
Cik soļus nogāja no Latvijas aizvestie,
cik – Ukrainas bēgļi, cīnītāji?
Pārdomas par divām traģēdijām

Vajadzēja izskaitīt, 
cik soļi atdala nesen no 
jauna atklāto Okupācijas 
muzeju no Rīgā izveidotā 
Atbalsta centra Ukrainas 
iedzīvotājiem. Atbalsta 
centrs atrodas kādreizē-

jā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā, 
Kaļķu ielā 1. Okupācijas muzejs – pāri 
ielai. Adrese: Strēlnieku laukums 1.

Ir tikai Viens, kurš spēj visus ap-
vienot. Ir tikai Viens spēks, kas stip-
rāks par to grēku un ļaunumu, kā dēļ 
reiz cieta tik daudzi mūsu tautas aiz-
vestie un arī tagad cieš nevainīgi cil-
vēki, kuri spiesti spert soļus tālu prom 
no savas dzimtenes.

Kā toreiz, tā tagad, kāds ļauns 
spēks stāv, gatavs ar ieroci panākt 

savu. Tā bija toreiz Latvijā, 1941. gada 
14. jūnijā, tā ir tagad Ukrainā, kopš šī 
gada 24. februāra. Pieminot visus, kuri 
tika brutāli aizvesti no Latvijas, kā arī 
tos, kuri no Ukrainas zuduši uz aus-
trumiem vai sper soļus svešās valstīs, 
meklējot pēc patvēruma, lai lūdzam 
pēc miera un taisnības uzvaras. Lai lū-
dzam, ka Dievs pagriež visu soļus pre-
tim laikam, kad notiktu, kā reiz solīts: 
„Viņš tiesās ļaudis, spriedīs par dau-
dzām tautām, tad tie pārkals savus zo-
benus arklos un savus šķēpus ecešās – 
tauta pret tautu vairs zobenu necels un 
karot vairs nemācīsies!“ (Jes. 2:4)

Cik soļi ir starp ēku, kurā tagad pul-
cējas Ukrainas tautas bēgļi un to, kurā 
atrodamas mūsu latviešu tautas aizvesto 
liecības par to, kā viņi cieta, cīnījās? Ne-
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Valsts drošība un izturētspēja
Latvijas Valsts prezidenta noteicošā prioritāte
Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Saeimas pavasara noslēguma sesijas plenārsēdē

Saeimas priekšsēdētāja!
Godātie deputāti!
Dāmas un kungi!
Jau pēc 107 dienām vēlētāji lems, 

kurām partijām nākamajos četros gados 
uzticēt Latvijas valsts pārvaldīšanu.

I
Nākamās Saeimas politisko lēmu-

mu fonā būs Krievijas drauds Rietu-
mu pasaulei, demokrātiskās pasaules 
atteikšanās no Krievijas energoresur-
siem, ar to saistītais cenu kāpums un 
inflācija, kas sāpīgi skars Latvijas cilvē-
kus un mūsu uzņēmumus. Šis fons par 
mūsu noteicošo prioritāti izvirza valsts 

 
Turpinājums 12. lpp.

daudz, bet zinu, ka aizvesto liecības mūs 
spēj tuvināt Dievam un citu citam, jo tās 
stāsta, kā viņi varonīgi centās neuzdot 
ticēt un paļauties Dieva žēlastībai, kad 
cilvēki bija tik nežēlīgi. Liecības apstip-
rina, ka viņi arvien cerēja, ka izturēs un 
piedzīvos žēlastību, atgriežoties dzimte-
nē. Un liecības pauž, ka par spīti visām 
ciešanām, viņi turpināja mīlēt cits citu, 
lai nekļūtu ienaidniekiem līdzīgi!

 
Turpinājums 15. lpp.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits uzrunā deputātus Saeimas pavasara noslēguma sesijas plenārsēdē.
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2020. gadā Melburnas Latviešu 
biedrības (MLB) Daugavas skolas 
pārzine Dzintra Latiša ierosināja 
uzsāka jaunu projektu – sabiedrības 
mācības stundas. Proti, visa mācību 
gada garumā 8. klases skolnieki tiek 
iepazīstināti ar latviešu sabiedrības 
aktivitātēm – biedrībām, grupām, 
Latviešu Namu, Sv. Krusta baznīcu, 
deju kopu, koriem, Daugavas Vana-
giem, latviešu radio raidījumu gru-
pu utt.

Sestdien, 4. jūnijā, MLB Dauga-
vas skolā notika kārtējā sabiedrības 
mācības stunda. Pie Daugavas skolas 
8. klases skolniecēm viesojās laikrak-
sta Latvietis galvenā redaktore Ilze 
Nāgela, lai pastāstītu audzēknēm par 
latviešu laikrakstu vēsturi un par laik-
rakstu Latvietis.

Sākot jau ar vēsturi – par pirmo 
drukāto laikrakstu Eiropā (1605. gadā), 
tad pirmo drukāto laikrakstu latviešu 
valodā. Audzēknes ar interesi mēģi-
nāja lasīt latviešu valodu, kāda tā bija 
pirms 200 gadiem. „Latweeschu Awi-
ses“ („Latviešu Avīzes“) – Nr.1. „Zet-
turtdeenā tanni 5tā Janwar 1822.“...

Iepazīstināju ar latviešu preses 
Austrālijā vēsturi un laikrakstu Lat-
vietis, kas tika dibināts 2008. gada 
augustā, lai dokumentētu notikušo, 
informētu par gaidāmiem notiku-
miem, izklaidētu un izglītotu. Jau 

pirmajā numurā 
tika noformulēts 
laikraksta lo-
zungs: Austrālijas 
avīze latviešiem 
pasaulē.

Stundas turpi-
nājumā aicināju au-
dzēknēm uzrakstīt 
dažus teikumus par 
to, kas interesants 
viņām bijis pagāju-
šā nedēļā.

* * *

Sacerējumi
Austrālijas skolā mana angļu va-

lodas skolotāja prasīja – cik no jums 
runā vēl citu valodu? Skolotāja arī 
runā vēl vācu valodā. Viņa prasīja, lai 
es kaut ko pasaku latvieši valodā kla-
sei. Pēc tam man draudzenes gribēja 
iemācīties latviešu valodu.

Dāna Rumpe,
Daugavas skolas 8.klases skolniece

* * *
Šo pirmdien man skolā bija sporta 

diena. Tajā dienā bija ļoti auksti. Die-
nas vidū sāka līt lietus, un drīz sāka 
stipri līt, un bija ļoti, ļoti auksti. Ma-
nas draudzenes bija slapjas, un es arī 
biju. Man draudzenes iedeva karstu 

šokolādi. Mamma atnāca man pakaļ 
ar dvieļiem uz McDonald.

Inese Andersone,
Daugavas skolas 8. klases skolniece

* * *
Sarunā audzēknes pastāstīja, ka 

viņām interesē žurnālista profesija. 
Novēlu viņām sekmīgu pēdējo mācību 
gadu Daugavas skolā un interesantas 
mācības nākamgad gan Melburnas 
Latviešu vidusskolā, gan AZVV (An-
nas Ziedares Vasaras vidusskolā).

