brigādes ko-
mandieris Ludvigs Bolšteins.
1928. folklorists, literatūrzinātnieks 
Jāzeps Rudzītis.
1952. arhitekta Andra Kīna.

6. februāris
Dārta, Dace, Dora

1867. bēgļu apgādāšanas komitejas 
loceklis, publicists Kristaps Bahma-
nis.

7. februāris
Nelda, Rihards, Ričards, Rišards
1888. politiķis, rakstnieks, LR ārlie-
tu ministrs (1926.g. 19.dec. – 1928.g. 
23.janv.) Fēlikss Cielēns.
1928. dzejniece Ārija Elksne.

8. februāris
Aldona, Česlavs
1923. prozaiķis Ēvalds Vilks (Lācis).
1933. dzejniece Marta Bārbale.

9. februāris
Simona, Apolonija
1909. dzejnieks Teodors Tomsons.
1968. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Iveta Leitase.

10. februāris
Paulīne, Paula, Jasmīna
1919. režisore Pertas latv. drāmu kopā 
un ALTA, rakstniece Babete Blicava 
(dz. Ringa).
1943. Hitlers paraksta pavēli dibināt 
Latviešu SS brīvprātīgo leģionu.
1953. pianiste, sabiedriskā darbiniece 
Toronta Helēna Gintere.  ■

Gunāra Janaiša personālizstāde „BIJUMS“
Dailes teātra Mākslas telpā „Brīvības 75“

No 26. janvāra līdz 10. jūnijam 
Dailes teātra Mākslas telpā Brīvī-
bas 75 bez maksas būs apskatāma 
stundu pirms katras izrādes, kā arī iz-
rāžu laikā fotogrāfa Gunāra Janaiša 
personālizstāde BIJUMS.

Izstādes ieceri komentē tās idejas 
un koncepcijas autors Gunārs Janaitis: 
„Man parādītais gods – piedāvājums 
izstādīties Dailes teātra Mākslas telpā 
„Brīvības 75“ – bija jāpārvērš vizuālā 
atbildībā, kas atbilstu Latvijas valsts 

jubilejas gadam. Tad arī sapratu, ka 
ekspromta personālizstāde BIJUMS 
sadaļā Latvijas laiks nevar notikt bez 
maniem priekšgājējiem – fotomeis-
tariem Viļa Rīdzenieka un Roberta 
Johansona. Vizuālā tosta nākošās te-
matiski vēsturiskās sadaļas – „Padom-
ju Latvija“, „Lībiešu krasts“, „Trešā 
atmoda“, „Dailes teātris“ un „Mūsu 
valsts“ – ir hronoloģiski izvietotas, ļoti 
koncentrētas, jo tādi ir spēles laukuma 
nosacījumi. Ar šo projektu vēlējos pa-

pildināt teātra apmeklēšanas baudu, 
piedāvāt skatīt attēlos lappuses no Lat-
vijas sūrās vēstures. Viss, ko fotogrāfs 
savā mūžā uzņem, saglabājas tikai un 
vienīgi pagātnes formā – kā vērtība, ko 
pilnībā nespēj raksturot nedz literatū-
ra, nedz glezna, nedz atmiņas.“

Līdz ar izstādi vaļā tiks vērts arī 
izdevniecības Neputns izdotais Gunā-
ra Janaiša fotogrāfiju albums Personī-
bas un laikmets. Izstādes producente ir 
Indra Vilipsone.  ■

tu Jāņos ar putojošu alus kausu, siera 
rituli un Ziemassvētku galdu ar cūkas 
šņukuri un pīrāgiem.

Mākslinieks siltos zemes toņos 
krāsās uzbur latvisko pasauli ritēju-
mu, kādu līdz tam padomju okupācijas 
laikā neviens neiedrošinājās gleznot. 
Viņš pats tagad atzīstas, ka sākotnēji 
bija nobijies gan, nezinādams, kā re-
aģēs partija un valdība. Bet, jo tālāk 
attīstīja savu ideju, jo skaidrāk kļuva, 
ka atpakaļceļa vairs nav.

Šajos sienas gleznojumos Andrejs 
Zvejnieks ielika visu savu varēšanu 

un talantu. Skaļi neko nepauzdams, 
mākslinieks savos tēlos atklāja to, ar 
ko tauta šo laiku dzīvoja – ar slepenām 
ilgām par savu neatkarību, gara brīvī-
bu. Tagad šķiet – šis veikums bija viņa 
radošās darbības augstākais punkts.

