
2019. gada 8. jan-
vārī Ārlietu ministrijas 
parlamentārā sekretāre 
Zanda Kalniņa-Lukaše-
vica piedalījās Eiropas 
Savienības (ES) Vispā-

rējo lietu padomes sanāksmē Briselē.
Sanāksmē dalībvalstis uzsvēra 

dezinformācijas izaicinājumus un ne-
pieciešamību ES pastiprināt cīņu ar to. 

Parlamentārā sekretāre īpaši norādīja 
uz nepieciešamību koordinēti ieviest 
2018. gada 5. decembrī publiskoto ES 
Rīcības plānu cīņai pret dezinformā-
ciju ES un dalībvalstīs, jo īpaši ņemot 
vērā tuvojošās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas šī gada 25. maijā. Latvija ir 
sniegusi nozīmīgu pienesumu minētā 
plāna sagatavošanā ES.

Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, 

ka „dezinformācijas ārējā un iekšējā 
dimensija nav nodalāmas. Jāstiprina 
spēja cīnīties ar ārējo dezinformācijas 
apdraudējumu, vienlaikus stiprinot sa-
biedrības noturību pret dezinformāciju. 
ES jāveicina arī privātā sektora, tostarp 
IT kompāniju un sociālo platformu ie-
saisti cīņā pret dezinformāciju“.

Godātie Satversmes 
Tiesas tiesneši un ties-
neses!

Saņemot ielūgumu 
uzrunāt Satversmes tie-
sas svinīgo sēdi, jutos 
ne tikai pagodināta, bet 
arī satraukta. Es apzi-

nos šī ielūguma nozīmību un ceru, ka 
jūs negaidāt no manis konstitucionālo 
tiesību eksperta cienīgu analīzi par tie-
siskuma situāciju Latvijā. Kā politiķe 
un sabiedriska darbiniece savā uzrunā 
vēlos vairāk koncentrēties uz demo-
krātijas situāciju Latvijā, kas, protams, 
visciešākajā veidā atspoguļo arī tiesis-
kuma stāvokli.

Šis ir demokrātijai ļoti sarežģīts 
laiks, kas biedējoši iezīmējas Latvijā, 
Eiropā un pasaulē. Eiropas kaimiņos 
nostiprinās autokrātiski režīmi, ASV 
un tās sabiedroto attiecības paslik-

tinās, Eiropu apdraud lielas kara un 
ekonomisko bēgļu plūsmas, Eiropas 
Savienības dalībvalstu ekonomikas 
stagnē. Tas rada pateicīgu augsni da-
žādu krāsu populistiem, kuri vēlēšanās 
gūst panākumus, tai skaitā izmantojot 
faktiski nekontrolētās digitālo mediju 
manipulācijas iespējas. Rīkojoties de-
mokrātijas garantēto brīvību ietvarā, 
šī brīvība tiek grauta. Globālā digitālā 
telpa, kurā darbojas feisbuki un jūtjūbi 
ar saviem slēptajiem algoritmiem un 
mākslīgo intelektu, atrodas gandrīz 
ārpus tiesiskā regulējuma. Vispārīgā 
datu aizsardzības regula un Eiropas 
Komisijas plāns dezinformācijas no-
vēršanai ir tikai pirmie soļi. Digitālās 
vides tiesiska sakārtošana ir viena no 
nopietnākajām lietām demokrātijas 
aizsargāšanai, kas Eiropā ir jārisina 
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Svinīgā Satversmes Tiesas sēdē
Sandras Kalnietes uzruna
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2018. gada 28. decembrī Adelaides 
Latviešu biedrības zālē notika LAAJ 
Skolu nozares organizētā Izglītības 
diena. Tajā piedalījās 6 lektori no Latvi-
jas un 28 dalībnieki. Vienu daļu no da-
lībniekiem interesēja specifiskās lekci-
jas par praktiskām mācīšanas metodēm, 
bet otru daļu piesaistīja tālmācības tēma 
un G. Ceplenieka lekcija par bērna ceļu 
uz Latvijas Skolu un jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem. 15 dalībnieku noklau-
sījās visu lekciju ciklu. Dalībnieki bija 
sabraukuši no Adelaides, Melburnas, 
Sidnejas un viens dalībnieks bija iera-
dies pat no Jaunzēlandes. Bija arī daži 
Kultūras dienu viesi no Latvijas.

Kā jau iepriekšējās publikācijās 
tika minēts, visi lektori ir A. Ziedares 
Vasaras vidusskolas viesu skolotāji 
no Latvijas. Dace  Anstrate, Gunta 
Kļava, Santa  Iesmiņa un Ilze  Jēge-
re mūsu Vasaras vidusskolas bērniem 
māca latviešu valodu, Anita  Šaltāne 
māca Latvijas ģeogrāfiju un Gints 
Ceplenieks māca dziedāšanu.

Lekcijas bija interesantas un prak-

tiskas. Skolotāji izmantoja video mate-
riālus, kuros bija redzamas viņu darba 
metodes, kā arī iesaistīja visus dalīb-
niekus aktivitātēs, lai izpildītu kādu 
uzdevumu par ģeogrāfijas vai latviešu 
valodas tēmām. Bija iespēja uzdot jau-
tājumus un saņemt atbildes ne tikai par 
latviešu valodas mācīšanas metodēm 
no skolotājām Daces un Guntas, bet 
arī uzzināt par mazākumtautību skolu 
sistēmu Latvijā no Salaspils 2. vidus-
skolas direktora vietnieces mācību 
darbā A. Šaltānes, kā arī uzzināt vai-
rāk par to, kā Latvijā darbojas mūzi-
kas skolas un kā mācās bērni NMV 
Rīgas Doma kora skolā no tās vadītāja 
Ginta Ceplenieka. Skolotājas Santa un 
Ilze bija apkopojušas savus vasaras vi-
dusskolās Garezerā un AZVV savāk-
tos un gatavotos materiālus apjomīgā 
elektroniskajā materiālā, kas būs brīvi 
pieejams ieinteresētajiem skolotājiem. 
Sūtiet pieprasījumu to pieejai uz epas-
tu: laaj.izglitiba@gmail.com

Manuprāt, ieguvēji no šīs dienas 
bija visi. Vasaras vidusskolas vecā-
kiem bija iespēja iepazīties ar viņu 
bērnu skolotājiem klātienē, bet Aus-
trālijas skolotāji, kuri māca Vasaras 
vidusskolā, varēja iepazīties ar saviem 
topošajiem kolēģiem pirms došanās uz 
Vasaras vidusskolu.

Tomēr svarīgākais ir tas, ka Aus-
trālijas latviešu skolu skolotāji atkal 
iemācījās ko jaunu. Ne jau par velti 
ir teiciens: Mūžu dzīvo, mūžu mācies! 
Skolotāji nekad nepārtrauc savu izglī-
tošanos, jo zināšanu nekad nevar būt 
par daudz.

Lekciju cikla noslēgumā bija brī-
nišķīga sajūta un pārliecība, ka AZVV 
bērni ir uzticēti labās rokās. Šie viesi 
noteikti ir ieguvums mūsu Vasaras vi-
dusskolas saimei. Īpašs paldies Gintam 
Cepleniekam par dāvātajiem jaunajiem 
materiāliem mūzikas skolotājiem!

Noslēgumā nedaudz par AZVV 
Viesu dienas semināru. 2019. gada 
6. janvāra  pēcpusdienā Gints Cep-
lenieks, Anita Šaltāne un Dace Ans-

Zināšanu nekad nav par daudz!
Atskats uz Izglītības dienu un AZVV Viesu dienas semināru
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trate nolasīja savas lekcijas atkārtoti 
tiem cilvēkiem, kuri aizņemtības dēļ 
Kultūras dienu laikā nepaspēja pieda-
līties Izglītības dienā. Neskatoties uz 
to, ka es lekcijas klausījos otro reizi, 
skolotāji bija pratuši tās padarīt tik in-
teresantas, it kā klausītāji tās dzirdētu 
pirmo reizi, jo tika rādītas un pielie-
totas jaunas mācību metodes un video 

Izglītības dienas dalībnieki. Klausītāju rindās arī LR Kultūras ministre Dace Melbārde.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Austrālijas vasara 

vienmēr bijusi karsta, 
un šī vasara izceļas ar 
sevišķi augstām tempe-
ratūrām. Pat Viktorijā 
dažas dienas gandrīz sa-

sniedz 50°C, pietrūkstot tikai nedaudz 
grādiem.

Par spīti karstumam, notiek visas 
kārtējās vasaras nodarbības, tai skaitā 
Annas Ziedares Vasaras Vidusskola 
Dzintaros pie Adelaides, bērnu vasa-
ras nometne Tērvetē pie Melburnas, 
3x3 saiets pie Adelaides.

Pēdējos gados jaunums ir lielais 
skaits Latvijas latviešu, kuri atbrauc 
šajā laikā uz Austrāliju, lai uzstātos Kul-
tūras dienās. Labklājības līmenis Latvi-
jā lēnām pieaug, un daudzi braucēji paši 
finansē savu braucienu, nepaļaujoties 
uz sabiedrības finansiālo atbalstu.

Austrālija un Latvija kļūst arvien 
tuvākas.

GN

Kursi diasporas jauniešiem
Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2019

Vēlos Jūs informēt, ka Latvijas 
Universitāte sadarbībā ar Latviešu va-
lodas aģentūru un Izglītības un zināt-
nes ministriju sāk pieteikuma pieņem-
šanu uz Latviešu valodas un kultūras 
vasaras skolu 2019 diasporas jaunie-
šiem.

Šobrīd pieteikumi tiek pieņemti ti-
kai no tiem, kam nav latviešu valodas 
priekšzināšanu  (A1 līmenis). Grupā 
paredzēts līdz 13 cilvēkiem. Dalībnie-
ku vecums no 18 līdz 30 gadiem. Pie-
sakoties ir jāaizpilda pieteikuma veid-
lapa un jāuzraksta motivācijas vēstule.

Šajās LU mājas lapās Jūs atradīsiet 
visu informāciju par Latviešu valodas 
un kultūras vasaras skolu 2019 diaspo-
ras jauniešiem (datumus, programmu, 
pieteikuma veidlapu):

latviešu valodā:
https://www.latvianlanguage.lu.lv/
lat/latviesu-diasporai/
angļu valodā:
https://www.latvianlanguage.lu.lv/
for-latvian-diaspora/

Vasaras skolas programmā:
latviešu  valodas  intensīvais 

kurss 64  akadēmisko  stundu  apjo-
mā (gramatikas pamati; lasītprasmes, 
rakstītprasmes un runātprasmes piln-
veide). Kurss ietver tādus tematus kā 
cilvēka personība, pieredze, zināšanas 
un prasmes, iepazīšanās un uzturēša-
nās Latvijā, daudzpusīgā un unikālā 
Rīga, pilsētas iepazīšana un orientē-
šanās tajā, Latvijas iedzīvotāju ikdie-
na un svētki, latviešu tradicionālā un 
mūsdienu kultūra, Latvijas aktualitā-
tes medijos, Latvijas un latviešu veik-

smes stāsti pasaulē;
lekcija  par  Latvijas  vēsturi  un 

politiku, kas vasaras skolas dalīb-
niekiem sniegs iespēju iepazīties ar 
mūsdienu Latvijas vēsturi un politisko 
situāciju Latvijā; lekcija par latviešu 
kultūru un mākslu, kuras laikā vasa-
ras skolas dalībnieki varēs iepazīties 
ar Latvijas vizuālās mākslas un arhi-
tektūras vēsturisko attīstību, kā arī 
ievērojamākajām personībām; lekcija 
par latviešu folkloru: tradīcijām un 
ieražām. Lekcijas laikā vasaras skolas 
dalībnieki varēs iepazīties ar latvie-
šu tautasdziesmām, kā arī pamēģināt 
tās kopīgi izdziedāt un izdejot; eks-
kursija pa Rīgu un vairāku pilsētas 
muzeju  apmeklējums (Vēstures un 
kuģniecības muzejs vai Okupācijas 
muzejs, Nacionālais Mākslas muzejs, 
Nacionālā bibliotēka, Raiņa un Aspa-
zijas māja Rīgā, Etnogrāfiskais brīvda-
bas muzejs); divu dienu izbraukums 
uz  ostas  pilsētu Ventspili (Ventspils 
Amatu māja, Piejūras brīvdabas mu-
zejs u.c.); ekskursija  pa  Kuldīgu 
(Ventas rumba, vecpilsēta).

Studentiem par sekmīgu kursa no-
kārtošanu tiks piešķirti 4 kredītpun-
kti (6 ECTS).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
ir 23. 04. 2019. Informācija par pie-
ņemto lēmumu pretendentam tiks no-
sūtīta uz viņa norādīto e-pasta adresi 
līdz  03. 05. 2019. Pretendentiem  līdz 
16. 05. 2019. ir jānosūta apstiprinā-
jums dalībai vasaras skolā.

Sarmīte Miltiņa,
Latvijas Universitātes 

Pirmsstudiju mācību centrs
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32. Tērvetes bērnu vasaras nomet-
ne notika no 2019. gada  3. janvāra 
līdz 9.  janvārim. Nometnē piedalījās 

23 bērni no Adelaides, Brisbanes un 
Melburnas, kā arī brīvprātīgi palīdzēja 
19 vecāki.

N o m e t n e s 
tēma bija Svētki, 
un mes mācījā-
mies par Jāņiem, 
Miķeļiem, Mār-
tiņiem, Dzies-
mu Svētkiem, 
1. maiju, 4. maiju, 
18. novembri un 
par kāzām.

Parastā dienas 
programmā bērni 
piedalījās garīgās 
nodarbībās, lasī-
šanā, dziedāšanā, 
rokdarbos, āra 
spēlēs un peldēša-
nā. Īpašas nodar-
bības bija Šķēršļu 

gājiens, izbraukums uz Daylesford 
un kavēkļu skrējiens. Sestdienas va-
karā arī noturējām Masku ballīti, uz 
kuru bērni saģērbās kā eglītes, Liel-
dienu zaķīši, Jāņa bērni, ugunskuri, 
piparkūkas un vēl daudz citādu mas-
ku tērpos.

Pēdēja koncertā bērni nodziedā-
ja: Neguļu neguļu Jānīša nakti, Zaļā 
krūze, Piparkūkas danco, Ak, eglīte un 
Lec, saulı̄te!