Ilze Nāgela,
Laikraksta „Latvietis“ 

galvenā redaktore

Sabiedrības mācība MLB Daugavas skolā
Šoreiz par laikrakstiem
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Meitenes ar 8. klases audzinātāju; meitenes raksta rakstiņu laikrakstam 
„Latvietis“.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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PBLA „Likteņdārzā“
Tas top arvien skaistāks un apmeklētāju iecienīts

No 9. līdz 11. jūni-
jam Rīgā notika Pasaules 
brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) valdes gadskār-
tējā sēde, bet pirms sēdes 
svinīgās atklāšanas un 
darba sesijām pasaules 

latviešus apvienojošās organizācijas va-
dība Pēteris Blumbergs, Mārtiņš An-
dersons un citi viesojās Likteņdārzā.

Esam pateicīgi visā pasaulē dzīvo-
jošajiem latviešiem par lielu un nozī-
mīgu ieguldījumu Likteņdārza tapša-
nā – PBLA, tās dalīborganizācijas un 
biedri dārza veidošanai ziedo pastāvī-
gi. Prieks, ka kopīgiem spēkiem mūsu 
visu Likteņdārzs top arvien skaistāks 
un apmeklētāju iecienīts.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamen-
ta deputāte, Kokneses fonda padomes 
priekšsēdētāja: „Ziedojumi Likteņdārzam 
ir piemiņas ziedojumi – mūsu vecākiem 
un vecvecākiem, kuru sarežģītie likteņi 
20. gadsimtā ir izturības, varonības un 
iedvesmas stāsti. Likteņdārza attīstībai tā 
pastāvēšanas laikā ziedojuši tūkstošiem 
Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un 
desmitiem uzņēmumu, Kokneses fonds ar 
pateicību un līdzjūtību pieņem arī tautiešu 
testamentāros un piemiņas ziedojumus.“

Pēteris Blumbergs, PBLA priekš-
sēdis: „Pasaules brīvo latviešu apvienī-
bas sēdes saved kopā latviešu diaspo-

ras pārstāvjus no visām 
pasaules malām. Mums 
arī ir svarīgi šajās tikša-
nās reizēs apskatīt kādas 
īpašas vietas un satikt 
centīgus, čaklus Latvijas 
cilvēkus, iepazīties ar viņu darbiem un 
projektiem. Likteņdārzs, ko apmeklējām 
pāris dienu pirms sēdes atklāšanas, ir 
īpašs, cilvēki, kas par to rūpējas – brīniš-
ķīgi! PBLA pārstāvju grupa apmeklēju-
ma laikā saņēma lielu uzmanību. Dārzs 
ir tik bagāts ar piemiņas zīmēm, ikviens 
kociņš un akmens saistīts ar kāda cilvēka 
likteni un piemiņu. Mūs īpaši iespaidoja 
jaunais Saieta nams, ceram tajā kādu 
dienu sarīkot arī mūsu sēdi un tikšanos. 
Paldies Likteņdārzam par sadarbību!“

Mārtiņš Andersons, PBLA val-
des loceklis, ALA valdes priekšsēdē-
tājs: „Likteņdārza apmeklēšana darīja 
man lielu prieku, jo tā bija mana pirmā 
vizīte uz vietu, par ko tik daudz bija 
dzirdēts. No fotogrāfijām vien nevar 
sajust to mierinošo auru, ko veido dār-
za apstādījumi un plašās ainavas.

Esmu gandarīts, ka Amerikas latvie-
šu apvienības (ALA) atbalstītais Saieta 
nams pavisam drīz sāks uzņemt apmek-
lētājus kā viens no Likteņdārza centrā-
lajiem objektiem – sabiedriskais centrs.

2022. g. 1. jūnijā sporta kopa 
SPARS priekšsēdis Viktors Sīkais ap-
sveic Nati Tiliku 100 gada dzimšanas 
dienā Kanberā.

Nates vīrs, Kārlis Tiliks, bija viens 
no sporta kopas SPARS dibinātājiem 
un 30 gadus bija kopas priekšsēdis.

Viktors Sīkais
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Tautas sēru un nodevī-

bas nedēļa pagājusi, un ta-
gad jāturpina rūpēties par 
nākotni. Valsts prezidents, 
uzrunājot Saeimas depu-
tātus, uzsvēra valsts dro-

šību un izturētspēju kā noteicošās priori-
tātes. Diemžēl, pirms 82 gadiem Latvijas 
vadība atdeva Latvijas valsti ne tikai bez 
kāda protesta, bet pat sludinot, ka ienāko-
šā okupantu armija ir Latvijai draudzīga.

Jebkurš stāsts par Latvijas okupā-
ciju būtu ļoti maldinošs un negodīgs, 
ja tas neņemtu vērā Ulmaņa diktatūras 
lomu tās īstenošanā. Nevajag izlikties, 
ka Latvijā 1940. gadā būtu bijusi de-
mokrātija ar spēkā esošo satversmi, 
kas garantētu cilvēktiesības.

Latvijā nebija pieļauta politiskā 
opozīcija, ieslodzīja uz 6 mēnešiem 
par valdībai netīkamu anekdošu stāstī-
šanu, un 1939. gadā izdotajā „Aizliegto 
grāmatu, brošūru un citu Latvijā ie-
spiesto poligrāfisko ražojumu“ saraks-
tā bija uzskaitīti 810 izdevumi.

Visu šo ierobežojumu dēļ latvieši 
varēja nezināt par genocīdu, kas tai pašā 
laikā īstenojās kaimiņzemē Padomju sa-
vienībā. Varēja nezināt, ka jau daudzus 
gadus kaimiņzemē čeka spīdzināja un 
slepkavoja bez nekādām aizturēm. Latvi-
jas presē nekas tāds nedrīkstēja parādīties.

Latvijas okupācija īstenojās ļoti vien-
kārši. 1939. gada 5. oktobra „Savstarpējās 
palīdzības pakts starp Latviju un PSRS“ 
jeb „Bāzes līgums“ atļāva PSRS izveidot 
karabāzes Latvijā. Somija atteicās pa-
rakstīt līdzīgu līgumu, un tāpēc PSRS tai 
uzbruka un uzsāka „Ziemas karu“.

Baltijas valstu jūras blokāde uzsāk-
ta 1940. gada 12. jūnijā. Naktī no 14. uz 
15. jūniju padomju militārie spēki sāka 
uzbrukumu Latvijas teritorijai Mas-
ļenkos – abās pusēs bija kaujā kritušie. 
16. jūnija pēcpusdiena PSRS Ārlietu 
tautas komisārs Molotovs nolasīja Lat-
vijas sūtnim Kociņam ultimātu, uz ko 
bija jāatbild līdz plkst. 23.00, citādi no-
tiks neierobežots uzbrukums Latvijai.

Latvija bez ierunām piekrita visām 
ultimāta prasībām, un kā bonusu oku-
pantiem tie pat saņēma Ulmaņa teiktos 
glaimojošos vārdus. 17. jūnijā plkst. 13.00 
Latvijas Bruņoto spēku kapitulācijas aktu 
parakstīja pulkvedis Ūdentiņš, kurš vēlāk 
bija Sarkanās armijas ģenerālmajors.

Ir saprotams, kāpēc Ulmanis neļāva 
armijai pretoties – mums nebija neviena 
sabiedrotā. Hitlers draudzējās ar Staļinu, 
Parīze šajās dienās krita vācu armijai, An-
glijai bija savas problēmas, un ASV bija 
pārāk tālu. Bet protestēt noteikti vajadzēja.

Tātad: Uzbrukums ar kritušajiem, 
ultimāts, kapitulācija. Pusgadsimta 
garā okupācija bija sākusies.

Paliek jautājums – ko kolaboratori 
zināja par okupācijas varas īsto seju? Kā 
bija tauta sagatavoto šim izaicinājumam?