Krišjāņa Barona zāles nav nekur 
citur Latvijā, tādēļ vien šī zāle Jelga-
vas pilsētas bibliotēkā ir izcila. Arī 
mākslinieciskā ziņā tā vērtējama ļoti 
augstu – tajā interjers salējies vie-
nā veselumā ar sienas gleznojumu, ir 
stilistiski precīzi ieturēts, gleznojums 
tonāli bagāts, monumentāli ievirzīts. 
Jāpiemetina, ka 20. gs. 80. gadiem šī 
zāle bija nacionālās pašapziņas spilgts 
izpaudums, kas apliecināja, ka tautas 

gars nav zudis, par spīti garajiem oku-
pācijas gadiem. Visu laiku bija gruz-
dējušas zemdegas, un nu tās atklāti 
parādījās dienas gaismā, uzplaukstot 
ar neatkārtojamu spēku.

Atklājot šo restaurēto mākslas pie-
minekli, Jelgavas pilsēta atjaunojusi 
lielisku mākslas darbu, kas stāsta gan 
par 20. gs. 80. gadu trauksmaino laiku, 
gan Krišjāni Baronu, gan par Paulīni 
Bartkēviču un vēl jo vairāk par Krišjā-
ņa Barona zāles autoru Andreju Zvej-
nieku, kurš šogad svinēs jau 79. dzim-
šanas dienu. Tā ir neatkārtojama velte 
Latvijas simtgadē.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 11. lpp.



20. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2018. gada 4. februārī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 2. februārī.
€1 = 1,56300 AUD
€1 = 0,87850 GBP

€1 = 1,69600 NZD
€1 = 1,24920 USD

Adelaidē
Svētdien, 4. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē notiks novusa treniņi. Jopro-
jām gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus. ASK priekšnieks Jānis Lindbergs.
Ceturtdien, 8. febr., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS Scrabble rīti. Izmēģiniet 
savas latviešu valodas zināšanas – spēlē-
sim Scrabble (latv. val.) un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā.
Svētdien, 11. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē notiks novusa treniņi. Jopro-
jām gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus. ASK priekšnieks Jānis Lindbergs.
Otrdien, 13. febr., plkst. 18.00 mā-
cības sāks Latviešu valodas apguves 
pieaugušo iesācēju klase; kontaktper-
sona – Ilga Vasele tālr. 0407 118 194.
Ceturtdien, 15. febr., plkst. 10.30 
ALB namā Kino rīts; aicinām visus uz 
filmas izrādi un pusdienām. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 12. februārim.
Svētdien, 18. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē notiks novusa treniņi. Jopro-
jām gaidām jaunus un ne tik jaunus spē-
lētājus. ASK priekšnieks Jānis Lindbergs
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 4. febr., plkst. 11.00 Epi-
fānijas laika 5. svētdienas dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 18. febr., plkst. 11.00 Gavē-
ņa laika 1. svētdienas dievkalpojums.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 17. febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Kanberā
Sestdien, 17. febr., plkst. 10.00 – 17.00 
Daudzkultūru festivāls (Multicultural 
Festival) Civic centrā. Brīvprātīgie 
darbinieki Latvijas stendā dalīs infor-
mācijas lapas un brošūras par Latviju. 
No plkst. 17.25-17.45 uz 7. skatuves 
uzstāsies Kanberas latviešu tautas 
deju kopa Sprigulītis.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 4. febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums Sv. Pētera baznīcā, Reid. 
Dievkalpojumā kalpos mācītājs Ivars 
Osis no Sidnejas. Pēc dievkalpojuma 
mūsu parastais draudzības saiets baz-
nīcas zālē. Pie pašu sarūpētiem grozi-
ņiem, siltiem un vēsiem padzērieniem 
pakavēsimies draudzīgās pārrunās.