Bija nogurdinoša, bet jauka ne-
dēļa, kad gulējām teltīs zem brīniš-
ķīgām debesīm Viktorijas laukos pie 
Kilmore.

Gaidīsim visus nometniekus un arī 
jaunus 2020. gada janvārī!

Ēriks Birzulis,
2019. g. TBVN vadītājs kopā ar 

Zinta Walter Bruns
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latvie-
šu 36. jaunatnes dienu 
logo konkursā piedalī-
jās vairāki mākslinieki, 
atspoguļojot sava dizai-
na dažādas tēmas, kas 

saistītas ar latviešu jauniešu tradīciju 
piekopšanu Austrālijā un Latvijā.

Konkursā uzvarēja Antra Švarca.
Antras raksta: „Mērķis 36. Jau-

natnes dienu logo dizainam ir  at-
spoguļot Latvijas bagāto kultūru un 
Austrālijas latviešu jaunatnes enerģi-
ju. Jaunatnes dienās mēs lepojamies 
par savu izcelsmi un svinam Latvijas 
kultūras tradīcijas. To simbolizēju ar 
lepnas, drošsirdīgas tautu meitas tēlu. 
36. Jaunatnes dienas notiks Melbur-
nā, un lai to uzsvērtu, izvēlējos attēlot 
ikonisko Melburnas jauniešu tautas 
deju ansambļa Ritenītis Alsungas tau-

tas tērpu. Stilistisko iedvesmu ieguvu 
no vēsturiskām Latvijas afišām, kuru 
kombinēju ar mūsdienu estētiku. Ieliku 
trijdeksni dejotājas rokā, lai simbolis-
ki sasauktu tautu no tālienes šeit uz 
Melburnu.“

Austrālijas Latviešu 36. jaunat-
nes dienas notiks šī, 2019. gada, de-

cembrī Melburnā.
Lija Andersone

Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu 36. jaunatnes dienu logo
Konkursā piedalījās vairāki mākslinieki

AL36JD logo.

Antra Švarca.
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Austrālijas bērnu vasaras nometne „Tērvetē“
Bija nogurdinoša, bet jauka nedēļa

Austrālijas bērnu vasaras nometnes „Tērvete“ dalībnieki nometnes atklāšanā.
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Godātā redakcija!
Kad mēs reiz mācīsimies?
Cienījamā Mildiņas vēstuļu rakstī-

tāja, nevienu Kultūras dienu sarīkoju-
mu neapmeklējusi, pati atzīstas: „pie 
tuvākās iespējamības iegādājos prog-
rammas grāmatiņu, un nodomāju, ka 
nu varēšu visu pamatīgi nokritizēt.“

Vai tas domāts kā joks? Bet tad 
seko vesels raksts laikrakstā, kas man 
tomēr neliekas kā joks un domāju, ka 
KD rīkotājiem, kas ielikuši tik lielas 
pūles, lai sarīkotu tik ļoti sekmīgas 
Kultūras dienas, tas arī tomēr nevar 
likties kā joks.

Un ko var cerēt panākt tādu raks-
tu publicējot? Vai nav jau atkārtoti 
redzēts, ka spējīgus un apdāvinātus 
cilvēkus no mūsu latviešu kopienas 
aizbaida ar neapdomātu kritizēšanu, 
par zaudējumu mums visiem?

Daudz varētu teikt par visu skais-
to un vērtīgo, ko redzējām šinīs KD, 
ceru par to vēl ko redzēt Laikrakstā, 
bet īsumā: Katrs, ar ko es runāju, teica, 
ka atklāšanas koncerts bijis brīnišķīgs. 
Teātris bija interesants. Kopkora kon-
certs tik skaists, un tāds varens koris, 
ka man arī aizrāvās elpa, redzot viņus 
visus uz skatuves uznākam. No Latvi-
jas Gaudeamus koris un kopa Rotaļa; 
visiem skaidrs, cik labi tie labi ir. Prā-
ta Vētras koncerta publikas sajūsma 
un bērni, kas zināja dziesmu vārdus 
no galvas. Un kas par panākumu, visus 
tos dabūt uz Adelaidi! Sekmīgs tautas 
deju uzvedums, kas tik svarīgs, lai 
piesaistītu mūsu jaunatni un dotu tiem 
piedalīšanās prieku. Eleganta jaunga-
da balle.

KD saved mūsu tautiešus kopā tā, 
kā neviens cits notikums mūsu sabied-

rībā. Bija sabraukuši no Austrālijas 
pilsētām, no laukiem, no Jaunzēlan-
des, bija tādi, kas piedalās regulāri, bet 
arī tādi, ko tieši šīs KD pievilka, kuri 
sen nav latviešos piedalījušies.

Bija sarīkota vesela virkne sanāk-
šanu pēc sarīkojumiem, kur ļaudis 
acīmredzami gribēja sanākt kopā pa-
vadīt vakaru. Sadziedāšanās vakari 
pēc kopkora koncerta citus gadus arī 
bija jauki, bet šoreiz izvēlējās to rīkot 
kā visiem atklātu vakaru. Jaunieši sa-
nāca un priecājās, vai tas nav traki? No 
kurienes tad mēs domājam, ka nāks 
mūsu sabiedrības nākotne?

Katrs, kurš ir piedalījies KD rīko-
šanā, zina, cik tas ir milzīgi liels darbs. 
Tīšu prātu meklēt vainas un tās publi-
cēt, kāpēc, mīļie ļautiņi, kāpēc?

Ilze Tomass (Thomas)
Laikrakstam „Latvietis“

Tiem, kas nebija klāt 
nupat aizvadītajās Aus-
trālijas Latviešu Kul-
tūras dienās Adelaidē, 
bija dota iespēja mazā, 
bet ļoti kompaktā veidā 
izjust Kultūras dienu sa-
jūsmu, Gaudeamus ko-

rim 2019. gada 5. janvārī iegriežoties 
Latviešu namā Melburnā.

Gaudeamus kora un tā diriģenta 
Ivara Cinkusa slava jau dod katram ti-
cību uz patīkamu jaunu piedzīvojumu. 
Tas tā bija arī šoreiz, izjūtot dziesmas 
skaistumu augstākajā līmenī, – diriģen-
tam un koristiem saplūstot vienā sinhro-
nizētā mūzikas un ietērpa kopībā.

Melburniešiem bija iespēja piedzī-
vot vienreizēju koncertu, kur katrs tā 
sniedzējs: mūsu Sandra Birze ar kla-

vierēm (arī stabuli) un Roberts Bir-
ze ar dūdām, adelaidieša Jāņa Laura 
čells, Rīgas Gaudeamus koris un diri-
ģents Ivars Cinkuss; katrs savā mākā, 
bet kopībā, vienam otru papildinot, 
pacēla šo koncertu kaut kur mūzikas 
mākslas virsotnes tuvumā.

Apsveicama ideja bija koncerta rī-
kotājiem, nelietot skatuvi, bet novietot 
koristus, diriģentu un visus pārējos 
māksliniekus zāles vienā stūrī iepre-
tim sēdošajiem skatītājiem zāles dia-
gonāles virzienā. Četrstūrainā telpā, 
kakta pozīcija ir tā piemērotākā vieta, 
lai izmantotu skaņas novirzīšanu pub-
likas virzienā.

Šodienas trimdas apstākļos, kur 
daudziem jaunākās paaudzes latvie-
šiem latviešu valoda nav vairs pirmā 
valoda, kā arī viņu angliski runājošām 

paziņām, ir varbūt ieteicams mūsu 
koriem sekot Gaudeamus kora parau-
gam, repertuārā uzņemot dažas kla-
siskās mūzikas vai citu zemju tautas 
dziesmas, ko nodziedāt koru koncer-
tos vai konkursos, lai piesaistītu vai-
rāk apmeklētājus, un tai pašā laikā, 
iepazīstinātu citas tautas ar latviešu 
tautas bagāto dziesmu krājumu un ne-
apslāpējamo tradīciju dziedāt.

Beigās, pēc vairāk nekā 200 klau-
sītāju izpaustās aplausu vētras, varam 
izteikt lielāko pateicību arī šī uzvedu-
ma rīkotājiem,– Anitai Andersonei un 
viņas komandai par šo, mūsu atmiņās 
ierakstīto, jauko koncertu.

Ivars Mirovics,
viens no klausītājiem.
Melburnā, 9.01.2019.

Laikrakstam „Latvietis“

Atbalss no Adelaides Kultūras dienām
Vīru kora „Gaudeamus“ koncerts Melburnā

Vīru koris „Gaudeamus“ Melburnas Latviešu namā. Centrā diriģents Ivars Cinkuss.
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Lasītājas vēstule
Kad mēs reiz mācīsimies?
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2019. gads  Latvijā 
sākās ar jūras vētru, un 
tās vējš bija tā neierasti 
iegriezies Baltijas jūras 
garenvirzienā, kas deva 
tam iespēju pamatīgi ie-
skrieties. Tiesa, Latvijas 

krastus skāra tik vētras mala, kas to-
mēr sapūta 40 m/sek. Nekādi nopietni 
postījumi nav bijuši. Mani, kā dabas 
draugu un fotogrāfu, interesēja viļņi 
pie tuvākajiem moliem.

Uz Lapmežciema veco molu aizgā-
ju kājām un visā pilnībā izbaudīju vēja 
spēku ar puteni, kas piekrastē pārgā-
ja krusā. Ne acis atvērt, ne kājās no-
stāvēt, vējš mani izdauzīja kā pelavu 
maisu. Ļoti jāuzmanās no devītajiem 
viļņiem, kas nāk vairāki pēc kārtas. 
Troksnis apdullinošs. Kad aizvēru 
Lapmežciema Gardo zivju namiņa 
durvis, tad nokļuvu klusumā un tikko 
kūpinātu zivju smaržā. Te es iegriežos 
ļoti bieži. Vasaras sezonā nāku uz ziv-
ju zupu, vārītu melnā grāpī uz uguns-
kura, bet ziemas laikā nāku degustēt 
kūpinātu zivju delikateses. Ko tik ne-
esmu nobaudījusi... pagaidām mans 
favorīts ir karsti kūpināts zutis!

Esmu ievērojusi, ka man bieži vien 
negaidīti veicas; tā šoreiz man radās 
iespēja paviesoties Kurzemes vienīga-
jā nēģu ražotnē SIA Tilaudi Ragacie-
mā. Man nebija ne mazākā priekšsta-
ta, kā tas notiek. Dzīvus nēģus zinu, 
arī to, ka Latvijā viņus zvejo murdos 
dažās upēs, faktiski Vidzemē un lielās 
ražotnes ir Carnikavā un Salacgrīvā 
un, ka nopirkt var ceptus un karsti kū-
pinātus nēģus.

Tilaudu saimnieku zināju vaigā, 
bet te, nokritu kā sniegs uz galvas, un 
biju priecīga par laipno uzņemšanu 
un pacietīgajām atbildēm uz nezinīša 
jautājumiem. Necik daudz jau nevaru 
stāstīt un arī fotografēt nevarēju, jā-
glabā ražošanas noslēpumi. Pirmais 
mani pārsteidza daudzās kastes ar 
nēģiem, gan ārā, gan ceptuvē. Pats 
saimnieks Edvīns Pildiņš bija cepēja 
lomā – uz restēm tiek sarindoti viens 
pie otra nēģi, apmēram 4-5 kg, otra 
reste kā vāks virsū. Tad šī panna tiek 
iešauta krāsnī uz oglēm. Vienlaicīgi 
tā nav vienīgā reste uz oglēm. Pēc zi-
nāma laika resti apmet otrādi, un kad 
apceptas abas puses, tad paver restes 
un nēģus kā plāceni akurāti ieliek kat-
lā. Pilnu katlu, kurā ceptajiem nēģiem 
pārliets sālsūdens, liek vārīties. Mā-
jas kārtībā saimnieces liek klāt pie-
devas un krāsai pielej tēju. Ražošanā 
tas nav vajadzīgs, jo nēģu ir daudz un 
tie sutinās savā sulā. Nākamais etaps 
ir tos glīti sarindot Tilaudu kubliņos, 
redzēju kā to dara divas darbinieces 
pie gara galda, virs kura šūpojas balts 
tvaika mākonītis. Kad kubliņi pilni, 
nēģiem pārlej želejas šķidrumu, un tie 
tiek pārsegti.

Tālāk jau seko ceļš pie pircēja. 
Izstāstīju to ļoti vienkāršoti, nelasot 
nekādu informāciju par šo jomu. Bez 
kubliņiem vēl ir mazāki iepakojumi 
vakuumā. Tas viss ir roku darbs, un 
cena kā delikatesei. Gatavo produkciju 
Tilaudi izvadā pasūtītājiem, arī Gar-
do zivju namiņam. Šādus nēģus, pēc 
sentēvu metodēm, Tilaudi gatavo jau 
25 gadus, no SIA Tilaudi dibināšanas 

brīža. Pats īpaš-
nieks Edvīns Pil-
diņš jaunībā nebija 
saistīts ar zvejnie-
cības lietām, bet ja 
rados ir zvejnieki 
un vēl nēģu cepējs 
Vidzemē, tad cita 
ceļa nav, tas jau ir 
aicinājums.

Vai ir problē-
mas darbā? Pro-
tams, viss atkarīgs 
no nozvejoto nēģu 
daudzuma, un tas 
ir sezonas darbs, 
jo nēģus var zve-
jot tikai noteiktā 
laikā un saldētus 
nevar cept. Nēģu 
zvejai ir liegums 
no 1. februāra līdz 

31. jūlijam noteiktās upēs: Gaujā, Ven-
tā, Salacā, Braslā, Irbē, Sakā, Svētupē, 
Užavā un Lielupē. Citi lieguma termi-
ņi ir pārējās upēs, kurās atļauta nēģu 
zveja, piemēram Daugavā.