GN

Nate Tilika – 100
Sveic sporta kopa SPARS

Nate Tilika un Viktors Sīkais. FO
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Senioru saiets Sid-
nejā notika piektdien, 
10. jūnijā, plkst.11.00 
Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē.

Šai aukstajā rītā pie-
dalījās 13 dalībnieku. 

Jānis Grauds izrādīja vairākas video 
filmas no Latvijas. Pirmā bija no LTV 
Dziesmas ceļš. Mārtiņš Brauns. Mār-
tiņu Braunu intervēja Baltezerā mājas 
dārzā.

Slavenais komponists un mūziķis 
dzimis 1951. gada 17. septembrī. Pērn 
viņš nosvinēja savu 70. dzimšanas die-
nu, bet diemžēl 24. novembrī aizgāja 
mūžībā. Vecāki viņam bija ārsti, bet, 
kad atklājās, ka Mārtiņam bija absolū-
tā dzirde, viņš nolēma kļūt par mūziķi. 
Jau jaunībā Mārtiņš spēlēja klavieres; 
iemīļotākā mūzika bija blūzs. Viņš uz-
komponēja dziesmu Zirgs, kas naktī 
dzied. Tāda veida mūzika bija nevēla-
ma komunistiem. Vēlāk sekoja daudz 
tautā ļoti populāru dziesmu: Jauna 
ēra, Daugaviņa, Mīla ir kā uguns, 
Dzied ar mani tautu meita, Dvēselīte 
un Veltījums mīlestībai.

Tāpat kā Raimonds Pauls, Mārtiņš 
Brauns ir izaudzinājis daudz dziedā-
tāju: Niku Matvējevu, Ievu Sutugo-
vu un citus. Viņš ir mūzikas autors 
vairāk nekā 100 kinofilmām un teāt-
ra izrādēm. Viņš komponēja mūziku 
Ziemassvētku jampadracim, kuru iz-
pildīja Cīrulīšu ģimenes bērni. Rīgas 
800 gadē – 2001. gadā viņš komponēja 
mūziku, skaņu un gaismas uzvedumā 
Sapnis par Rīgu.

Rakstnieks Jānis Peters stāsta, ka 
Mārtiņš lasīja daudz. Viņš plaši pār-
zināja literatūru un klasiku. Mārtiņš 
Brauns ir latviešu mūzikā nervs. Viņa 
komponētā Saule, Pērkons, Daugava 

2018. gada aptaujā ieguva 1. vietu, kā 
Latvijas simtgades labāko dziesmu. To 
2018. gada 18. novembrī dziedāja pie 
Brīvības pieminekļa. Dziesma tagad ir 
katalāņu himna.

Diriģents Ivars Cinkuss min, ka 
Mārtiņam latvietība bija ļoti skaidra. 
Mēs arī redzam Cinkusa kori Gaude-
amus, dziedot Tavā laikā. Starp ko-
ristiem ir bijušie austrālieši – Arnis 
Gross un Benijs Goldsmits (Benny 
Goldsmith).

No LTV filmu sērijas Aculieci-
nieks redzējām trīs filmas. Pirmā sau-
cās Rundāles pils dārzs. Ieva, dārza 
vadītāja, stāsta par dārza uzturēšanu. 
Siltumnīcā iestāda jaunos stādiņus. 
Blakus oranžērijā audzē citrus augus: 
apelsīnus, mandarīnus, kumkvatus 
un klementīnas. Pils dārzs ir slavens 
ar rožu dārzu. Lelde stāsta, ka ir 
4000 stādu, 2230 šķirnes (ap 600 ir 
vēsturiskās). Kas strādā pie rozēm, 
arī saskrāpē rokas! Ir arī daudz citu 
darbu. Ziemā rozes ir jāapsedz, bet 
pavasarī jāatsedz. Tatjāna stāsta par 
tulpēm. Ir Latvijas tulpju selekcionā-
ru kolekcija – 160 šķirnes, 33 narcišu 
šķirnes un 18 hiacintu šķirnes. Sanita 
ir kokaugu speciāliste. Viņas pārzi-
ņā ir meža parks, kur kādreiz kungi 
esot medījuši. Te ir aizsargājami laz-
du koki, vāveres, stirnas, lapsas un 
skudras. Rundāles dārzu kopplatība ir 
85 hektāri. Regulārais dārzs aizņem 
10 ha un meža parks 35 ha Ir 6 km ar 
dzīvžogiem. Tie ir jāapgriež vairā-
kas reizes sezonā. Visi baroka dārza 
elementi ir atjaunoti. Drīz arī izvei-
dos virtuves dārzu. Darba diena ir no 
plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. Regulārie 
strādnieki ir 40. Ziemā ir brīvdienas. 
Dārzs ir ierīkots ar talcinieku palī-
dzību. Arī armija un citi nāk palīgā. 
Ikviens ir silti ielūgts braukt talkā. 
Pērngad dārzs saņēma Eiropas dārzu 
balvu kategorijā par vēsturisku dārzu 
pārvaldību.

Nākošā filma bija par Morica 

salu Usmas ezerā. Morica salā ir 
senākais dabas rezervāts Latvijā. 
Tas tika ierīkots 1912. gadā. Kopš 
1975. gada vienīgie, kas drīkst salu 
apciemot ir zinātnieki un no Dabas 
aizsardzības pārvaldes. Līdz tam 
drīkstēja apciemot, samaksājot 1 rub-
li. Tagad nedrīkst pat salai tuvoties. 
Raits stāsta par salas neseno vēsturi, 
ka 1727. gadā grāfs Morics te slēpās 
ar karapulku no vajātājiem. Viņš bija 
Polijas karaļa ārlaulības dēls. Krievi-
jas armija viņus apšaudīja. Visa sala 
bija mežs. 1912.  gadā tā piederēja 
cariskai Krievijai. Dace stāsta, ka 
K. R. Kupfers bija baltvācu pētnieks, 
kas aprakstīja un uzskaitīja augus. 
Sugas mainās laiku gaitā. Tagad ir 
daudz lakšu, un uz kritušajiem ko-
kiem aug sēnes un mājvietu meklē 
vaboles. Salai ir 10 000 gadu vēstu-
re. Tā bija viena no pirmajām salām 
Usmā, kas pacēlās ledus laikmeta 
beigās. Tur tagad ir kukaiņu paradīze. 
Kristaps, biologs, parāda koku dobu-
mus, kur mājo kukaiņi.

Trešā filma saucās Neuzspridzi-
nātais cietoksnis. Filma bija par Lie-
pājas cietoksni no cariskās Krievijas 
laika. Tur kādreiz atradās tālšāvēju 
lielgabalu otrā baterija. Vācieši ie-
ņēma Liepāju un pārējos cietokšņus 
uzspridzināja, bet šis cietoksnis ir 
vēl labi saglabājies. Juris Raķis stās-
ta, ka Latvijas laikā cietoksni lietoja 
Kurzemes divīzija. Te bija vasaras 
nometne un notika pretgāzu apmā-
cības. Vēsturnieks Juris Ciganovs 
mums izrāda gaiteņus, kur mājo sik-
spārņi, un viss izskatās viduslaiciski 
baismīgi.

Paldies Jānim Graudam par in-
teresantām filmām! Vienmēr kaut ko 
jaunu iemācāmies par Latviju.

Paldies Inārai Krūmiņai un Evai 
Šulakai par garšīgām smalkmaizītēm 
un kafiju!