Melburnā
Sestdien, 10. febr., plkst. 12.00 Draudzī-
gā aicinājuma sarīkojums Latviešu namā.
Svētdien, 11. febr., plkst. 14.00 Latvi-
jas simtgades ieskandināšana Latviešu 
namā. Koru Daina un Veseris sarīko-
jums Latvijas diriģenta Ivara Cinkusa 

vadībā. Ieeja $25/20; jauniešiem līdz 
18 gadiem ieeja bez maksas.
Otrdien, 13. febr., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 4. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 11. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 18. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pirmdien, 5. febr., plkst. 11.00 Dau-
gavas Vanadžu pilnsapulce.
Svētdien, 11. febr., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu pilnsapulce.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 4. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Trešdien, 14. febr., plkst. 18.00 diev-
kalpojums. Pelnu diena.
Svētdien, 18. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. 1, Gavēnis.

Sidnejā
Trešdien, 7. febr., plkst. 13.00 Latvie-
šu namā zolīte.
Piektdien, 9. febr., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 10. febr., plkst. 11.00 Parnell 
ielas svētki Latviešu namā. Ieeja bez 
maksas. 11.00-14.00 tirdziņš; 11.30-
12.30 Klauns Kāpostiņš ar nodarbī-
bām bērniem; 12.30-14.00 pusdienas; 
14.00-15.30 Jasmīnas (no Latvijas) un 
Sidnejas Dziesmu svētku koru un Sest-
dienas skolas priekšnesumi; 15.30 sa-
dziedāšanās ar Dziesmu svētku virsdi-
riģenti Agitu Ikaunieci.
Sestdien, 17. febr., plkst. 18.00 – 20.00 
Sporta kopas Spars peldēšanas sacen-
sības Enfield Olympic Pool, Portland 
St., Enfield. Visi mīļi gaidīti!
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 4. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 11. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18. febr., plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 4. febr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 11. febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 18. febr., plkst. 9.30 Gavēņa 
I dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 8. febr., plkst. 13.00 kārtē-
jā baltiešu mēneša tikšanās Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters.

Latvijā
Pirmdien, 5. febr., plkst. 18.30 turpi-
not Dailes teātra ciklu Zinību stundas. 
Pieredze un pārdomas lekcijas formā 
būs tikšanās ar mākslinieku Kristianu 
Brekti Mākslinieka, scenogrāfa pie-
redze un pārdomas Dailes teātra Ka-
merzālē. Bezmaksas ielūgumus uz to 
varēs saņemt no 29.janvāra plkst.10.00 
visās Biļešu Paradīzes kasēs. Vietu 
skaits ierobežots, tāpēc viens intere-
sents var saņemt divus ielūgumus.
Piektdien, 9. febr., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 10. febr., komponista Jāņa 
Lūsēna un dziedātājas Inetas Rudzītes 
jaunā dziesmu cikla Manā varā kon-
certs Mālpils muižā.
Svētdien, 11. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Trešdien, 14. febr., komponista Jāņa 
Lūsēna un dziedātājas Inetas Rudzītes 
jaunā dziesmu cikla Manā varā kon-
certs Alūksnes Kultūras centrā.
Sestdien, 17. febr., komponista Jāņa 
Lūsēna un dziedātājas Inetas Rudzītes 
jaunā dziesmu cikla Manā varā kon-
certs Mazmežotnes muižā.
Līdz 15. aprīlim Mākslas muzejā RĪ-
GAS BIRŽA (Doma laukumā 6, Vecrīgā) 
skatāma izstāde Artistry. Polijas tēlniecī-
bas 100 gadi no Polijas Tēlniecības centra 
Oroņsko darbu kolekcijas. Par projekta 
moto ir izvēlēts Darias Malickas (Daria 
Malicka) darbs Kunszt jeb Artistry, jē-
dziens, kuru latviešu valodā varētu tulkot 
kā meistarība, lietpratīgums, mākslinie-
ciskums. Šie vārdi raksturo pēdējos simts 
gados vairāku poļu mākslinieku paaudžu 
radītās skulptūras, objektus, instalācijas 
un video filmas, kas no aptuveni 2000 
darbu lielās kolekcijas ir atvestas uz Rīgu.
Līdz 31. martam Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenās ēkas 4. stāva 
izstāžu zālēs ciklā Paaudze būs skatā-
ma Dainas Riņķes gleznu izstāde no 
LNMM kolekcijas.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma fotogrā-
fa Gunāra Janaiša personālizstāde BI-
JUMS. Izstāde bez maksas būs apska-
tāma stundu pirms katras Dailes teātra 
izrādes, kā arī izrāžu laikā.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