Par cik jebkurā darbā jāiet līdzi 
laikam, ar šī gada janvāri SIA Tilaudi 
atklāja jaunu līniju – uz oglēm cepti 
nēģi želejā – stikla burciņās, pasteri-
zēti, bez konservantiem, ar ievēroja-
mu glabāšanas laiku; šāds produkts 
ir jaunums Latvijas tirgū. Jaunā līnija 
izveidota ar ES finansējuma atbalstu 
SIA Tilaudi iesniegtajam inovatīvajam 
projektam nepieciešamā aprīkojuma 
iegādei. Kā jau tas paredzēts saistībā 
ar pārtiku, regulāri ierodas pārbaudes. 
Man tas viss bija kas neredzēts, ievē-
roju, ka viss ir nostrādāts līdz pēdē-
jam sīkumam, ne lieku priekšmetu, ne 
lieku soļu. Būsiet Latvijā, nogaršojiet 
nēģus!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Mazliet par nēģiem
Ragaciema „Tilaudi“

Edvīns Pildiņš SIA „Tilaudi“ īpaš-
nieks ir apmierināts – daudz nēģu, 
daudz darba un „Tilaudi“ produkciju 
gaida visā Latvijā.
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Zvejniekciemu sievas ir radušas pie darba, ir jāprot parei-
zi un glīti sarindot nēģus SIA „Tilaudi“ kubliņos. Tiesa, 
Zoja un Emma ne sevišķi gribēja pozēt, kadrs ir miglains, 
jo viss ir ietīts tvaika mākonī.
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SIA „Tilaudi“ jaunā produkcija.
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materiāli. Patiešām apbrīnojami radoši 
skolotāji! Viesu dienas semināra lekci-

jas noklausījās 10 interesenti.
Vēlreiz pateicos LR IZM un LVA 

par šo lielisko izdevību. Pasākumu lī-
dzfinansē Latviešu valodas aģentūra 
no Izglītības un zinātnes ministrijas 

budžeta programmas Valsts valodas 
politika un pārvalde.

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Zināšanu nekad nav par daudz!
Turpinājums no 2. lpp.
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Rakstu krājuma kultūrai un brīvai 
domai Jaunās Gaitas ziemas numurs 
jau nonācis abonentu rokās visā pasau-
lē un daudzās bibliotēkās Latvijā, kā 
arī Jāņa Rozes un Zvaigznes ABC grā-
matveikalos, Galerijā Istaba, Apgāda 
Zinātne veikalā, NicePlace veikalā un 
Latvijas okupācijas muzeja grāmatu 
galdā.

Literārajā daļā sastopami gan lie-
li talanti, gan topoši. Īsstāstus piedā-
vā Inguna  Bauere,  Evita  Hofmane, 
Nora Ikstena, Patrīcija Kuzmina un 
Vladis Spāre. Dzejoļu kopas piedāvā 
Ingmāra  Balode  un  Elvīra  Bloma, 
kā arī, Jāņa Elsberga atdzejojumā, lie-
tuviešu dzejnieks Toms (Tomas) Ven-
clova.

Par Imantu  Tilleru, latviešu iz-
celsmes mākslinieku Austrālijā, un 
par viņa darbu izstādi Latvijas Na-
cionālajā mākslas muzejā pagājušo 
vasaru raksta izstādes veidotāja Anita 
Ansone. Daudzi attēli no šīs izstādes 
apskatāmi, žurnālu pašķirstot. Arī 
vāka dizains ņemts no Tillera darba.

Fotogrāfijas profesijas vēsturnieks 
un standartu konsultants Vilnis Auziņš 
sniedz ieskatu dažos pagājušās vasaras 
fotomākslas procesos un notikumos.

No latviešu karavīru rakstu krāju-
ma Nameja gredzens 1945. gada au-
gusta numura Pēteris Korsaks ievada 
mākslinieka Osvalda Rožkalna (1910-
1989) apceri Darba diena. Voldemāru 
Irbi pieminot.

Mūzikas nodaļā Daces Aperānes 
intervija ar komponistu Andri  Dze-
nīti. Dzenīša simfonisko kompozīciju 
Māra Andra Nelsona vadībā šoruden 
uzveda Leipcigas Gewandhaus orķes-
tris Rīgā un Liepājā, kā arī Bostonas 
Simfoniskais orķestris Bostonā, ASV.

Neatkarīgais žurnālists Otto 
Ozols kodolīgi un tālredzīgi novērtē 
13. Saeimas vēlēšanu rezultātus – Ga-
rāka par mūžu vēlēšanu nakts ilgst.

Vēstures nodaļā zem virsraksta 
Neatlaidīgie drupinātāji Juris Šlesers 
iedziļinās igaunietes Sirje Okas Ainso 

Rakstu krājuma kultūrai un brīvai 
domai Jaunās Gaitas rudens numurs 
jau nonācis abonentu rokās visā pa-
saulē un daudzās bibliotēkās Latvijā, 
kā arī Jāņa Rozes un Zvaigznes ABC 
grāmatveikalos, Galerijā Istaba, Ap-
gāda Zinātne veikalā, NicePlace vei-
kalā un uz Latvijas Okupācijas muzeja 
grāmatu galda.

Literatūras daļā lasiet četru dzej-
nieku jaundarbu sakopojumus un čet-
rus īsos stāstus. Dzeja ir no Dagnijas 
Dreikas, Māra Krautmaņa, Ingrīdas 
Tāraudas un Ineses Zanderes. Daiļpro-
za ir no Gunas Rozes, Lienītes Med-
nes-Spāres un Jura Zvirgzdiņa. Ir arī 
eseja Tavas mātes valoda no venēcieša 
Paolo Pantaleo, kurš daudz latviešu li-
teratūras tulkojis itāļu valodā.

Latvijas Nacionālā mākslas mu-
zeja izstāžu kuratore Dace Lamberga 
apraksta divus izcilus mākslas notiku-
mus pagājušā vasarā: Baltijas valstu 
mākslas izstādi Âmes Sauvages (Ne-
pieradinātās dvēseles) Orsē muzejā 
Parīzē (Musée d’Orsay) un tekstil-
mākslinieka Egila Rozenberga gobelē-
nu izstādi Transfigurācija Rīgā. Linda 
Treija sniedz ieskatu mākslinieces Ag-
neses Rudzītes izstādē Liepājā Stiprā 
Made. Latvija. Daudzi mākslas attēli 
papildina visus trīs izstāžu aprakstus.

Vāka dizaina pamatā ir mākslas 
darbs, kurš tapa šovasar Garezera bēr-
nu nometnē Mičiganā, ASV, Lindas 
Treijas vadītajā mākslas nodarbībā. 
Autore ir Vasara Rauda, 9 gadus jau-

na.
Divas komponistes Dace Aperāne 

un Anna Veismane apspriež Jāzepa 
Vītola balādes jauktam korim Gais-
mas pils muzikālo spēju apvienot 
emocijas un prātu.

Aktualitāšu nodaļā IV Latviešu 
Zinātnieku kongresa manifestu ievada 
LZA prezidents Ojārs Spārītis. Ne-
atkarīgais žurnālists, publicists Otto 
Ozols novēl lasītājiem rūpīgi gatavo-
ties uz Saeimas vēlēšanām 6. oktobrī, 
atmest negatīvismu un populismu, un 
ieturēt plašu skatu uz valsts vietu pa-
saulē.

Viskonsinas (Wisconsin) Univer-
sitātes lingvistikas profesora Valda 
Zepa (1932-1996) aizsāktā, bet nepa-
beigtā vēsturiskā romāna Ansis – zelta 
cilvēks fragmentu ievada Jura Šlesera 
piezīmes un paskaidrojumi.

Lāsma Gaitniece raksta par latvie-
šu sievieti, kas pirmā ieguvusi medicī-
nas zinātņu doktora grādu, – Elizabeti 
Jakovļevu (1892-1955).

Bārbalas Simsones recenziju par 
Egīla Ventera romānu Poseidona gal-
va papildina Ventera vēl topošā ro-
māna Tenebre fragments. Par Māras 
Celles memuāru Mežaparka meitene 
uzaug Amerikā raksta Juris Šlesers. 
Kristīne Ilziņa raksta par Liānas Lan-
gas Velēnu kleitu, Andrejs Grāpis par 
Imanta Auziņa Klusums nav mēmums 
un Lāsma Gaitniece par Nikita Petro-
va Bendes. Viņi izpildīja Staļina pavē-
les tulkojumu no krievu valodas.

Nodaļā Dažos vārdos, kā vienmēr, 
pieminēti spilgtākie latviešu kultūras 
notikumi, jaunākās grāmatas, uzvedu-
mi, u.c.

Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēstuli juris.zagarins@gmail.com 
vai zvaniet +1 413 732-3803, vai arī 
skatiet mājas lapu http://jaunagaita.
net, kur variet arī ieskatīties Jaunas 
Gaitas vēsturiskā arhīvā no 1955. gada 
līdz pat šodienai.

Juris Žagariņš

„Jaunā Gaita“ Nr. 294
Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai

Žurnāla „Jaunā Gaita“ Nr. 294 vāks.

„Jaunā Gaita“ Nr. 295
Ziemas numurs

Žurnāla „Jaunā Gaita“ Nr. 295 vāks. 
Turpinājums 13. lpp.
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Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas 45. vasara
Dienas grāmata

1. dienas notikumi
Pirmā skolas die-

na – 2. janvāris! Pēc 
nokļūšanas Dzintaros, 
45. AZVV tika atklāta 
ar karoga uzvilkšanu 
un uzrunām. Atklāšanā 

piedalījās LR Kultūras ministre Dace 
Melbārde, kura uzrunāja skolas saimi 
un pasniedza dāvanu AZVV par godu 
Latvijas simtgadei.

Tam sekoja guļamtelpu iekārtoša-
na, skolēnu valodas prasmju pārbaudes 
un brauciens uz pludmali. Vakarpusē 
ar dažām dejām mūs iepriecināja TDA 
Rotaļa no Latvijas, bet pēc tam – pir-
mais kora mēģinājums un iepazīšanās 
vakars!

Laikapstākļi Dzintaros – saulains 
laiks bez mākoņiem, 26°C.

2. dienas notikumi
3. janvāra  rīta pusē audzēkņi ie-

kārtoja klašu telpas un sāka gatavoties 
pirmajām stundām. Latviešu valodas 
stundu laikā notika viesu lekcijas. LR 
Kultūras ministre Dace  Melbārde 
sniedza lekcijas par mediju pratību un 
Latvijas kultūras bagātībām, savukārt 
rakstniece Biruta Eglīte sniedza lekci-
ju par viņas sarakstīto grāmatu Cetur-
tais Bauslis par savām dzimtas gaitām.

Tā kā mūs lutināja svelme, piepra-
sījums pēc pludmales bija ļoti liels. 
Vakara nodarbību laikā notika koru 
kari lielajā zālē mūsu šī gada diriģenta 
Ginta Ceplenieka vadībā.

Laikapstākļi Dzintaros – skaidras 
debesis, 38°C.
4. janvāris – 
3. dienas notikumi

Šajā dienā notika pirmās vēstures 
un ģeogrāfijas stundas. Dzintaros ie-
stājās vēsāks laiks, taču pieprasījums 
pēc pludmales joprojām bija liels (var-
būt tāpēc, ka skolēniem šī bija pirmā 
iespēja braukt arī uz veikaliem). Sau-
lainais laiks tika baudīts arī lasīšanas 
stundā.

Vakara nodarbību laikā notika in-
terešu grupas  – muzicēšana, zolīte, 
koklēšana, prievīšu aušana, linu tērpu 
šūšana, rotkalšana un metāla liešana, 
kokdarbi un pārsteigumā – joga!

Laikapstākļi Dzintaros – pārsvarā 
skaidras debesis, 25°C.
5. janvāris – 
4. dienas notikumi

Šīs dienas vārds, kas tika īpaši sko-
lēniem uzsvērts bija cieņa. Visa AZVV 
saime aizdomājās, ko mēs cienām un 
ko īpaši godājam. Īpašāk izdevās no-
vērtēt ikdienas saulainos laikapstāk-

ļus, jo mūs ik pa 
brīdim pārsteidza 
lietus gāzes. Tomēr 
esam pateicīgi, ka 
nokrišņi neiztrau-
cēja vakara spēļu 
nodarbību, jo tad 
bērniem būtu bijis 
daudz grūtāk iesaistīties visās intere-
santajās aktivitātēs, ko audzinātāji bija 
sagatavojuši.

Laikapstākļi Dzintaros – brīžiem 
apmācies, nedaudz nokrišņu, 23°C.
6. janvāris – 5. 
dienas notikumi

Kā jau ierasts AZVV, svētdienās ir 
īpaša dienas programma. Pēc brokas-
tīm un guļamistabu sakārtošanas noti-
ka svētbrīdis Dzintaru brīvdabas baz-
nīcā, ko vadīja skolas vadītājs Markus 
Dragūns.

Tad sekoja Olimpiādes spēles pa 
darbu grupu komandām. Olimpiādes 
diena tradicionāli ir arī viesu diena, tā-
pēc Dzintaros sagaidījām draugus un 
radus, lai kopā ar mums baudītu die-
nas aktivitātes un gardās pusdienas, ko 
sagatavoja skolas saimnieces.

Paralēli olimpiādes spēlēm notika 
arī skolotāju seminārs. Finālu spēles 
notika dienas otrajā pusē, un vakarā 
skolas audzēkņiem bija iespēja noska-
tīties tautas deju izrādi Vēl simts gadu 
dejai.

Olimpiādes uzvarētāji: basket-
bols – Asprātīgie ausekļi (oranžs), 
volejbols – Spēcīgās saules (sarkans), 
tautas bumba – Spēcīgās saules (sar-
kans).

Laika apstākļi Dzintaros – 25°C, 
pārsvarā skaidras debesis un mērens 
vējš.
7. janvāris – 
6. dienas  notikumi

Atsākās parastās skolas stundas 
šajā pirmdienā, un visi jaunieši iekrita 

Vasaras vidusskolas atklāšana.
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atpakaļ normālā ritmā. Bija īpaši labs 
kora mēģinājums, kur mūsu diriģents 
Gints Ceplenieks mālēja mūsu jaunos 
audzēkņus par labākiem dziedātājiem.

Vakarā notika Interešu grupas – 
muzicēšana, zolīte, koklēšana, prie-
vīšu aušana, linu tērpu šūšana, rotu 
kalšana un metāla liešana, kokdarbi un 
pārsteigumā – Diriģēšana ar Gintu!

Arī šim vakaram parādījās izcili 
skaists saulriets, par kuru visi priecājās.

Laika apstākļi Dzintaros – pārsva-
rā skaidras debesis, 26°C.

8. janvāris – 7. dienas notikumi
Šajā rītā skolēni modās plkst. 6, lai 

skrietu maratonu! Visi audzēkņi vai 
nu noskrēja, vai nosoļoja noliktu mar-
šrutu ar švunku un enerģiju!

Vakarā notika Perfektais pāris, 
kur atklājās vairākas kaislīgas emoci-
jas un varbūt pat atradām kādu mūžīgo 
mīlestību...