Valdis Krādziņš
Laikrakstam „Latvietis“

Senioru saiets Sidnejā
Izrādīja vairākas video filmas no Latvijas

Skats uz Rundāles pili no pils parka.
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Rozes Rundāles pils parkā.
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Tas viss sākās šā 
gada gada februāra sā-
kumā, kad Mārai Mo-
rai (Moore) palika 50 
gadi.

Kā bērns viņa mā-
jās runāja latviski, cītīgi 

apmeklēja latviešu sestdienas skolu 
Stratf īldā (Strathfield), turpināja tur 
mācīt un kādu laiku skolu arī vadī-
ja, līdz pasaulē ieradās viņas cetur-
tais bērns – Anika, kas tad, tikko kā 
iemācījusies staigāt, pa skolas laiku 
mammai vazājās līdz kā aste. Ap to 
pašu laiku LAAJ piešķīra viņai Atzi-
nības rakstu izglītībā, ko pati nevarēja 
saņemt, jo mājās auklēja savu pēdējo 
lolojumu.

Visas viņas ģimenes Latvijas ap-
ciemojumā 2019. gadā Māra pat pie 
Brīvības Pieminekļa Rīgā dabūja pa-
spiest roku jaunievēlētajam Latvijas 
prezidentam Egilam Levitam, kad 
viņš tur sasveicinājās ar apkārtstāvošo 
tautu.

Viņas dzimšanas dienas svinības 
sākās jau īstās dienas priekšvakarā 
Sidnejā, kad no Rīgas tikko kā bija ie-
radusies viņas vecākā māsa Daina, kas 
strādā Latvijas Universitātes pētnie-

cībā un gatavojas 
uz doktora grādu 
migrācijas studi-
jās globālo studiju 
fakultātē; tās tur-
pinājās īstajā dienā 
šaurākā ģimenes 
lokā Māras un vīra 
mājās kopā ar bēr-
niem un nerātno 
suni Otto netālu 
no Vulongongas 
(Wollongong) ar 
brāļa atvestu un-
gāru biezpiena 
kūku, un dienu 
pēc tam atkal Sid-
nejā ar māsas cep-
tu kliņģeri.

Pa starpām 
Mārai par godu 
sanāca Sidnejas 
Spīdolas pusdie-
not Ēdenes dārzā, 
Sidnejā, kur viņu 
sveica ar milzī-
gu puķu pušķi, 
bet svinēšana kulmināciju sasniedza 
26. februārī – divas dienas pēc krievu 
iebrukuma Ukrainā. Daina, pa ceļam 

pie māsas, netālu no Vulongongas, 
klausoties ziņojumus par Ukrainu, 
sāka sūdzēties, ka nākot raudiens. Mē-
ģināju viņu no raudāšanas atrunāt, ka 
neieskrien kādā pretim braucošā ma-
šīnā.

Māras mājās bija sanācis pulks 
radu un draugu no malu malām, bet 
neparastās lietus gāzes nespēja omu-
lību traucēt, un melnais plastmasas 
jumts pasargāja viesus no galīgas iz-
mirkšanas. Lolitas Jurānas ceptā uk-
raiņu medus kūka sildīja no iekšpuses 
un lika viesiem arī piedomāt par to, cik 
viņi ir laimīgi, atrodoties šeit, nevis 
zemē, ko mēģina izpostīt nežēlīgs ie-
naidnieks, lai gan arī Austrālijā dažās 
vietās Dieviņš bija bijis pārāk devīgs 
ar ūdeni, applūdinādams mājas.

Svinību maratons nobeidzās ne-
dēļas nogalē pēc Lieldienām, kad no 
Melburnas atlidoja Māras latviešu 
draudzenes, daļa no kurām bija iegū-
ta gadus atpakaļ Vasaras Vidusskolā 
Dzintaros. Visas apmetās jūrmalā, 
netālu no Māras mājām un izbaudīja 
skaisto jūras skatu.

Varētu domāt, ka atkārtotā svinē-
šana Mārai deva atelpu no maizes dar-
ba, mācot mākslu un citus noderīgus 
priekšmetus tuvējā katoļu vidusskolā.

Visi Māras radi un draugi vēl viņai 
daudz baltu dieniņu un spēku, un ve-
selību vēl ilgi turpināt darboties visos 
virzienos.

(Reportiere atvainojas par lielo no-
sebojumu, par iemeslu dodot vecumu 
un kroņa vīrusa izraisītos sadzīves ie-
robežojumus, kas manāmi palēnināju-
ši viņas dzīves tempu.)

Daudz laimes, Māra!
Pagalam novēlota reportāža

Māra Mora svin dzimšanas dienu. Starp svinētājiem Dai-
ra Tuktēna un Mārtiņš Tuktēns.
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Spīdolas. No kreisās ap galda: Māra Moore, Vija Sieriņa, Luīze Kaktiņa, Linda 
Ozere, Sandra Graudiņa, Lonija Graudiņa, Sandra Moore, Iveta Rone, Daina 
Grosa un Zinta Harringtone.
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Svinības Kouvdeilā (Covedale). No kreisas: Ingrīda Eimane, Naomi Vitersa 
(Withers), Larisa Rolava, Larisa Freiverta un Māra Mora.
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Latvijā izdoto grāmatu un brošūru skaits
Tas atgriezies pirmspandēmijas līmenī

Šī gada 12. jūnijā 
poļu kluba White Eagle 
telpās notika Kanberas 
Baltiešu kopīgi rīkotā 
1941. gada 14. jūnijā Aiz-
vesto piemiņas atcere.

Pie ieejas apmeklētā-
jus sveica Melissa un Lilija Kambela 
(Lily Campbell), pateicoties viņiem 
par finansiālajiem ziedojumiem Ukrai-
na atbalstam.

Atceri ievadīja ar Austrālijas valsts 
himnu, kam sekoja Kanberas Lietu-
viešu biedrības priekšnieces Žydres 
Pemberes uzruna.

Atceres runu teica Lietuvas vēst-
niecības Austrālijā vēstnieka vietniece 
Aiste Jakštiene. Savā runā viņa pie-
skārās tā laika notikumiem Lietuvā un 
pārejās Baltijas valstīs, kā arī patreizē-
jos notikumos Ukrainā.

Atceres runu papildināja ar trīs vi-
deo īsfilmām – Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas, kurās rādīja tā laika aculie-
cinieku stāstus par deportācijām, kā 
arī vēlāko laiku brīvības cīņām.

Svinīgās daļas noslēgumā visi vie-
nojās kopīgā visu trīs Baltijas valstu 
himnu dziedājumā.

Atceres sabiedriskajā posmā visi 
pulcējās pārrunās pie bagātīgi klātiem 
galdiem un glāzes vīna.

Apmeklētāju vidū bija Latvi-
jas vēstniecības Austrālijā vēstnieks 
Marģers Krams ar kundzi un citi 
vēstniecības darbinieki.