Laika apstākļi – skaidras debesis, 
26°C.
9. janvāris – 
8. dienas notikumi

Visi pārīši no Perfektā pāra svinē-

ja savu uzvaru ar vakariņām pie atse-
višķa galda ēdamzālē, kas bija skaisti 
izrotāts ar svecītēm. Pēc vakariņām 
skolēni parādīja savas aktierspējas, ko 
mums iemācīja viesu režisors Reinis 
Vējiņš no Latvijas.

Laika apstākļi – apmākušas debe-
sis, 18°C un vējains.
10. janvāris – 
9. dienas notikumi

Šajā dienā visi audzēkņi nepacietī-
gi gaidīja vakaru, lai pēc stundām un 

mājas darbiem viņi varētu sapulcēties 
starp barakām, uzvilkt kārtīgus apa-
vus un sagaidīt, ka mūziķi sāks spē-
lēt... PĒRKONĪTI! Visi vismaz dažas 
reizes pagāja pa dejas ceļu pa apli, bet 
tikai stiprākie varēja izturēt līdz ga-
lam. Matīss  un Anika uzvarēja ma-
ratonu 1:31 stundā; apsveicam viņus!

Laika apstākļi – skaidras debesis, 
20°C un vējains.

Andrejs Jaudzems

Turpmāk vēl

Latviešu Ciems aicina
Svētdien, 20. janvārī, plkst. 14.00 Ciema Lielajā zālē uz

klasiskās mūzikas pēcpusdienu.

Sofija Kirsonova (vijole) un Sandra Birze (klavieres)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pēc koncerta būs uzkodas un atspirdzinājumi.

Ieeja pret ziedojumiem Latviešu Ciemam, sākot no $15

Latvija bija viena no pirmajām ES 
dalībvalstīm, kas vērsa uzmanību uz tā-
diem izaicinājumiem kā spējas atpazīt, 
analizēt un atmaskot dezinformāciju, kā 
arī veicināt sabiedrības izpratni, tostarp 
atbalstot pētniecību, mediju neatkarību 
un medijpratību. Latvijai būtiski, lai 
tiktu stiprināta arī ES Stratēģiskās ko-
munikācijas operatīvās grupas darba 
kapacitāte Eiropas Ārējā darbības die-
nestā, lai strādātu ar izaicinājumiem 
Austrumu partnerības reģionā.

Vispārējo lietu padomē dalībvalstis 
arī diskutēja par nākamo sešu mēnešu 
darbu Rumānijas prezidentūras vadībā 
ar ES daudzgadu budžetu 2021.-2027. 
gadam. Z. Kalniņa-Lukaševica norā-
dīja: „Savlaicīga vienošanās par ES 
budžetu ir svarīga, lai nodrošinātu lai-

cīgu fondu ieviešanu. Tas ir īpaši sva-
rīgi gala saņēmējiem – pilsoņiem un 
uzņēmumiem. Tajā pašā laikā Latvija 
uzsver kvalitatīvas vienošanās nozīmi. 
Sākotnējais ES priekšlikums ir būtiski 
jākoriģē. Konverģencei jābūt horizon-
tālai prioritātei attiecībā uz lauksaim-
niecību, Kohēzijas politiku, transporta 
savienojumiem, pētniecību un inovā-
cijām.“

Dalībvalstu pārstāvji tika arī iepa-
zīstināti ar Rumānijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē izvirzīta-
jām prioritātēm 2019. gada pirmajam 
pusgadam. Sanāksmē parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševi-
ca pauda Latvijas atbalstu Rumānijas 
prezidentūras izvēlētajam moto Kohē-
zija, kopīga ES vērtība, norādot, ka 
Latvija vienmēr ir uzsvērusi kohēzijas 
un konverģences politikas nozīmi vi-
sos ES politikas aspektos.

Informācijai
2018. gada 5. decembrī publiskotais 

ES Rīcības plāns cīņai pret dezinformā-
ciju, kā arī progresa ziņojums par Ei-
ropas Komisijas paziņojuma Vēršanās 
pret dezinformāciju tiešsaistē – Eiropas 
pieeja (publiskots 2018. gada 26. aprīlī) 
ieviešanu. Rīcības plāns ir atbilde Eiro-
padomes diskusijām 2018. gada jūnijā, 
oktobrī un decembrī, kur tika norādīts 
uz izaicinājumiem šajā jomā, īpaši ņe-
mot vērā gaidāmās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas 2019. gada maijā.

Rīcības plāns (angļu valodā) 
pieejams:

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u /
commission/publicat ions/act ion-
plan-disinformation-commission-
contribution-european-council-13-14-
december-2018_en

LR Ārlietu ministrija

Dezinformācijas draudi
Turpinājums no 1. lpp.

AZVV 45. vasara
Turpinājums no 8. lpp.

Vasaras Vidusskola „Dzintaros“.
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tuvākajos gados.
Es lepojos, ka Latvijas Republikas 

Satversme ir sestā vecākā konstitūcija 
pasaulē. Jums, cienījamās tiesneses un 
godātie tiesneši, ir atbildīgs uzdevums 
samērot likumdevēju radītos likumus 
ar Satversmes burtu, garu un būtību. 
Sargājot Latvijas Satversmi, jūs sar-
gājat mūsu valsts politisko sistēmu un 
demokrātiju. Strādājot Eiropas Par-
lamentā, man nākas pārliecināties, 
kādu ļaunumu demokrātijai nodara 
konstitūcijas uzraudzības institūcijas 
un tiesu neatkarības samazināšana vai 
pat zaudēšana. Tad tiesu vara var kļūt 
par naudas varas kalponi, kas paklau-
sīgi piekrīt valdošās elites lēmumiem 
un likumu redakcijai. Diemžēl šādi 
piemēri Eiropas postimperiālajās no-
malēs nav retums.

Šodien mūsu Satversmes tiesas 
autoritāte ir tik augsta kā vēl nekad 
agrāk. Tomēr arī Latvijas politikā ir 
bijušas situācijas, kad daļa politiķu 
labprāt būtu redzējuši paklausīgāku 
Satversmes tiesu. Atceros, kā 9. Sa-
eimas gados Vecrīgas polittehnologu 
vide zuzēja no baumām par valdošās 
koalīcijas plānu pakāpeniski privatizēt 
Satversmes tiesu, tajā ieceļot savējos 
tiesnešus. Baumas tā arī palika bau-
mas, jo valdošie iegāja vairāku gadu 
nepatikšanu periodā – 8000 cilvēku 
protestēja Doma laukumā un prasīja 
tiesisku valsti un godīgu politiku, tad 
sekoja Lietussargu revolūcija, referen-
dums par tautas tiesībām ierosināt at-
laist Saeimu, 2008. gada beigās sākās 
ekonomiskā krīze, kam sekoja 13. jan-
vāra nemieri. Tā bija tautas griba, kas 
nepieļāva slīdēšanu neliberālas (tas ir, 
ne-tiesiskas) demokrātijas virzienā, ko 
šodien redzam ne tikai Eiropas kaimi-
ņos, bet arī Ungārijā un Polijā.

Cienījamās tiesneses un godājamie 
tiesneši!

Mēs tikko krāšņi nosvinējām Lat-
vijas simtgadi. Simtgade palīdzēja ie-
raudzīt īsteno mērogu, ar kuru katram 
un ikvienam būtu jāsamēro sava dzīve 
ar tās priekiem, cerībām un sarūgtinā-
jumiem. Simtgade ļāva asi izjust, cik 
tas ir liels brīnums, ka mūsu valsts un 
tauta pastāv par spīti trim okupācijām 
50 gadu ilgumā un milzīgiem cilvēku 
zaudējumiem. Arī 50 brīvības gadi ir 
bijuši smaga darba un trūkuma gadi, 
jo mūsu tautai trīsreiz ir nācies atjau-
not izpostīto valsti – pēc Pirmā un 
Otrā pasaules kara un pēc neatkarības 
atjaunošanas. Tātad Latvijas cilvēki ir 
piedzīvojuši labi ja pāris desmitgades 
atelpas, kad beidzot iespējama vairāk 
vai mazāk normāla dzīve, kādu citas 
Eiropas tautas ir pieredzējušas gadu 
desmitiem. Demokrātijas attīstībai 
un nostiprināšanai tas ir neparasti īss 
laiks, lai apziņā pārvarētu izdzīvoša-
nas smaguma vienpatību un veidotos 
aktīva pilsoniskā sabiedrība, kuras lo-
cekļi iestājas ne tikai katrs par savām 

tiesībām un labumu, bet arī par kopu-
ma labumu.

Daudzās simtgadei veltītās runās 
un rakstos autori ar lepnumu uzsver, 
ka 1918. gada janvārī Latvijas Pagaidu 
nacionālā padome paziņoja, „ka Lat-
vijai jābūt neatkarīgai, demokrātiskai 
republikai, kura apvienotu Kurzemi, 
Vidzemi un Latgali”. Demokrātiska 
republika bija latviešu intelektuāļu un 
politiķu apzināta izvēle, taču jāšaubās, 
vai tautas vairākums pat pēc Satvers-
mes pieņemšanas 1922. gadā izprata, 
ka demokrātija nozīmē katra atbildību 
ne tikai par sevi un saviem tuvinie-
kiem, bet arī līdzatbildību par savu 
nāciju, sabiedrību un valsti. Latvijas 
valsts bija dzimusi uz cariskās Krie-
vijas impērijas drupām, un cilvēkiem 
nebija gandrīz nekādu politisko tiesī-
bu un valsts demokrātiskās pārvaldes 
pieredzes. Šis demokrātijas vājums 
beidzās ar K. Ulmaņa autokrātiskā re-
žīma izveidošanu. Nu bija vadonis, kas 
uzņēmās atbildību un vienoja tautu. 
Nebija vairs ne vēlēšanu, ne Saeimas, 
ne opozīcijas.

Līdzīgi, kā sabrūkot cara impēri-
jai, neko lielāka demokrātijas pieredze 
nebija, arī atjaunojot Latvijas neat-
karību 1990. gadā. Kāds iebildīs, bet 
Atmoda un LTF? Jā, LTF bija plaša 
demokrātiski izveidota organizācija, 
kuras programmas virsuzdevums bija 
valstiskās neatkarības atjaunošana. Šo 
tautas gribu īstenoja no LTF saraksta 
ievēlētie Augstākās Padomes deputāti, 
pieņemot 4. maija deklarāciju. Sākās 
pārejas periods, kas beidzās ar 5. Saei-
mas ievēlēšanu, pēc kuras Latvijai no 
postpadomju hibrīda bija jāpārtop par 
demokrātisku un tiesisku valsti. Kaut 
arī sabiedrības demokrātijas apziņa 
bija vāja, starpkaru perioda vēstures 
atkārtošanos novērsa mērķis pievieno-
ties ES un NATO. Integrācijas procesa 
reformas kļuva par nozīmīgu Latvijas 
politiskās stabilizācijas rīku. Pateico-
ties nākamo partneru spiedienam un 
palīdzībai, tika izvirzīti stingri de-
mokrātijas un tiesiskuma noteikumi, 
ja vēlējāmies pievienoties šiem abiem 
attīstīto valstu klubiem. Vajadzība pēc 
drošības un sapnis par labklājību bija 
tik spēcīga motivācija, ka tā vienoja 
valdību un sabiedrību, pat īstenojot 
vissāpīgākās reformas. 2004. gadā 
Latvija kļuva ES un NATO dalībvalsts. 
Turpmāk mums pašiem bija jāuzņemas 
atbildība par savas demokrātijas un tie-
siskuma kopšanu. Vai mēs tam bijām 
gatavi? Ne gluži, jo pieņemt pareizos 
likumus un normatīvos aktus ir viena 
lieta, bet tos ieviest – pavisam cita. Tas 
prasa politisku gribu un zināšanas, kā 
arī aktīvu pilsonisko sabiedrību. Pa-
mati bija ielikti, pirmie stāvi uzcelti, 
bet pati demokrātijas celtne un tiesis-
kums vēl arvien bija tapšanas procesā.

Cienījamās tiesneses un godājamie 
tiesneši!

Reiz lasīju socioloģisku teoriju, 
kas tiesiskuma situāciju sabiedrībā 
raksturoja kā trīs savstarpēji saistī-

tu apļu sistēmu. Tās centrā ir kodols, 
kurā esošie ne pie kādiem apstākļiem 
nepārkāps likumu. To ieskauj plaša 
josla, ko veido caurmērā likumpaklau-
sīgi cilvēki. Trešajā aplī koncentrējas 
dažādi ētiski zemas raudzes perso-
nāži – negodīgi krāpnieki un kriminā-
li elementi. Viņi sistemātiski pārkāpj 
likumu un iedzīvojas uz sabiedrības 
un tās locekļu rēķina. Ja viņu noda-
rījumi paliek nesodīti, tad vidējā apļa 
ārējā malā sākas erozija. Tiesiskumam 
nedarbojoties, trešais aplis arvien pa-
plašinās un likuma pārkāpēju kļūst 
vairāk. Kopš neatkarības atjaunošanas 
šo eroziju esam piedzīvojuši ar uzvi-
ju – oligarhizācija, sistēmiska korup-
cija, valsts nozagšana, valsts adminis-
trācijas un partiju aparātu saaugšana, 
banku izputināšana un netīras naudas 
atmazgāšana, pašvaldību privatizā-
cija, mutatis mutandis likumi, savējo 
iecelšana atslēgas amatos, maksātne-
spējas lietas, OIK afēra, korumpēti 
tiesneši un netaisni spriedumi un tā 
joprojām. Diemžēl arī 2004. gads, kad 
Latvija pievienojās ES un NATO, ne-
kļuva par robežšķirtni, kad brīnumai-
nā kārtā erozija beidzas. Tā turpinājās, 
bet ar katru nākamo gadu sabiedrības 
spiediena un tiesiskuma nostiprināša-
nās rezultātā mazinājās. Starptautiska-
jos demokrātijas un tiesiskuma indek-
sos mēs parasti atrodamies kaut kur pa 
vidu – krietni zem Ziemeļvalstīm, bet 
visbiežāk – mazliet virs Ungārijas, Po-
lijas un Rumānijas.

Ir kauns šīs afērās pieminēt, bet tas 
ir jādara, jo cilvēkos ir zudusi ticība 
taisnīgumam, un sabiedrība pārdzīvo 
dziļu uzticības krīzi. To pārliecinoši 
atspoguļoja 13. Saeimas vēlēšanu re-
zultāti – vēlētāji Saeimā ir ievēlējuši 
vairāk nekā pusi jaunu deputātu. Tas 
bija protesta balsojums un skaļi pa-
teikts nē līdzšinējiem politikas pīlā-
riem un tās taisīšanas paņēmieniem. 
Sabiedrība ir nogurusi no skandāliem, 
nejēdzībām, korupcijas un šķietamas 
vai īstas nesodāmības. Oligarhu sa-
runas, izrādās, ir tikai sarunas, nevis 
tirgošanās ar ietekmi un plāns valsts 
nozagšanai. Valsts kontroles ziņojumi, 
kas gadiem konstatē aizdomīgus darī-
jumus Rīgas satiksmē un citur, paliek 
bez tiesībsargājošo iestāžu rīcības. Par 
Zelta tilta dārdzību nevienam nav jāat-
bild. Cilvēkiem, kas godīgi dara savu 
darbu un audzina bērnus no savas pie-
ticīgās algas, tas nav saprotams. Viņi 
alkst pārmaiņas, kas atjaunotu ticību 
taisnīgumam un valstij.

Šai uzticības krīzei padziļinoties, 
gluži kā padomju laikā, sabiedrībā 
iezīmējas dalījums viņi un mēs. Tikai 
toreiz padomju viņi bija svešie, kamēr 
mēs bijām savējie, un tas mūs atbrī-
voja no morālas atbildības par svešo 
pastrādātajām nejēdzībām. Vai tiešām 
atbrīvoja? Nez vai, jo ar izdzīvošanas 
imperatīvu nevar attaisnot denunciāci-
ju rakstītājus un tos, kas sadarbojās ar 

Svinīgā Satversmes Tiesas sēdē
Turpinājums no 1. lpp.
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VDK. Tagad visi it kā būtu savējie, jo 
valsts ir mūsu pašu, bet daļa savējo – 
politiskā elite, augstākā ierēdniecība, 
uzņēmēji – nu daudzu acīs kļuvuši 
par viņiem jeb svešajiem, kuri vaino-
jami pie visām nebūšanām un grēku 
darbiem. Tikmēr mēs, tie godīgie, bet 
arī pasīvie, nejūtamies līdzatbildīgi par 
tām nejēdzībām, kas valstī notiek. Šis 
pilsoniskās iesaistes trūkums ir Latvi-
jas demokrātijas Ahileja papēdis, kas 
atspoguļo ilgstošu vilšanos tiesiskumā.

2018. gada EK ziņojums par tie-
siskumu Eiropas Savienībā konstatē, 
ka tikai 47% iedzīvotāju uzskata tiesu 
varu Latvijā par neatkarīgu. Pie tam 
pašu Latvijas tiesnešu novērtējums 
tiesu varas neatkarībai Latvijā ir sa-
līdzinoši viszemākais visu ES dalīb-
valstu vidū! Tas ir bēdīgi, jo tiesu 
neatkarība ir sabiedrības vairogs pret 
balto apkaklīšu noziedzību un korup-
ciju. Šajā vidēji zemajā līmenī – kas 
par terminu! – esam kopā ar Lietuvu, 
Portugāli, Rumāniju un Maltu. Ru-
mānijā faktiski dekriminalizē politis-
ko korupciju, lai atbrīvotu korupcijā 
pieķertos valdības locekļus no krimi-
nālatbildības. Savukārt Maltā pēc iz-
meklētājžurnālistes Dafnes Karuanas 
Galicijas slepkavības, opozīcijas po-
litiķu dzīvība ir apdraudēta un viņus 
apsargā miesassargi. Tāds, lūk, ir tas 
vidēji zemais līmenis, kurā, es ceru, 
Latvija neiestrēgs.

Lai arī statistiski Latvijas izaug-
smes rādītāji ir tik labi kā nekad agrāk, 
tomēr atsvešinātība starp varu un tau-
tu nemazinās. Gluži otrādi, tā nemitīgi 
palielinās. Tā gan nav tikai Latvijas 
problēma, tāda pati tendence vēroja-
ma arī citās ES dalībvalstīs. Statistiskā 
izaugsme neatspoguļo patieso tautas 
labklājības līmeni, jo bagātība arvien 
vairāk koncentrējas nelielas sabiedrī-
bas grupas rokās. Savukārt nabadzī-
bai pakļauta arvien lielāka sabiedrības 
daļa. Bīstamākais, ka Eiropā šī pola-
rizācija aprij vidusšķiru, kas ir demo-
krātijas atbildīgākā daļa pilsoniskās 
sabiedrības pamatu pamats. Latvijā 
pilsoniskās sabiedrības slānis vēl jop-
rojām ir ļoti plāns. Turklāt daļa jauno 
un mūsdienīgi izglītoto, kas potenciāli 
pārstāv vidusšķiru un kam ir tuvi libe-
rālās demokrātijas ideāli, brauc prom 
gan ekonomisku, gan sociālu iemeslu 
dēļ. Tieši viņi Latvijas demokrātijas 
attīstībai varētu dot visvairāk, jo ir 
brīvā valstī dzimuši brīvi pilsoņi, at-
vērti Eiropas un pasaules pieredzei. 
Viņi sevī nenes totalitārisma ēnas un 
komunistiskās ideoloģijas sašķobīto 
pasaules uzskatu. Turpretī man, tāpat 
kā vairākumam cilvēku, kas savu ak-
tīvo dzīvi ir sākuši pirms valsts neat-
karības atjaunošanas, demokrātija bija 
jāatklāj un jāizprot no nulles.

Iespējams, man tas ir bijis vieglāk 
nekā vairumam, jo diplomātes darbs 
man deva iespēju tieši saskarties ar 

to jauno, atvērto un iecietīgo pasauli, 
kas mūsu 50 gadu gūsta laikā bija iz-
veidojusies Dzelzs priekškara rietumu 
pusē. Taču ne katram tāda iespēja ir 
bijusi, tādēļ es varu saprast tos cilvē-
kus, kas jūtas drošāk savu pagātnes 
uzskatu cietoksnī un to sargā ar ag-
resīvu apņēmību. Kampaņas, kas tiek 
izvērstas, lai uzspiestu savu vienīgo 
pareizo viedokli, parasti balstās uz 
noklusējumiem, puspatiesībām un arī 
meliem. Spilgts paraugs ir Stambulas 
konvencijas apkarošana. Neskatoties 
uz to, ka Latvijā vardarbība ģimenē un 
pret sievietēm ir izplatīta vairāk, nekā 
vidēji ES valstīs, Saeima tomēr nav ra-
tificējusi Stambulas konvenciju, kura 
ir kļuvusi par savdabīga kultūrkara 
priekšmetu. Tomēr es ticu, ka agri vai 
vēlu tas notiks, jo visas tiesības pasau-
lē ir iegūtas strīdos, katru jauno tiesību 
normu vispirms atkarojot tiem, kas tai 
pretojas.

Cienījamās tiesneses un godājamie 
tiesneši!

Atgriežoties pie lielajiem izaici-
nājumiem mūsdienu demokrātijai, es 
vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mums, politi-
ķiem, ir jārada regulējums kvalitatīvai 
demokrātiskai diskusijai globālo digi-
tālo telpu, tīklu un burbuļu laikmetā.

Agrāk demokrātiskā sabiedrībā 
visaptverošas diskusijas par lielām, 
kopīgām problēmām notika prestižāko 
dienas avīžu un nopietnāko žurnālu 
lappusēs vai nacionālās apraides tele-
vīzijas un radio programmās. Digitālo 
un sociālo mediju un lielo datu laik-
metā šī diskusija izšķīst, fragmentējas 
burbuļos, kuros pašsagrupējas cilvēki 
ar līdzīgiem uzskatiem. Būtībā viņi 
sarunājas paši ar sevi, kas atomizē sa-
biedrību un deformē priekšstatu par 
vienojošo un kopīgo. Šie līdzīgi do-
mājošo burbuļi un specifisku interešu 
atomi it viegli kļūst par ēsmu negodī-
gām politiskām vai ekonomiskām in-
teresēm. Kā to parādīja lielo datu un 
sociālo tīklu izmantošana Brexit un 
Trampa kampaņās, ar dezinformāci-
jas un digitāli bruņotas propagandas 
līdzekļiem ir iespējams ievērojami 
saasināt pretrunas sabiedrībās un iz-
mantot šīs pretrunas vēlētāju grupu 
ļoti konkrētai ietekmēšanai.

Šajā dezinformācijas haosā un 
viltus ziņu plūsmās demokrātija ne-
drīkst būt bezpalīdzīga. Tai ir jāspēj 
sevi aizsargāt pret naida kurināšanu, 
ekstrēmismu, sabiedrības šķelšanu, 
etnisko un politisko grupu mākslīgu 
konfrontāciju. Un šeit nav runa par 
cenzūras ieviešanu vai izteiksmes brī-
vības ierobežošanu, bet gan par parei-
zā līdzsvara atrašanu, kas sabiedrībai 
dotu tiesiskus līdzekļus sevi aizsargāt 
pret negodīgām manipulācijām. Pir-
mie soļi, kas būtu jāsper, ir likumu 
pieņemšana, kas novērstu anonimitāti 
internetā, uzliktu pienākumu serveru 
saimniekiem bloķēt troļļus un botus, 
kā arī paredzētu kriminālsodāmī-
bu par viltus ziņām (fake news). Ja 
ir politiska griba, tad šādus likumus 

nacionālais likumdevējs var pieņemt 
ātri. Savukārt Eiropas Savienībai ir 
jāpanāk starptautisks likumisks regu-
lējums, kas uzliktu par pienākumu so-
ciālajiem medijiem atklāt algoritmus, 
ko tie izmanto sabiedrības vai tās da-
ļas ietekmēšanai pēc pasūtījuma. Tas 
mazinātu draudu, ka grupējumiem un 
personām, kam ir privileģēta pieeja iz-
lūkdienestu instrumentiem un/vai ki-
berieročiem, ir iespēja būtiski kropļot 
demokrātijas garantētās brīvības.

Cienījamās tiesneses un godātie 
tiesneši!

Manā uzrunā ir šķietami maz cil-
dinājumu Latvijas demokrātijas un 
tiesiskuma sasniegumiem. Protams, 
es zinu, kādas grūtības, atjaunojot val-
sti, esam pārvarējuši un kādus upurus 
nesuši. Kā katrs cilvēks, kas mīl savu 
valsti, es lepojos ar padarīto, ar mūsu 
cilvēku strādīgumu, uzņēmību un ne-
atlaidību. Īpaši, ja mēs salīdzinām ar 
demokrātijas un tiesiskuma situāci-
ju tajās valstīs, kas izveidojās uz bi-
jušās Padomju Savienības drupām. 
1991. gadā mēs visi atradāmies uz vie-
nas starta līnijas, šodien Baltijas valstis 
ir tālu aizsteigušās priekšā. ES Aus-
trumu partnerības valstīs, un ne tikai, 
arī Rietumbalkānu valstīs mūs uzskata 
par paraugu, kam sekot un līdzināties 
kā demokrātijas un tiesiskuma ziņā, tā 
reformu un izaugsmes ziņā. Tieši tāpat 
mēs skatāmies uz mūsu reģiona taisnī-
guma pirmrindniecēm Ziemeļvalstīm. 
Tas ir demokrātijas un tiesiskuma lī-
menis, sabiedrības attīstības un pilso-
niskās iesaistes ideāls, uz kuru Latvi-
jas valstij un tautai ir jātiecas un kas ir 
jāsasniedz visdrīzākajā laikā.

Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka mēs 
nekad nedrīkstam aizmirst, ka Lat-
vija ir Eiropas Savienības Austrumu 
robežvalsts, kurai ir tieša sauszemes 
robeža ar Krieviju un Baltkrieviju. 
Tās ir valstis, kurās valda autokrātis-
ki režīmi. Viens no tiem ir agresīvs, 
un diemžēl daļa Latvijas iedzīvotāju 
dzīvo Putina režīma dezinformācijas 
un manipulāciju telpā. Mūsu tautai 
dalība Eiropas Savienībā un NATO ir 
mūsu valsts pastāvēšanas eksistenciāls 
jautājums. Atšķirībā no ES centra val-
stīm, Latvija un pārējās Baltijas valstis 
nekad nedrīkst atļauties riskantus po-
litiskus eksperimentus ar populismu 
un radikālismu, kas mūs atsvešinātu 
no ES kodola un apdraudētu valsts 
demokrātiju un, iespējams, arī pastā-
vēšanu. To dziļi un pamatīgi ir jāapzi-
nās Latvijas pilsoņiem, lai kas arī viņi 
būtu – uzņēmēji, intelektuāļi, tiesneši, 
studenti, lauksaimnieki, strādnieki, 
Saeimas deputāti vai valdības locek-
ļi. Mūsu ģeopolitiskā situācija nosaka 
mūsu valsts politiskās, ekonomiskās 
un drošības izvēles. Tāpēc es no sirds 
vēlos, lai otrajā Latvijas gadsimtā 
mūsu tautas izvēles būtu gudras, iz-
svērtas un tālredzīgas.

Dievs, svētī Latviju!
Sandra Kalniete,

2019. gada 9. janvārī

Svinīgā Satversmes Tiesas sēdē
Turpinājums no 10. lpp.
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Beidzot esmu atkal 
tikusi pie saviem rakstu 
darbiem un šodien, diem-
žēl jau 2018. gada 16. ok-
tobrī, man atkal sarunāta 
viena tikšanās ar vēl vienu 
trimdas bērnu bērnu. Ar 
šo grāmatu man nepavi-

sam neiet viegli, jo visi tie trimdas bērnu 
bērni, kuri tagad dzīvo Latvijā, ir tik ļoti 
aizņemti, ka man tikai pa retam izdodas 
kādu sarunāt tad, kad viņam ir laiks. 
Patiesībā man vajadzētu priecāties, ka 
viņi visi te ir tik darbīgi, bet ar to mana 
grāmata velkas garumā, un tagad redzu, 
ka tai iet jau trešais gads. Tomēr ar varu 
nevienu nevaru piespiest pie sevis at-
nākt. Tādēļ esmu ļoti priecīga, ka šodien 
vienam atkal ir atradies brītiņš laika. Tā 
ir Ilga Bērzkalne, kuru es atceros vēl no 
tā laika, kad Kalamazū mums Amerikā 
pašiem bija sava latviska augstskola jeb 
Latviešu studiju centrs – LSC.