Pirmdien, 13. jūnijā, Sv. Pētera 
baznīcā, Reid, notika Kanberas latviešu 

ev. lut. draudzes dievkalpojums veltīts 
Aizvesto atcerei. Dievkalpojumu vadī-
ja mācītājs Kolvins Makfersons (Col-
vin MacPherson). Pēc dievkalpojuma 
draudze pulcējās blakus esošajā baznī-
cas zālē pārrunām pie bagātīgi klātiem 
uzkodu galdiem. Draudzes priekšnieks 
Egons Eversons, uzrunājot klātesošos, 
stāstīja un rādīja viņa divas iegādātās 
grāmatas par Aizvestajiem. Tās ir: 1. – 
Aizvestie.1941. gada 14. jūnijs izdota 
2001. gadā, Latvijas valsts Arhīvs. Grā-
matā ir pieminēti 15 424 aizvestie. 2. – 
These Names Accuse, izdota 1982. gadā; 
otrais izdevums ar pielikumu, Latvian 
National Foundation. Šīs divas grāma-
tas ir lielākais piemineklis Aizvestajiem.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Aizvesto piemiņas atceres Kanberā
Poļu klubā un Sv. Pētera baznīcā

Latvijas vēstniecības darbinieki. No kreisās: Valdis Bodnieks, Ieva Apine (pa-
domniece), Marģers Krams (vēstnieks) ar kundzi Sandru.
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2021. gadā palielinājies Latvijā izdo-
to grāmatu un brošūru skaits un tirāža, 
rādītājiem atgriežoties pirmspandēmijas 
līmenī, liecina Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas (LNB) apkopotie oficiālās statis-
tikas dati. Pagājušajā gadā izdotas 2108 
grāmatas, kuru kopējā tirāža sasniegusi 
2,4139 miljonus eksemplāru. Salīdzinā-
jumam – 2020. gadā saskaņā ar oficiālo 
statistiku tika izdotas vien 1805 grāma-
tas un brošūras, kuru kopējā tirāža sa-
sniedza 1,9574 miljonus eksemplāru, pir-
mo reizi kopš neatkarības atjaunošanas 
nepārvarot divu miljonu kopiju robežu.

Turpretī laikrakstu un žurnālu tirāža 
turpina samazināties, lai arī, salīdzinot ar 
2020. gadu, kritums vairs nav tik straujš. 
2021. gadā izdoti 236 laikraksti, to kopē-
jā tirāža sasniedza 41 miljonu eksemplā-
ru, no tiem Masu informācijas līdzekļu 
reģistrā reģistrēts 101 laikraksts, kuru 
kopējā tirāža – 36 miljoni eksemplāru. 
Pagājušajā gadā izdoti 257 žurnāli, to ko-
pējā tirāža sasniedza 16,1 miljonu eksem-
plāru, no tiem Masu informācijas līdzek-

ļu reģistrā reģistrēts 201 žurnāls, kuru 
kopējā tirāža – 15,4 miljoni eksemplāru.

„Oficiālās statistikas dati par 
2021. gadu liecina, ka kopumā izdevēj-
darbības nozare ir spējusi pielāgoties 
pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, 
tai skaitā politiķu un mediju dienaskār-
tībā veiksmīgi aktualizējot jautājumu 
par atbalstu nozarei, kā rezultātā pēc 
ilgām diskusijām ir panākts, ka no šī 
gada PVN likme grāmatām, presei un 
citiem izdevumiem noteikta 5 procentu 
apmērā. Tas noteikti ir nozīmīgs sig-
nāls nozarei, apliecinot, ka ir veicinā-
ta politikas veidotāju izpratne par to, 
ka grāmatas un citi izdevumi tik mazā 
tirgū kā Latvija ir īpašas, sabiedrībai 
nozīmīgas preces un to radīšanai ne-
pieciešami valsts atbalsta mehānismi,“ 
uzskata LNB pētniece Elza Ungure.

Kā norāda pētniece, vēl 2021. gada 
otrajā pusē provizoriskie dati liecināja, 
ka 2021. gadā izdoto grāmatu un brošūru 
skaits varētu būt līdzīgs kā 2020. gadā, 
tomēr tieši 2021. gada nogalē salīdzinoši 

strauji palielinājies oficiālajā statistikā 
iekļauto grāmatu un brošūru skaits.

Vienlaikus sakarā ar straujo preču 
un pakalpojumu sadārdzinājumu, kā arī 
papīra deficītu, kā rezultātā pieaug arī 
grāmatu un citu izdevumu izmaksas, 
E. Ungure ir piesardzīga, prognozējot 
turpmākos izdevējdarbības rādītājus 
pēc izdoto nosaukumu un eksemplāru 
skaita. Viņa pieļauj, ka tuvākajā laikā 
arvien mazāk patērētāju varēs atļauties 
iegādāties izdevēju produkciju, jo arvien 
lielāka ienākumu daļa būs jānovirza 
maksājumiem par komunālajiem pakal-
pojumiem, pārtikas preču iegādei u.tml.

Plašāka informācija par izdevēj-
darbību Latvijā 2021. gadā pieejama 
LNB krājumā Latvijas izdevējdarbī-
bas statistika 2021.

Ansis Garda,
Latvijas Nacionālā bibliotēkas 

Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs
Elza Ungure,

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Informācijas speciāliste – pētniece

Lietuvas vēstniecības Australijā vēst-
nieka vietniece Aiste Jakštiene.
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Trešdien, 2022. gada 22. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

Īpaši nozīmīgi man bija apskatīt bi-
jušajam ALA priekšsēdim nelaiķim Ul-
dim Gravam veltīto piemiņas tiltu, jo 
pats būdams ALA priekšsēža amatā cen-
šos sekot viņa piemēram, kā arī viņš ar 
sievu bija maniem vecākiem tuvi draugi.

No personīgās puses mani ļoti aiz-
kustināja iespēja atrast manam vecvec-
tēvam, Valsts prezidentam Gustavam 
Zemgalam, veltīto bruģakmeni Likteņ-
dārza Draugu alejā, kā arī ieraudzīt 
viņa vārdu uz plāksnītes nesen atklāta-
jā Latvijas valsts dibinātāju un atjauno-
tāju piemiņas vietā. Vēlos PBLA valdes 
vārdā pateikties visiem, kas organizēja 
mūsu vizīti, par izrādīto viesmīlību.“

Tanja Žagare-Vītiņa, PBLA val-
des locekle, ALA Informācijas no-
zares vadītāja: „Man personīgi ļoti 
emocionāls brīdis bija redzēt piemiņas 

akmeni Sibīrijā izsūtītajām mātēm, 
par ko Sandra Kalniete man bija stāstī-
jusi ALA kongresā Denverā.“

Elīna Bīviņa

Pie vienas ieejas Vērmaņdārzā drūzmējas ļaudis. Tur-
pat arī izpriecas bērniem. Manā bērnībā šīs izpriecas sauca 
par tingeltangeli... Nezinu, kā tās dēvē šodien.

Pūlis pie ieejas stāv rindā uz Alus svētkiem Vērmanītī! 
Tie šogad notika no 25. – 29. maijam. Jāmaksā ieeja, var 
arī nopirkt alus kausu par 5 eiro, kas dod atlaidi nogaršot 
piedāvātos aliņus, ko pārdod gan nopirktos kausos, kā arī 
gan mazās, gan lielās glāzēs.

Te būdiņas, kur var iegādāties alu un ēdienu. Pieejami 
galdi, krēsli, soliņi.... Dzird jautras čalas... Skan mūzika. 
Iet jautri.

Pēkšņi man priekšā stāv Pēteris Daliņš, kurš dzīvo un 
strādā Latvijā. Man prieks, ka jauni cilvēki dodas uz savu 
sentēvu dzimteni.

Pēteris ir pirmklasīgs gids un iepazīstina ar dažādām alus 
šķirnēm. Daliņi dzīvoja Valmierā, tagad Rīgā varam baudīt 
Valmieras muižas alu, turpat arī Cēsu un Cesvaines brūžu 
darījumi. Kā kurzemniece nedrīkstu nepieminēt Užavas alus.