Viņa atnāk pie manis agrā pēcpus-
dienā, un mēs apkampjamies kā seni 
radi, jo viņa atceras, ka es savā laikā 
tiku pagodināta par studiju centra bēr-
nu krustmāti. Pēc tam, kad es izstāstu 
viņai to, ko gribu savā grāmatā rakstī-
ti, viņa stāsta:

„Mani sauc Ilga Bērzkalne. Mani 
vecāki ir dzimuši Latvijā; mammīte 
1941. gadā Cēsīs un tētis – Mazsala-
cā 1933. gadā. Tas nozīmē, ka viņi, 
izbraucot no Latvijas, tiešām bija vēl 
bērni. Caur Vācijas bēgļu nometnēm 
nonāca Amerikā piecdesmito gadu 
sākumā un tikās Ņujorkā. Tētis savus 
pusaudža gadus pavadīja Vācijā, un 
mammīte tur mazliet paaugās. Ņujorkā 
viņi satikās tautas deju un gaidu, skau-
tu nodarbībās un 1961. gadā arī appre-
cējās, un četrus gadus vēlāk 1965. gada 
6. decembrī ierados es, bet divus un 
pusgadu vēlāk ieradās mana māsa Inta.

Mūsu ģimene auga ļoti dalītā divu 
pasauļu vidē. No pirmdienas līdz 
piektdienai mēs visi dzīvojām ameri-
kāņu pasaulē, bet nedēļas nogales – no 
piektdienas vakara līdz pirmdienas rī-
tam mēs dzīvojām pilnīgā latviešu pa-
saulē. Mājās vienmēr, tāpat kā jebkurš 
aktīvs latvietis, runājām tikai latviski. 
Ar tām latviešu lietām bija tā, ka sest-
dienās es gāju latviešu skoliņā, vasarās 
latviešu nometnē Katskiļos, un reizēm 
pat visa ģimene gandrīz vai piespiedu 
kārtā bija skauti un gaidas.

Otrdienas vakaros bija nodarbības, 
un katrās brīvdienās bija dažādi izbrau-
kumi – kanū braucieni, pārgājieni, no-
metnes un citas nodarbības. Mamma un 
tētis bija ļoti aktīvi kā vadītāji gan Ņu-
jorkā, gan vēlāk visas Amerikas mēro-
gā un vēl vēlāk – visas pasaules mērogā 
gaidu un skautu organizācijā. Tā ir lieta, 
kuru es noteikti izbaudīju savā ikdienā. 

Vairākus gadus vēlāk mani vecāki man 
jautāja, ko es īsti daru savā profesijā, jo 
biju izmācījusies vairākas lietas. Tajā 
laikā es biju konsultante un pasniedzē-
ja, bet īstenībā tas, ko es daru, ir vadu 
skautu nodarbības pieaugušajiem. Proti: 
darbs kā līderis, kā būt labam vadītājam, 
ka var sadarboties ar citiem. Tās visas ir 
mākas, ko māca skautiem un gaidām.

Ņujorkā mēs dzīvojām līdz tam lai-
kam, kad es aizgāju uz universitāti Bos-
tonā, Masačusetas Tehnoloģijas Institū-
tā. Es izstudēju teorētiskā datorzinības 
un matemātiku. Vasaru pēc pirmā stu-
diju gada es nolēmu pavadīt Garezera 
Vasaras vidusskolā. Tur es strādāju kā 
audzinātāja maziem bērniem, bet galve-
nais bija tas, ka tur es satiku savu mūža 
mīlestību Paulu Bērzkalnu, un turpmā-
kos studiju gadus mēs jau pavadījām 
kopā un apprecējāmies, kad pabeidzām 
studijas. Šīs mīlestības dēļ mudināta, es 
trešu studiju gadu vairs nemācījos Bos-
tonā, bet gan uz gadu pārgāju Latviešu 
Studiju Centrā Kalamazū, kur man bija 
iespēja pavadīt tuvāk savai mīlestībai un 
iepazīt daudzus mīļus cilvēkus. Studiju 
centrā es mācījos 1985./1986. mācību 
gadā. Tajā pavasarī ar uzvedumu Baltā 
gaisma mēs apbraukājām daudzus lat-
viešu centrus. Izrādē mēs izmantojām 
Māras Zālītes un vairāku citu dzejnie-
ku tekstus ar mūziku. Tajā laikā es arī 
ļoti aktīvi strādāju Amerikas Latviešu 
jaunatnes Apvienībā (AJLA), kur pa-
biju vairākos amatos gan kā biedrzine, 
gan viceprezidente, gan pati prezidente. 
Tie bija astoņdesmito gadu pēdējie gadi, 
kad Latvijā sākās atmoda un visas pār-
maiņas. Tas bija ļoti aizraujošs laiks arī 
jauniešiem.

1986. gadā, kad es beidzu studi-
ju centru, man palika viens gads, lai 
pabeigtu studijas Bostonā, bet tā gada 
vasarā mūsu ģimene pirmo reizi at-
brauca uz Rīgu. Tas visai ģimenei bija 
ļoti liels notikums. Vecākiem tā bija 
pirmā reize redzēt Latviju ar pieaugu-
ša cilvēka acīm, bet man un māsai – 
redzēt zemi, kur vecāki dzimuši un tik 
daudz no skolotājiem bijām dzirdēju-
šas un mācījušās. Tas viss tagad likās 
kā uz delnas redzams un ļoti skaists.

Pēc tam es uz Latviju braucu katru 
gadu; sākumā no ALJA ar dažādiem 
uzdevumiem, kongresiem, informāci-
jas ievākšanu un citiem. Ar 1986. gadu 
mēs sākām organizēt dažādu Latvijas 
grupu koncertu turnejas pa Ameriku, 
kā Pērkons, Jumprava un citas. Tad 
mēs organizējām viņu mūzikas izdo-
šanu, un tā pagāja astoņdesmito gadu 
beigas. 1988. gadā mēs ar Paulu appre-
cējāmies, un šogad būtu bijuši 30 gadi, 
kopš bijām precējušies, diemžēl viņš 
nomira pirms vairākiem gadiem.

Tad deviņdesmito gadu sākumā mēs 

ar Paulu arī pāris reizes bijām Rīgā, bet 
tad mēs abi iegājām tādā kā karjeras at-
tīstības posmā. Pauls strādāja kā skolo-
tājs, bet es kā programmētāja, analītiķe 
un konsultante. Bet jau 1998. gada pava-
sarī mēs pieņēmām lēmumu pārcelties 
uz Rīgu. Deviņdesmito gadu vidū mēs 
jau bijām iesākuši biežāk apciemot Rīgu 
un bijā iepazinušies ar vienu tajā laikā 
vadošo uzņēmumu un audita konsultā-
cijas biroju šeit Rīgā. Tā bija Arthur An-
dersen firma, kur strādāja viens Ameri-
kas latvietis no Čikāgas Mārtiņš Stāks. 
Caur viņu es šeit iepazinu šeit Latvijas 
pārstāvjus, kuri mani aicināja pievieno-
ties viņu komandai, un es kādu pusotru 
gadu nostrādāju viņu firmā.

Kāpēc mēs gribējām pārcelties uz 
Latviju? Pauls jau vairākus gadus bija 
nostrādājis savā skolā, un es tikko biju 
pabeigusi vienu diezgan garu un inten-
sīvu projektu vienā telekomunikāciju 
birojā, un abi bijām gatavi pārmaiņām. 
Nolēmām pāris gadu pavadīt Latvijā. Bi-
jām norunājuši tikai uz diviem gadiem! 
Tie tikai divi gadi šogad ir jau divdes-
mit! Pa vidu gan mēs uz brītiņu bijām 
atkal Čikāgā, lai tur nokārtotu formali-
tātes, bet ātri vien bijām atpakaļ Latvijā. 
Salīdzināt dzīvi Latvijā ar dzīvi Ame-
rikā ir liels izaicinājums, gan pirms 20 
gadiem, gan tagad, jo Latvijas attīstība 
ir pilnīgi cita, bet tagad arī dzīve Ame-
rikā ir pilnīgi cita. Mēs pārcēlāmies uz 
Latviju tāpēc, ka gribējām izaicināju-
mu, mēs jau ilgus gadus bijām gribējuši 
justies kā daļa no latviešu tautas, mēs 
gribējām saprast, ko nozīmē strādāt ma-
zākā vidē, bet justies kā lielākai zivij. Es 
uzaugu Ņujorkā, kas ir ļoti liela pilsēta, 
studēju arī lielā pilsētā – Bostonā un ar 
Paulu dzīvojām arī lielā pilsētā Čikāgā, 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (37)
Trimdas bērnu bērns – Ilga Bērzkalne
„Šeit ir manas mājas, un man negribas dzīvot nekur citur...“
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Ilga Bērzkalne.
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bet mēs bijām gatavi pamēģināt dzīvi 
kaut kur, kas nav tik pārmērīgi liels.

Tā daudzveidība draugu lokā nav 
tur tik liela, kā tas ir šeit. No sabied-
riskās vides te ir iespēja satikt daudz 
vairāk dažāda veida cilvēkus nekā 
Amerikā, jo tur noslāņošanās ir izteik-
tāka. Profesionālā ziņā, ja ir labs darba 
devējs vai arī pats esi izveidojis savu 
uzņēmumu, tad tev ir visas iespējas 
darīt to, ko tu gribi un darīt to sekmīgi.

Tās lietas, ar kurām es esmu no-
darbojusies Latvijā, ir divi profesionā-
lie virzieni konsultācijas un projektu 
vadība. Es droši vien esmu apmācījusi 
vairāk nekā divus tūkstošus latviešu 
cilvēku, kuri tagad darbojas dažādos 
uzņēmumos. Ilgus gadus es biju daļēja 
īpašniece uzņēmumā, ko sauc Komer-
cizglītības centrs, kur mēs izveidojām 
ļoti kvalitatīvu mācības programmas. 
Tur es gan vairs neesmu iesaistīta. 
Caur to es arī iepazinos arī ar Latvijas 
uzņēmējdarbības vidi.

Pēdējos 12 gadus es strādāju Valsts 
uzņēmumā Latvijas Meži, kur mana 
atbildība ir par mūsu attīstības pro-
cesiem, esmu attīstības vadītāja. Mēs 
interesējamies par klimata izmaiņām, 
par meža mašīnu tehniku, informācijas 
sistēmu attīstību un nodrošinām visus 
komunikāciju tīklus. Tur strādāt man 
patīk, un iespējas ir ļoti plašas. Mans 
tiešais pienākums ir nodrošināt nākot-
nes veidošanu Latvijas Valsts mežos. 
Es skatos, kādi mēs gribam būt pēc 
trīs gadiem ar tehnoloģijām, ar struk-
tūru; es arī nodrošinu komandu, kas 
spēj veikt programmēšanas darbus, ka 
visiem ir datori un pareizās sistēmas, 
mobilie un viss cits, kas viņu darbā ir 
nepieciešams. Es arī uzskatu, ka ko-
manda Latvijas Mežiem ir tik stipra, 
pārzina savu darbu un labi apsaim-
nieko Latvijas mežus. Tā ir laba vieta 
priekš manis, man ir labi kolēģi, lieli 
izaicinājumi un man tur tiešām patīk.

Īstenībā jau pārcelties uz svešu val-
sti, kā mums tas bija, bija liels izaicinā-
jums, bet to izdarīt tagad, man liekas 
būtu daudz vieglāk, jo Latvijā daudz 
kas ir mainījies uz labu. Ir vajadzīga 
drosme pāriet uz kaut ko nezināmu, jo 
tu nezini, vai izdosies. Ir jārod pārliecī-
ba, kam vari, kam nevari uzticēties, jo 

uzticība astoņdesmitos, deviņdesmitos 
gados bija kaut kas cits, jo visi bija sve-
ši. Mēs, kas atbraucām no Amerikas, 
bijām sveši šejieniešiem, un viņi bija 
sveši mums, tāpēc abām pusēm ar uzti-
cību bija sarežģīti. Vēl tagad, strādājot 
Latvijas Mežos, mans viedoklis bieži 
ir atšķirīgs no citiem. Tai pašā laikā es 
priecājos par tiem jauniešiem, kuri ir 
ar mani strādājuši un ir no manis kaut 
ko iemācījušies. Es arī zinu, ka tādi ir 
neviens vien. Viens pat atļāvās uz mani 
atsaukties presē un pateica, ka vislabā-
kā mācība viņam nav bijusi ne univer-
sitātē, ne arī kādos mācību kursos, bet 
gan, tieši strādājot kopā ar mani.

Ko vēl es daru Latvijā, šobrīd atbal-
stu jauniešu nometnes 2x2. Tā ir viena 
no manām mīlestībām Latvijā. Šajā va-
sarā viena tāda nometne bija Zaļenie-
kos un ziemā būs Kurzemē. Tagad jau 
vairākus gadus esmu 2x2 padomē. Tur 
lielākie virzītāji ir Jānis Grants un Lie-
ne Dindone, un šobrīd mēs strādājam 
pie tā, lai nometnēs būtu puse jauniešu 
no Latvijas un otra puse būtu jaunieši 
no ārzemēm. Vasarās ar to ir vieglāk, 
bet ziemā daudz grūtāk, jo tas ir nedēļā 
starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu, 
kad ģimenes grib būt kopā. 

Man ir divi puiši, kuri ir 13 un 
14 gadus veci, un abi ir jau tagad par 
mani garāki un ar milzīgām pēdām un 
ar netīrām zeķēm, kuras paliek visos 
mājas kaktos. Raivis man iet Rīgas an-
gļu ģimnāzijā, Ēriks mācās Rīgas Sa-
natorijas internātskolā, bet viņš inter-
nātā nepaliek un katru dienu brauc uz 
mājām. Tā ir kaut kur pie Šmerļa, un ir 
skola bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Puišiem iet kā jau jauniešiem, kuriem 
ir sports un tajā pašā laikā nogurums 
un neko vairs negribas darīt.

Tagad es zinu, ka no sabiedriskās 
puses Amerikā ir daudz vieglāk cilvē-
kus iepazīt, bet Latvijā ir daudz vieglāk 
noturēt ilgstošas draudzības, tās ir palie-
košākas. Dzīvojot Rīgā, kura pēc pasau-
les mēroga nav liela pilsēta, pusstundas 
laikā tu vari būt pie jūras, vari būt mežā, 
tu vari būt laukos jau citā pilsētā. Tu vari 
būt visur un izbaudīt Latvijas skaisto 
dabu un arī kultūru. To tu nevari darīt 
nevienā no Amerikas pilsētām. Lai tu 
tiktu āra no jebkuras Amerikas lielpilsē-
tas vien, jau paiet divas stundas, un katrā 
ziņā dabas daudzveidība nebūs tik liela, 
kā tā ir Latvijā. Latvijā tu iemācies mīlēt 

visas tās skaistās, mīļās lietiņas, to pašu 
sēņošanu un ogošanu. Mums ir vietas, 
kur mēs sēņojam aiz Ložmetēju kalna. 
Bērni vēl bija pavisam mazi, kad mēs 
viņiem jau atļāvām sēņot. Mums tur bija 
neliels kalniņš, kur auga daudz gaileņu. 
Mūsu ģimenē tas vēl arvien ir Gaileņu 
kalns. Tad mēs tur vienā ielejā redzējām 
dzeni, un tā mums tagad ir Dzeņu ieleja.

Eiropiska domāšana, attiecībā pret 
dzīvi – līdzsvaru darbs ģimene ir daudz 
veselīgāka nekā Amerikā. Mēs te sā-
kam darbu ar četrām brīvām nedēļām 
kā darba ņēmēji, salīdzinājumā ar Ame-
rikas vienu. Kultūras dzīve arī ir daudz 
bagātāka ar to, ka te viss ir daudz pie-
ejamāks, un vienā nedēļā ir daudz vieg-
lāk aiziet uz teātri vienu dienu un uz 
operu vai baletu jau nākamajā. Tai pašā 
laikā Amerikas lielajās pilsētās to visu 
izbaudīt ir daudz, daudz dārgāk, kaut 
arī tas ir citā līmenī. Daudz mani draugi 
saka, ka labprāt te pārceltos, bet nevar 
atļauties. Viņi aizmirst, ka te arī dzīves 
dārdzība ir pavisam citā līmenī. Citi 
sūdzas par Latvijas medicīnas aprūpi, 
bet es par to nevaru nemaz sūdzēties, 
lai gan bērniem un arī vīra smagās sli-
mības gadījumā, es par aprūpi nevarēju 
sūdzēties. Tas gan uzliek mazliet vairāk 
atbildības pašam uz sevi, bet tas ir ok.“

Te es Ilgai jautāju, vai viņa kād-
reiz atgrieztos Amerikā, bet uz to viņa 
man atbild:

„Tas ir ļoti interesants jautājums, jo 
tas nozīmē, ka tu kaut kur dodies atpa-
kaļ, bet es Amerikā dzīvoju trīs lielās 
pilsētās, tādēļ arī nezinu, kur es varētu 
atgriezties, jo mani vecāki dzīvo Ņu-
jorkā, māsa Ņudžersijā; es nevaru teikt, 
ka jebkurā no tām vietām, ieskaitot Či-
kāgu, es varētu atgriezties, jo arī tur jau 
dzīve ir gājusi uz priekšu, un cilvēki ir 
mainījušies. Ja es tagad tur braucu, tad 
tā ir tikai ciemošanās, un mājas man ir 
Latvijā. Šeit ir manas mājas un man ne-
gribas dzīvot nekur citur.“

Tas man liekas fantastisks nobei-
gums atkal vienai sarunai ar vienu 
no trimdas bērnu bērniem, un mans 
krustbērns – Ilga no Latvijas studiju 
centra Kalamazū aizskrien atkal pie 
saviem daudzajiem darbiem. Es jūtos 
ļoti lepna, ka man bija iespēja viņu 
tuvāk iepazīt. Varu tikai vēlēties, kaut 
mums daudz tādu te būtu.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 12. lpp.

grāmatā The Story of BATUN (Stāsts 
par BATUN / Baltiešu vēršanās pie 
Apvienotajām Nācijām). Šlesers arī ie-
vada JG pamatu licēja Valtera Nollen-
dorfa rakstu Tīrradnis par lingvistu/
rakstnieku Valdi  Zepu (1932-1996), 
un fragmentu no Jāņa Turbada (Zepa 
paša) Ķēves dēla Kurbada tulkojuma 
angļu valodā Hungerwhere, Son of 
Mare. Ilzes Lāces Verhaeghes tulkots 
un ievadīts, fragments no mākslinieka 

Andreja Eglīša memuāra A Man from 
Latvia stāsta par viena vīra neuzvara-
mo dzīvotgribu padomjlaiku sākumā.

Grāmatu recenziju nodaļā lite-
ratūrzinātnieces Bārbalas  Simso-
nes izvērsts ieskats 13 romānu sērijā 
Mēs. Latvija. XX gadsimts; Latvijas 
Rakstnieku savienības laikraksta kon-
TEKSTS galvenās redaktores Sandras 
Ratnieces  refleksijas par Ulda Bērzi-
ņa visjaunāko dzejas krājumu Idilles 
un Lāsmas  Gaitnieces ieskati divās 
grāmatās – Svetlanas Aleksejevičas 
Sievietes karā. Noklusētās vēstures 

liecības un Otomāra Kalpiņa Sāļumā. 
Ragaciema jūras karaļa stāsts.

Nodaļā Dažos vārdos, kā vienmēr, 
pieminēti spilgtākie latviešu kultūras 
notikumi, jaunākās grāmatas, uzvedu-
mi, u.c.

Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēstuli juris.zagarins@gmail.com 
vai zvaniet: +1 413 732-3803, vai arī 
skatiet mājas lapu http://jaunagaita.
net, kur varat arī ieskatīties Jaunas 
Gaitas vēsturiskā arhīvā no 1955. gada 
līdz pat šodienai.

Juris Žagariņš

Jaunā Gaita Nr. 295
Turpinājums no 7. lpp.



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 16. janvārī

Cesvaines luterāņu 
baznīcā pagājušā vasarā 
pieminējām kādreizējo 
draudzes mācītāju, pe-
dagogu un literātu Al-
bertu  Vītolu viņa 130 

gadu jubilejā.
Viņš dzimis zemnieku Jāņa un 

Mariņas (dz. Cerbuka no kaimiņu – 
Kraukļu pagasta Lēģeriem) ģime-
nē 1888. gada 13. augustā toreizējā 
Bučauskas, vēlākā Virānes, kopš 
1960. gada Dzelzavas pagasta Lejas 
Riteņos. No 6 bērniem pieaug un garu 
mūžu nodzīvo trīs – Alberts un viņa 
divas māsas: Marta, prec. Aveniņa, 
kas ar vīru saimnieko Lejas Riteņos, 
1949. gadā ģimene tiek izsūtīta uz Tā-
lajiem Austrumiem, un Zenta, kas ie-
precas kaimiņu Vanagu ģimenē, Kal-
na Riteņos.

Pēc Virānes pagastskolas Alberts 
Vītols mācījās Rīgas pilsētas ģimnā-
zijā, ko beidza 1907. gadā, tad divas 
ziemas strādāja Jaunpiebalgas drau-
dzes skolā. Par teoloģijas studijām 
viņš izšķīries 17 gados, izlasījis gan-
drīz visu ateistisko literatūru un aiz 
brīvības lozungiem saskatījis cilvēka 
naidu pret cilvēku. 1909.–1918. gadā 
studēja teoloģiju Tērbatā, paralēli arī 
medicīnu un dabas zinības, kas licies 
svarīgi pasaules uzskata veidošanā un 
vēlākajā teologa praksē.

Varam runāt par Vītolu kā mācītā-
ju – teologu, kā par pedagogu un Ces-
vaines vidusskolas dibinātāju un kā 
par literātu.

No 1918. gada februāra viņš strā-
dāja toreizējā Biržu (Madonas) vidus-
skolā un nākošajā pavasarī ierosināja 
pārcelt skolu, kas darbojās divās īrē-
tās ēkās, uz tobrīd tukšo Cesvaines 
pili. Pedagogu domas bija dažādas, 
jautājuma izšķiršanai sasauca ap-
spriedi, uz kuru Izglītības ministrija 
bija atsūtījusi tautskolu inspektoru 
Miķeli Štālu. Kad sapulces dalībnie-
ku vairums izteicās par skolas palik-
šanu Madonā, bet citi bija par pilnīgi 
jaunas skolas dibināšanu Cesvainē, 
viesis atbalstīja domu par Cesvaini. 
Dzirdot bažas, ka skolas dibinātājiem 
vēl nav nekādu līdzekļu, M. Štāls at-

bildējis: Vai tad jūs domājat, ka lielus 
darbus veic ar naudu? Nē, tur vaja-
dzīgs kaut kas cits, un tā šim cilvēkam 
netrūkst!

A. Vītols bija Cesvaines vidussko-
las pirmais direktors 1919./1920. mā-
cību gadā, tad viņu nomainīja Jānis 
Saujiņš, bet A. Vītols palika ticības 
mācības skolotājs līdz 1924. gadam.

Viens no pirmajiem vidusskolas 
audzēkņiem bija krauklēnietis, vēlā-
kais medicīnas zinātņu doktors Jānis 
Āboliņš (1906–1994), kas lielu dzīves 
daļu pavadījis Zviedrijā. Savās atmi-
ņās viņš raksta: „Vītola stundās klāt 
bija visi, pat pareizticīgie un katoļi. 
Kādi mēs arī nebijām savā trakumā, 
bet viņa stundas mums bija kaut kas 
sevišķs. Savu stundu īsu saturu viņš 
nodiktēja (tas viņam bija uzrakstīts) 
un pēc tam plaši komentēja. Ja man 
kaut kā no Cesvaines žēl, tad visvai-
rāk viņa stundu konspektu. Tā bija 
dzīves filozofija. Tie bija ieskati, kā-
dus nekad vairs neesmu dzirdējis, ne 
arī lasījis.“

1921. gadā Alberts Vītols ievē-
lēts un ordinēts par mācītāju Cesvai-
nes draudzē. Mācītājs Kārlis Kronis 
atceras kādu zīmīgu sīkumu. Vītola 
darbības sākuma gados viņa tēvs bijis 
baznīcas pērminderis. Viņš negribēji, 
ka tēvs viņam ver vārtiņus uz altāri, 
kā to toreiz parasti darīja pērminderi, 
tāpēc atteicies no šī pakalpojuma un 
pats vēris treliņus, ieejot altārī un no 
tā izejot.

Kārlis Kronis: „Draudzes darbā 
viņa apzinīgums, noteiktība un kār-
tīgums, kas paviršākam spriedējam 
varēja likties kā pedantisks, būs grū-
ti pārspējams. /../ Aiz ārējā vēsuma 
slēpās atsaucīgs, citus saprotošs un 
sirsnīgs cilvēks. Viņš nesteidzās ar at-
bildēm, bet labprāt uzklausījis citus. 
Viņu respektēja un cienīja. Visos aps-
tākļos un vienmēr viņš palika persona 
grata. /../ Saviesīgā pulkā viņš varēja 
būt patiesi omulīgs, dot sarunām un 
izdarībām cildenu toni, šķilt asprātī-
bas.“

Pēc otrā pasaules kara iepriekš 
rosīgā baznīcas darbība pakāpeniski 
samazinājās: jau 1947. gadā dievkal-

pojumi notika tikai pārnedēļām, kad 
bieži vien pieminēja 4 – 8 mirušos, 
bet kristāmie un uzsaucamie bija ti-
kai viens vai pāris. Vēl tālāk draudzes 
darbība saruka 1960. gados, kad gadā 
nokrista 2 – 4 bērnus, izvada 7 – 9 
mirušos, pieņem nepilnu simtu diev-
galdnieku, bet iesvētības un laulības 
baznīcā vispār nenotiek. Atsevišķos 
gadījumos šīs ceremonijas notika vai 
nu mācītāja, vai attiecīgo cilvēku mā-
jās. 1964. gadā, nespējot nomaksāt 
nodokļus, draudze bija spiesta baznīcu 
atstāt.

A. Vītola dzīvesbiedre 
Emma (1895–1970), bija mūzikas 
skolotāja, mācījusies Pēterburgas kon-
servatorijā kopā ar vēlāko rakstnieka 
A. Saulieša kundzi Mariju  Valteri. 
Viņi apprecējās 1922. gada ziemā. 
Bērni: Andrejs (1923–2015), Jānis 
(1924–2007), Maija (1927). Laikā no 
1921. līdz 1941. gada ziemai mācītājs 
ar ģimeni dzīvoja draudzei piederoša-
jā Mācītājmuižā Sulas upītes krastā, 
kur izkopa dārzu, stādīja jaunus augļu 
kokus, audzēja rozes un citas puķes. 
Aramzemi apstrādāja rentnieks. Bēr-
niem tēvs uzsvēris, ka tas nav viņu ģi-
menes īpašums, bet tikai dienesta dzī-
voklis, kas jāsaudzē un jākopj. Viņam 

Uz mūžīgo mieru aizgājusi mūsu filistre

RUTA ĒĶE
dzimusi 1945. g. 18.aprilī, Lībekā, Vācijā

mirusi 2018. g. 19. decembrī, Brisbanē, Austrālijā

Kad vakaram tavam vairs neaust rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tev dvēsele brīva mūžībā iet,
Kad saule nekad vairs nenoriet. Sēro korp! Daugaviete

„Es zinu stipru vietu…“
Alberts Vītols – 130

Alberts Vītols.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. janvāris
Roberts, Roberta, Raitis, Raits
1699. garīgās literatūras autors Joņs 
Lukaševics.
1819. viens no pirmajiem latviešiem, 
kurš absolvējis Tērbatas Universitāti, 
ģeologs, mineralogs, arheologs, profe-
sors Konstantīns Grēvinks.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Andra Rone.
1989. atjaunota Rīgas Latviešu biedrība.
1994. ASV prezidents Bils Klintons 
Maskavā ar Krievijas prezidentu Bo-
risu Jeļcinu parakstīja vienošanos, pēc 
kuras raķetes vairs netika notēmētas 
uz pretējo valstu mērķiem, kā arī no-
lēma likvidēt kodolarsenālu Ukrainā.

15. janvārī
Fēlikss, Felicita
1919. literāte (pseid. Egle), izglītības 
darbiniece Natālija Giluča (prec. Vai-
vode).
1949. dzejnieks Ingvars Jakaitis (arī 
Igors Jakaitis).
1951. Sidnejas Latviešu teātra aktieris 

un režisors Egils Ķipste.