Uzskaitīšu vēl pāris alus šķirnes… (Šī nav samaksāta 
reklāma.) Man patika nosaukumi (par garšu neatbildu): 
Alķīmiķis, Brenguļi, Labietis, Iļģu ciems, Pooka un Zolt-
ners. Ja vajag spēku, tad jāiedzer Lauvas alus, ko ražo Tal-
linas ielā, Rīgā.

Nav liegts arī baudīt Rankas vīnu un Latgales sidru.
Būtu labi pasēdēt, bet Pēterim steidzīga tikšanās pa 

darba līniju.
Spēlē priecīgu mūziku. Reklāmā teikts, ka dabūjami 

Vērmaņdārzā vairāk nekā 350 dažādas alus šķirnes, no 
vairāk nekā trīsdesmit Latvijas alus darītavām.

Uz veselību! Prozīt! Sveiks!
Vita Kristovska

Laikrakstam „Latvietis“

Alus svētki Vērmaņdārzā
Vairāk nekā 350 dažādas alus šķirnes

Vita Kristovska un Pēteris Daliņš Alus svētkos Vērmanītē.
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Alus svētki Vērmanītē.
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Alus svētki Vērmanītē.
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PBLA „Likteņdārzā“
Turpinājums no 3. lpp.

Topošajā sabiedriskā centrā.
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„Ilustrācija ir brī-
numains labirints, pa 
kuru lido mākslinieka 
sapņi. Process ir brīniš-
ķīgs – meklējumi, šau-
bas, prieks,“ izteikusies 
māksliniece Anita Pa-
egle. Viņa ir viena no 

mūsdienu ievērojamākajām latviešu 
bērnu grāmatu ilustrāciju autorēm, 
kura jau vairāk nekā 40 gadus staigā 
pa šo labirintu, kā pati izteikusies.

Pabeigusi J. Rozentāla Rīgas 
mākslas vidusskolu, Anita Paegle tur-
pināja studijas Latvijas Mākslas aka-
dēmijas grafikas nodaļā, kuru absolvē-
ja 1980. gadā ar Andreja Upīša stāsta 
Vilnīša brauciens uz austrumiem ilus-
trācijām oforta tehnikā Pētera Upīša 
vadībā. Kopš tā laika visa viņas daiļ-
rade veltīta bērnu grāmatai.

Ar tām Anita Paegle ieguvusi ne-
dalītu uzmanību un atzinību visā pa-
saulē (Eiropā), sarīkojusi daudzas per-
sonālizstādes, bez Latvijā notikušajām 
atzīmēsim vēl dažas – Parīzē (1988), 
Venēcijā (1990), Budapeštā un Sankt-
pēterburgā (abas 2008). Anitas Paegles 
darbi bijuši izstādīti II un IV Starptau-
tiskajā grāmatu grafikas triennālē Viļņā, 
Bratislavas ilustrāciju biennālē (1999, 
2001, 2019, 2021). Māksliniece saņēmu-
si Pastariņa prēmiju (1991, 2000), diplo-
mu Tallinas ilustrāciju triennālē (2003), 
J. Baltvilka balvu (2006), I. Zeberiņa 
prēmiju (2007), grāmatu mākslas kon-
kursa Zelta ābeles balvu (2005, 2014). 
2000. gadā izstādes autore kļuvusi par 
konkursa Gada skaistākā grāmata lau-
reāti. Latviešu māksliniece iekļauta 
IBBY (International Board on Books 
for Young People – Pasaules bērnu un 
jauniešu literatūras padomes) pasaules 
ilustratoru goda sarakstā (2000). Tāpat 
viņa vairākkārt nominēta augstākajam 
starptautiskajam apbalvojumam bērnu 
literatūras un ilustrāciju jomā – Hansa 
Kristiana Andersena balvai (2012, 2016).

Tomēr grāmatu ilustrācijas nav vie-
nīgā nozare, kurā Anita Paegle teikusi 

savu vārdu. Latvijas Banka 
izdevusi vairākas viņas zī-
mētās monētas – 1 lata mo-
nētu Šūpļa monēta (2013) 
un pasaku monētu Pieci 
kaķi (2015), savukārt Latvi-
jas pasts laidis klajā trīs pa-
stmarkas (2013, 2019, 2021). 
Pie visa klāt vēl Latvijas 
Mākslas akadēmijas izcilī-
bas balva (2014).

No šī visai virspusējā 
uzskaitījuma jaušams, cik 
Anitas Paegles radošā darbī-
ba ir spēcīga un plaša. Tikpat 
daudzveidīgas un iedarbīgas 
ir viņas ilustrācijas. Tās iz-
ceļ tēlu raksturu, formu un 
krāsu pielietojums, ārkārtīgi 
svarīgs ir zīmējums, tā pre-
cizitāte, izraudzītās deta-
ļas, kas dažkārt stāstījuma 
nopietnībai piedod humora 
dzirksti un vieglumu. Lapas 
kompozīciju nosaka katras grāmatas 
teksta gars. Tekstam un ilustrācijām jā-
būt vienotiem, jāveido viens veselums. 
Kā teksta autoram, tā ilustratoram jā-
balsta vienam otru. Viņi abi – rakst-
nieks vai dzejnieks un mākslinieks – ir 
grāmatas autori, kas runā vienā intonā-
cijā, veidojot tuvu tēlu valodu.

Šajā izstādē izraudzītas ilustrāci-
jas trim grāmatām – Māras Cielēnas 
pasakai Pulksteņu nakts gaitas (1997) 
un Ineses Zanderes dzejoļu krājumam 
Kaķis uz klavierēm (2021), kā arī Ani-
tas Paegles un Andreja Vīksnas Rožu 
spokam (2018). Pēdējo gribas īpaši iz-
celt – tā stāsta par Rundāles pili, Melno 
dāmu, kas kā tumša ēna pazib tās skais-
tajos apartamentos, un par šīs pils īsteno 
saimnieku, ko mēs pazīstam kā Imantu 
Lancmani. Viņam, vienam no galvena-
jiem Rundāles pils atjaunotājiem, sako-
pējiem un uzcēlējiem, kā arī mākslas 
vēsturniekam un gleznotājam pagāju-
šo gad apritēja 80. Viņam līdz šī gada 
beigām gaidāma plaša jubilejas izstāde 
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

Arī Jelgavai gribējās šo notikumu 
atzīmēt un izcelt, tādēļ šim gadīju-
mam Anitas Paegles lieliskās ilustrā-
cijas likās sevišķi piemērotas. Kaut arī 
Andrejs Vīksna stāsta par nelaimīgo 
Melno dāmu un Mākslinieka rozi, kam 
Rundāles pils grāfs, sērojot par mirušo 
mīļāko, iestādīja šo rozi, taču tā vārgst 
un nezied. Jaunais pils saimnieks mek-
lē iemeslu, kādēļ tas tā. Mīklu atrisina 
putni – bezdelīgas redz visu pasauli 
un atnes ziņu, ka šī Mākslinieka roze 
tāltālā zemē apraugāma. Un „es, tāpat 
kā draudzene, varēju beidzot atlaisties 
un izgulēties. Viņa – kopā ar grāfu, bet 
es – ar savu saimnieku.“

Ilustrāciju autore kā Jelgavas Trīs-
vienības baznīcas tornī eksponētajos 
darbos, tā še neminēto grāmatu zīmēju-
mos ieved skatītāju brīnumainā zemē. 
Mēs to pazīstam, jo tā ir mūsu visu pa-
saule, tikai mēs neprotam to ieraudzīt 
tik krāsainu, skaistu, labsirdīgu un cil-
vēciskuma pilnu. Anita Paegle mums 

Māra Branča skatījums
Anitas Paegles brīnumu labirintā

Anita Paegle izstādē Jelgavas Trīsvienības baznī-
cas tornī dzimšanas dienā 3. jūnijā.
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Ilustrācija Andreja Vīksnas grāmatai „Rožu spoks“.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Ilustrācija Andreja Vīksnas grāmatai „Rožu spoks“.
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Otrdien, 14. jūnijā, 
Eiropas Parlamentā (EP) 
tika prezentēta grāmata 
Gunārs Astra. Pēdējais 
vārds. Pasākumu orga-
nizē EP deputāte Inese 
Vaidere, bet ievadvār-

dus teica EP prezidente Roberta Met-
sola un vairākas vadošas Parlamenta 
amatpersonas.