16. janvāris
Lidija, Lida
1929. dibināta Latgales studentu bied-
rība Dzimtene.
1949. dibināta Latviešu Apvienība Čīlē.
2009. aptuveni 7000 cilvēku pulcējās 
pret valdību vērstā protestā pie Sei-
ma ēkas Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. 
Seims tiek apmētāts ar akmeņiem, 
olām, sniega pikām, pudelēm un tomā-
tiem. Izsisti vairāki logi. Vairāki cilvē-
ki mēģināja ielauzties parlamentā.

17. janvāris
Teņa diena
Tenis, Dravis
1869. skolotājs, dzejnieks Andrejs Me-
zītis.
1884. skolotājs, dramaturgs Alek-
sandrs Ozoliņš.
1894. gleznotājs Valdis Kalnroze (Ro-
zenbergs).
1923. dzejniece, publiciste Elga Ro-
dze-Ķīsele (pseid. Elga Leja).

1925. LZA ārzemju loceklis un LZA 
Lielās medaļas laureāts, arhitekts Gu-
nārs Birkerts.

18. janvāris
Antons, Antis, Antonijs
1874. ainavu arhitekts, daiļdārznieks 
Andrejs Zeidaks. Pēc viņa projektiem 
veidoti Vērmanes parks, Miera dārzs, 
Grīziņkalna parks, Ziedoņdārzs; viņš 
plānojis Brāļu kapu apstādījumus.
1879. grāmatu izdevējs, rakstnieks Jā-
nis Alfrēds Kukurs.
1894. žurnālists, literatūras kritiķis 
Pauls Vīksne.
1969. dzejnieks, tulkotājs Jānis 
Elsbergs (arī Jānis Ramba).
1996. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Laila Grosa.

19. janvārī
Andulis, Alnis
1884. Rīgas Doma baznīcā tiek iesvē-
tītas jaunās ērģeles.
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nepatika vārds mācītājmuiža, oficiāli 
šis nosaukums saglabājās, bet, kad pie 
mājām likti vienādi nosaukumi, pa-
nācis uzrakstu Mācītājmāja. Padomju 
varas laikā Vītoliem bija šī vieta jāat-
stāj, un viņi pārcēlās uz Kraukļu Kal-
na Spārviņiem, ko A. Vītols mantoja 
no mātesmāsas. Diemžēl 1944. gadā 
kara ugunīs māja nodeg, pirmie gadi 
jāpavada kaut cik pielāgotā šķūnītī, 
vēlāk būvē jaunu ēku vecās vietā. Ceļu 
uz baznīcu (12 km) un draudzes kap-
sētām mēroja zirga pajūgā.

Visu mūžu A. Vītols turpināja stu-
dijas teoloģijā un filozofijā, ko aplie-
cina saglabājušās piezīmes, izraksti. 
Visai regulāri viņš publicēja ne vien 
svētku noskaņu rakstus, bet arī nopiet-
nus pētījumus. No 1940. gadu sākuma 
strādāja pie pētījuma par subjektīvis-
mu reliģijā ar iecerētu nosaukumu Es 
zinu stipru vietu.

Tā kā mācītāja rīcībā bija baznī-
cas arhīvs, viņš ilgstoši studēja savu 
priekšgājēju – mācītāja K.D. Len-
ca, triju paaudžu Mīteļu un tēva 
un dēla Auniņu pierakstus. Rezul-
tāts – vairāki raksti par Cesvaines 
un baznīcas vēsturi un divas brošū-
ras – Cesvaines draudze. Vēsturisks 
apskats (1929) un Mācītāja G.F. Mü-
teļa piezīmes par Cesvaines draudzi 
1762 – 1804 (1934).

1946. gada 3. maijā viņš iecelts 
par Cēsu iecirkņa prāvesta vietas iz-
pildītāju, nākošajā gadā ievēlēts par 
prāvestu. Kopš 1952. gada 1. janvāra, 
kad Cēsu prāvesta iecirkni sadalī-

ja divās daļās, A. Vītols bija Mado-
nas iecirkņa prāvests. No 1948. gada 
viņš bija baznīcas virsvaldes loceklis, 
1954. gadā uzaicināts Virsvaldes pre-
zidijā.

Pēc studiju biedra Gustava  Šau-
ruma nāves (1952) viņu iecēla par Ar-
hibīskapa katedrāles (Doma baznīcas) 
dekānu. Viņu aicināja arī kļūt par šīs 
baznīcas un draudzes mācītāju, taču 
no tā, tāpat kā Pāvila draudzes mā-
cītāja amata iepriekš, viņš atteicās, 
kaut Rīgas centrā gaidīja labiekārtots 
trīsistabu dzīvoklis ar bibliotēku, ko 
nevarētu pat salīdzināt ar apstākļiem 
laukos.

No jaunības Alberts Vītols daudz 
lasīja, centās iegādāties labas grāma-
tas. Piedalījās tautas garamantu vāk-
šanā – pierakstīja un sūtīja uz Rīgu 
tautas dziesmas, mazlietotus vārdus ar 
skaidrojumiem.

Nopietnās tautas dziesmu studijas 
ļāva uzrakstīt un publicēt vairākus zi-
nātniskas esejas par ētikas problēmām 
mūsu folklorā, ne velti 1948. gada au-
tobiogrāfijā no 7 nosauktajiem raks-
tiem 3 veltīti folklorai, patiesībā tādu 
bija krietni vairāk – par Laimas liku-
mu, Ūsiņu, latviešu tikumiskās apzi-
ņas un reliģiozitātes īpatnībām u.c. 
Pārliecināts, ka katram, kas „grib lat-
viešu psihi pazīt, atliek tik viens ceļš – 
atpakaļ pie tautas dziesmām”. Par 
tautas dziesmu ētiku un latviešu un 
citām pagāniskām mitoloģijām Vītols 
1950. gados lasīja lekcijas teoloģiska-
jos kursos Rīgā.

Mācītājs sastādījis divas reliģis-
kās daiļliteratūras antoloģijas, abas 
izdeva Jānis Roze. Krājuma Pie svē-

tavota (dzeja, 31 autora 114 dzejoļi, 
kā arī 35 tautas dziesmas, 1926) sa-
stādītājs nosauc, viņaprāt, četrus iz-
cilākos reliģiskos dzejniekus: Augus-
tu Saulieti (publicēti 26 dzejoļi), Jāni 
Poruku (16), Annu Brigaderi (8), Ludi 
Bērziņu (8). Prozas izlasē Dieva kal-
nā (1928) atrodam 18 autoru 43 darbu 
fragmentus, 9 no tiem pieder A. Sau-
lieša, 8 – A. Brigaderes, 6 – J. Poruka 
spalvai. Ievadā uzsvērts, ka izvēli no-
teica reliģijas psiholoģijas un tautas re-
liģisko tieksmju un tradīciju tēlojums, 
ne autoru vārdi.

Nosaukt Albertu Vītolu par dzej-
nieku, skatoties šodienas acīm, būtu 
pārspīlēti. Dzejošana viņam ir viens 
no pašizpausmes veidiem. Mīļi ir 
viņa paša bērniem veltītie dzejolīši, 
vēstījumi sievai. Nozīmīgākie ir re-
liģiskie dzejoļi – galvenokārt 1924.–
1927. gadā sacerēti jauni teksti popu-
lārajām garīgo dziesmu melodijām. 
Rakstu avota 1933. gadā izdotajā viņa 
brošūrā Garīgas dziesmas publicētas 
30 šādas dzejas, vēl apmēram tikpat 
atrodamas rokrakstos, daudzām ir at-
zīme par ievietošanu dievkalpojumu 
lapiņās.

Alberts Vītols miris 1965. gada 
16. septembrī, apglabāts Cesvaines 
Ķinderu kapos.

Mācītāja arhīvs glabājas Rakstnie-
cības un mūzikas muzeja un Madonas 
muzeja krājumā. 2008. gadā draudze 
izdeva nelielu A. Vītolam veltītu grā-
matu Es zinu stipru vietu…, kur ie-
vietoti viņa raksti, runas, piezīmes un 
atmiņas par mācītāju.

Dace Zvirgzdiņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Es zinu stipru vietu…“
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 16. janvārī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 14. janvārī.
€1 = 1,59450 AUD
€1 = 0,89263 GBP

€1 = 1,68200 NZD
€1 = 1,14670 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  17.  janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien,  20.  janv., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi.
Svētdien, 20. janv., plkst. 11.00 Ade-
laides latviešu skolā būs iespēja kār-
tot Latvijas Republikas akreditēto 
Latviešu valodas prasmes pārbaudī-
jumu. Pārbaudījumu var likt trīs da-
žādos līmeņos: zemākajā, vidējā vai 
augstākajā. Nav zināms vai pārstāvji 
no Valsts izglītības satura centra pie 
mums viesosies arī citos gados, viss 
atkarīgs no interesentu skaita, tāpēc 
nenokavējiet pieteikšanos šogad! Sū-
tiet e-pastu: lena.rumpe@gmail.com 
vai zvaniet vakaros Ļenai pa tālruni 
0411 689 112, lai precizētu informā-
ciju.
Ceturtdien,  24.  janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien,  24.  janv., plkst. 10.30 
ALB namā kino rīts. Skatīsimies rai-
dījumu Top Latvijas Likteņdārzs. At-
skats uz to laiku, kad tapa Likteņdārzs, 
cilvēki ziedoja līdzekļus un Latvijas 
televīzija to pārraidīja. Likteņdārzs – 
Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, ta-
gadne un nākotne. Gan cilvēka, gan 
valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu 
pagātnei, spēku šodienai un iedvesmu 
piepildīt savus sapņus nākotnē. 
Svētdien, 27. janv., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novusa treniņi.
Trešdien,  30.  janv., plkst. 10.30 no 
ALB nama ar autobusu dosimies ie-
pirkties uz TTP (Tea Tree Plaza). Ie-
pirkšanās terapija. Varēsiet iztērēt to, 
kas palicis pāri no Kultūras dienām. 
Vietu skaits ierobežots; lūdzam pie-
teikties līdz 24. janv. LAIMAS birojā.
Ceturtdien,  31.  janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 3. febr., plkst. 11.00 Epifā-
nijas 4. svētdiena, dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 26. janv., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 

namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 2.  febr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Janvārī dievkalpojumu nav.

Pertā
Svētdien,  27.  janv., plkst. 13.00 Lat-
vijas de jure atzīšanas diena un Drau-
dzīgā aicinājuma atcere. Visi laipni 
aicināti!
Svētdien, 3. febr., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanagu pilnsapulce.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 20. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien,  3.  febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 27. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  3.  febr., plkst. 19.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Svētdien, 20. janv., plkst. 12.00 Aus-
trālijas dienas svinības Austriešu klu-
bā, Clubhouse, 3 Pines Lane, Elanora. 
Uzstāsies Schneider Musikanten. Ieeja 
bezmaksas.

ASV
Sestdien,  26.  janv., plkst. 15.30 fil-
mas HOMO NOVUS (2018) Ņujor-
kas pirmizrāde Scandinavian House, 
58 Park Ave, New York, NY 10016. 
Kopš filmas pirmizrādes septembra 
beigās simtgades spēlfilmu Homo No-
vus kopumā noskatījušies jau gandrīz 
88 500 skatītāju, kas pēc kino izplatī-
tāju datiem to ierindo 2018. gada po-

pulārāko Latvijas filmu topa virsotnē. 
Režisore Anna Viduleja. Mākslinieces 
Lindas Treijas ievadvārdi. Ieeja: $12, 
$7 SH biedriem un $7 studentiem; arī 
internetā var iepriekš pasūtīt biļetes: 
www.scandinaviahouse.org
Svētdien,  27.  janv., plkst. 11.30 Jon-
keru baznīca, 254 Valentine Lane, 
Yonkers, NY 10705 Latviešu māksla 
(lekcija ar slīdītēm) – Linda Treija, 
koncerts kafejnīcas stilā; dziedātāja 
Arta Jēkabsone (Ņujorka) un ģitārists 
Rihards Kolmanis (Bostona), vīns un 
uzkodas, LNOĢ izloze, pārskats par 
ALA Atzinības rakstu saņēmējiem. 
Ieeja: $20, bērniem brīva.

Vācijā
Svētdien,  20.  janv., plkst. 10.00 Lat-
viešu centrā Minsterē, Salzmanns-
tr. 152, 48159 Münster notiks latviešu 
ev.-lut. Draudzes dievkalpojums. Visi 
mīļi gaidīti!

Latvijā
Pirmdien,  21.  janv., plkst. 17.00 Si-
guldas koncertzālē Baltais flīģelis 
starptautisko pianistu konkursu lau-
reātes Dzintras Erlihas solokoncerti 
un meistarklases. Programmā L. Ga-
rūtas, J. Ivanova, A. Kalēja, P. Vaska, 
S. Buša kompozīcijas. Laipni lūgti visi 
interesenti! Ieeja brīva.
Svētdien, 27. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien,  27.  janv., plkst. 14.00 šā 
gada pirmajā Brīvdienu mūzikas kon-
certā Dzintaru koncertzāle tiksimies 
ar talantīgajiem mūziķiem, brāļiem 
pianistu Raimondu Petrauski un sak-
sofonistu Oskaru Petrauski. Brāļi 
Petrauski ir viens no Latvijas per-
spektīvākajiem un ievērojamākajiem 
koncertduetiem, kas regulāri koncertē 
gan Latvijā, gan ārzemēs. Tāpat kā ie-
priekšējā gadā cikla Brīvdienu mūzi-
kas koncertus vadīs atraktīvais, pub-
likas un koristu iemīļotais diriģents 
Jānis Ozols. Viņš koncertus veido kā 
sarunu ar māksliniekiem par mūziku 
un dzīvi.  ■

1894. dzejnieks, rakstnieku un māksli-
nieku biedrības Zaļā Vārna dibinātājs 
Fridrihs Gulbis.
1909. botāniķis, LU Botāniskā dārza 
speciālists, Eiropas herbārija vadītājs 

Britu muzejā Aleksandrs Melderis.
1952. aktrise, režisore, dramaturģe 
Māra Rozīte.
1988. uzņēmējs Krišjānis Putniņš.

20. janvārī
Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, Orests
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 

diena
1864. tautsaimnieks, LU profesors 
Kārlis Balodis, kura vārdā nosaukta 
LZA balva.
1909. tiesību zinātnieks, LZA goda lo-
ceklis Pēteris Lejiņš.
1983. mūziķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Ance Deksne.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