„Izcilā disidenta Gunāra Astras pē-
dējā vārda publicēšana četrās svešvalo-
dās ir unikāls notikums, kas ļaus starp-
tautiskajai sabiedrībai uzzināt vairāk 
par PSRS režīma represijām. Kolēģus 
EP un pārējos interesentus ar G. Astras 
likteni iepazīstināšu 14. jūnijā – Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas die-
nā, lai vēlreiz uzsvērtu, cik brutāls un 
noziedzīgs šis režīms bija. Krievija, kura 
ir Padomju Savienības mantiniece, ne 
vien joprojām noliedz savus nodarīju-
mus, bet arī atkal ar cietumu soda vārda 
brīvību un šobrīd izvērš arvien jaunas 
represijas Ukrainā. Tādēļ ir īpaši sva-
rīgi starptautiskai sabiedrībai skaidrot 
mūsu vēsturi,“ norāda I. Vaidere.

Grāmatas pasākumā EP bibliotēkā 
piedalījās EP prezidente Roberta Met-
sola, viceprezidente Heidi Hautala no 
Somijas, kā arī ETP grupas viceprezi-
dente un EP Eiropas vēstures atceres 
grupas vadītāja Rasa Juknevičiene no 
Lietuvas. Par izdevumu stāstīja idejas 
autors un projekta vadītājs vēsturnieks 
Arnis Šablovskis. Savukārt, kā vei-
dojās Gunāra Astras politiskā pārlie-

cība, un tiesas sēdi, kurā tika nolasīts 
slavenais pēdējais vārds, atmiņās dalī-
jās viņa brālis Leons Astra un laika-
biedrs, mācītājs Guntis Kalme.

I. Vaidere uzsver: „Gunārs Astra 
bija drosmīgs disidents, jo dzīvoja lai-
kā, kad brīvības nebija. Viņš kā viens 
no ļoti retajiem atklāti nostājās pret pa-
domju režīmu un atļāvās skaļi norādīt 
uz PSRS noziedzīgo rīcību mūsu valstī. 
Astras vārdi stiprināja latviešus un pa-
līdzēja nepadoties, kaut arī ļoti nedau-
dzi par viņa uzskatiem uzzināja uzreiz.“

Gunārs Astra (1931-1988) par 
„dzimtenes nodevību“ ir tiesāts vairāk-
kārt. Pirmo reizi 1961. gadā viņu notiesā-
ja uz 15 gadiem par to, ka viņš sarakstījās 
ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, klau-
sījās ārzemju radio, kolēģu un paziņu 
vidū izteica neapmierinātību par Latvi-
jas rusifi kāciju un PSRS problēmām, kā 

arī tikās ar ASV diplomātiem. Savukārt 
1983. gadā Gunāru Astru arestēja un tie-
sāja par pretpadomju literatūras glabāša-
nu, pavairošanu un izplatīšanu.

Grāmatā Gunārs Astra. Pēdējais 
vārds ir viņa runa Latvijas PSR Aug-
stākajā tiesā 1983. gada 15. decembrī. 
To papildina vēsturnieka Ginta Apala
komentāri un tulkojums angļu, vācu, 
franču un krievu valodās.

Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un 

komunikācijas pa domnieks

Vienā no Zemgales 
krāšņākajām pilsētām, 
Tukumā latvju bērni 
danci veda. Svētku at-
klāšana! Uzrunas!

Deju soļi trijās nori-
ses vietās. Dejo piecas 

stundas grupa pēc grupas.
Skaisti tautas tērpi, bieži pielāgoti 

dejošanai. Meiteņu svārku/brunču ga-
rums no tāda, kas drusku pāri ceļiem, 
līdz tādam līdz potītēm. Kājās, galve-
nokārt, pastalas, bet redz arī modernas 
sporta kurpes no visām zemes pusēm. 
Šoreiz cieš pastalas, jo zeme purvaina, 
saule skopa, bet lietus devīgs.

Dejotāji smaidīgi. Uz vienas rokas 
pirkstiem varētu saskaitīt tās mātes 
meitas, kuras nelepojas ar varenām bi-
zēm. Tās sapītas cieši, gandrīz pēc no-
teikta likuma.

Svētkos piedalās bērni un jaunieši no 
visām Latvijas debess pusēm: Daugav-
pils, Limbažiem, un Preiļiem... no Val-
kas un Saldus, un nedrīkst aizmirst Rīgu.

Priecīgus svētkus!

Skatītāji plūst no vienas vietas 
uz otru. Precizitāte! Dejotāji smaida. 
Skatītāji jūsmo. Šeit sagatavo dejotājus 
nākošajiem dziesmu un deju svētkiem.

Lepojamies uz šiem bērniem. Daži 
vēl noteikti skolu neapmeklē, bet lielā-
kie drīz beigs ģimnāziju. Visi smaidīgi 
un līksmi. Uguntiņā – vienā no Rīgas 
grupām dejo Sofi ja Kristovska.

Pārtraukumā rosme notiek spēļu 
laukumos. Tautas tērpi plīvo šūpolēs. 
Bērni lido, smaida, smej un gavilē.

Cik skaisti svinēt svētkus Tukumā 
kur redz tikai smaidīgu seju. Maigais 
lietus nevar apstādināt deju. Svinam 
deju svētkus Tukumā.

Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“

Tukumā svētki – dejo un dzied
Dejo piecas stundas grupa pēc grupas

„Gunārs Astra. Pēdējais vārds“
Inese Vaidere prezentē grāmatu Briselē

Tukums dejo.
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Pirms nedaudz ga-
diem, sāku pārlasīt sava 
tēva memuārus, kuros 
viņš apraksta savas ag-
rās dzīves gaitas Latvijā, 
īpaši atmiņas par Lat-
vijas Kara skolu. Viņš 
smalki apraksta savas 

apmācības, praktiskās nodarbības, kā 
arī kara gaitas un pieredzes.

Latvijas Kara skola ne tikai saga-
tavoja izcilus militārus vīrus, bet arī 
mācīja viņiem sabiedriskās normas un 
pieklājību. Sevišķi svarīgas bija Kara 
skolas tradīcijas, kā arī dziļa izpratne, 
ko nozīmē virsnieka gods un stāja. Vi-
sam centrā bija šo vīru degoša un dziļi 
patriotiskā mīlestība savai Tēvzemei.

Kad pārtulkoju tēva rakstus angļu 
valodā. Viss, ko lasīju pa viņa piedzī-
vojumiem šajā grūtajā dzīves posmā, 
mani ļoti nomāca, jo zināju, kāds gala 
iznākums būs šim dzīves stāstam. 
Visas ievērojamās un skaistās Kara 
skolas tradīcijas izzuda ar Latvijas ap-
rīšanu no nežēlīgā apspiedēja, kuram 
nebija rūpes par mūsu tautas vēsturi, 
kultūru un cerībām.

Sveša vara, kurai nebija un nav 
nekas kopīgs ar latviešiem (nedz kul-
tūra, tautsaimniecība, politika, morā-
lā nostāja vai garīgums), uzskatīja, ka 
viņa ir pārāka par Latviju un latvie-
šiem visādā ziņā, bet īpaši ideoloģijā. 
Viņi sagaidīja, ka Latvija un latvieši 
būs ļoti pateicīgi, ka iekļauti Padomju 
Savienībā.

Un šis pats notiek šodien Ukrainā.
Nedomāju, ka Latvijas iedzīvotā-

ji tajā laikā varēja iedomāties, ka šis 
gads vēsturē būs atzīmēts kā Baigais 
gads. Kara skolas absolventi liktenīga-
jā 1939. gada rudenī svinēja izlaidumu 
ar cēlām ceremonijām un skaistiem 
svētkiem, saņemot virsnieka zobenu 
no Kara ministra ģenerāļa Baloža.

Virsnieku aresti sākās ar boļše-
viku ierašanos un turpinājās līdz 
1941. gadam, kulminējot ar izvešanām 
naktī no 13. uz 14. jūniju. Lielāka daļa 
virsnieki, kuri tika arestēti un izsūtīti, 
bija jaunie, tikko Kara skolu beigušie, 
jo viņi izrādīja dedzīgu nacionālismu.

Baigajā gadā neviens no strād-
niekiem līdz pat valsts augstākajām 
amatpersonām nebija aizsargāts no 
ļaunuma, briesmām un cilvēku iznīci-
nāšanas metodēm. Noteikti, pēc šāda 
terora ļaudis gaidīja izglābšanu, ne-
skatoties no kurienes tā nāktu.

Latvijas Kara skolas devīze bija – 
Latvijai dzīvot, par Latviju mirt. Šī de-
vīze tika realizēta ar tā saucamā Lat-
viešu leģiona izveidošanu. Arī mans 
tēvs bija Deviņpadsmitā divīzijā.

Kā jau mēs visi ļoti labi zinām, ar 
Otrā pasaules kara beigām mūsu mīļā 
Latvija nonāca zem stingras Padomju 
varas.

Šeit Austrālijā, mēs ik gadus pie-
minējām Aizvesto piemiņas dienu 
bez vismazākās nojautas, ka mūsu 
tautieši dzimtenē turpināja dzīvot ar 
neatlaidīgo teroru zem Padomju jūga. 
Vairākums no mums tajā laikā neko 
nezināja par vēl lielāku izvesto skaitu 
1949. gada martā.

Vēl atminos, kā kad jauns puika 
gāju vecākiem līdzi uz Adelaides Pil-
sētas namu, lai piedalītos gadskārtējā 
Aizvesto piemiņas dienas sarīkojumā, 
kur kāds vecāks cilvēks, ar nezināmu 
uz daudz lappusēm ar piezīmēm, deva 
runu lauzītā angļu valodā. Mazam 
bērnam taču tas viss bija nesaprotams. 
Tomēr no tēva kara pieredzes rakstiem 
un stāstiem iemācījos daudz no vēs-
turiskajiem notikumiem Latvijā Otrā 
pasaules Kara laikā.

Izliekas, ka katru gadu šīs piemi-
ņas dienas apmeklētāju skaits paliek 
arvien mazāks. Baigā gada briesmas 
mana paaudze nevar pilnībā saprast un 
just līdzi. Atmiņas pagriežas pie Lat-
viešu skolas apmeklēšanas, kur kāda 
vecāka kundze lasīja klasei stāstu par 
Latviju un birdināja asaras.

Visai klasei bija neērta sajūta, 
un sēdējām, klusumā samulsuši. Pēc 
stundām mēs uzdrošinājāmies teikt – 
viņa jau vienmēr raud, jo nesapratām 
un neizpratām šīs skolotājas atmiņas 
un to iespaidu tāpēc, ka nebijām paši 
pārdzīvojoši. Tādēļ arī labākais, ko 
mēs varam sagaidīt no mūsu bērniem 
un bērnu bērniem, ir ka viņiem rodas 
kaut kāda saistība ar latvietību un sa-
vām etniskajām saknēm no tā, ko mēs 
viņiem stāstām un mācām.

Pirms četriem gadiem aizvedām 
mūsu dēlu Markusu uz Latviju. Šīs bija 
viņa pirmais apciemojums. Viņam ļoti 
patika un pirms diviem gadiem cerē-
jām atkal braukt, bet, protams, COVID 
izplatīšanās izjauca visus plānus. Man 
jāsaka, ka dēls saprot ka viņš atšķiras 
no citiem Austrālijā, jo viņš ir latvietis.

To pašu redzam arī mūsu jaunie-
šos, kuri iesaistās latviešu sabiedrībā 
un kultūrā.

Kaut arī jaunatne varbūt neapzi-
nās visu, ko mūsu vecāki un vecvecāki 
piedzīvoja, nedz arī tie, kuri cieta zem 
tumšā un varmācīgā Padomju jūga tūk-
stoš deviņsimt četrdesmitajos un Pa-
domju okupācijas gados, viņiem tomēr 
ir sajūta, ka viņi pieder un ir latvieši!

Līdzīgi tam ir ar kristietību – 
mums ir tā klusā pārliecība, ka jeb-
kādā situācijā nonākam savā mūžā, 
Dievs ir kopā ar mums.

Mēs, latviešu tauta, zinām, ka 
Dievs ir vienmēr bijis un turpina būt 
pie mums. Tas atspoguļots mūsu valsts 
himnā, kuru dziedam kā lūgšanu – 
Dievs, svētī Latviju!

BET,
Baigā gadā un masveidīgās aizve-

šanas 1949. gadā, kā arī pa garajiem 
okupācijas gadiem, būtu bijis viegli 
jautāt: „Kur Tu esi, Dievs?“

Varu atcerēties, ka mums, trimdā 
dzīvojošiem, nebija atļauta jebkāda 
saistība ar Padomju Latviju. Pat atmi-
nos, ka mamma atteicās lasīt mums ar 
māsu no pasaku grāmatas, kuru bijām 
saņēmuši kā dāvanu no tēva māsām 
Latvijā.

Tie tumšie un varmācīgie notiku-
mi Latvijā tūkstoš deviņsimt četrdes-
mitajos gados tika milzīgi aizēnoti ar 
to, kas notika nacisma Vācijā. Kino un 
televīzijas raidījumi nepārtraukti attē-
loja vāciešus ļoti negatīvā gaismā, bet 
par krievu noziegumiem – nekā.

Tieši pēc notikumiem tajā baigajā 
naktī 1941. gada jūnijā un visus garos 
Padomju okupācijas gadus, vai mēs 
kādreiz nejautājām: kur tad Dievs ir 
visā šajā lietā?

Vai neesam kādreiz domāju-
ši, ka Dievs ir attālinājies no mums? 
Ka Dievs ir aizmirsis par mums? Ka 
Dievs nav iesaistījies mūsu dzīvē? Vai 
esiet kādreiz nodomājuši, vai Dievs 
vispār rūpējās par mani? Laiku no lai-
kam noteikti esam visi šādi domājuši. 
Mēs varam justies, ka Dievs ir mūs pa-
metis, ka viņš ir tālu prom un neizjūt 
mūsu sāpes.
• Viens no lielākiem izaicinājumiem 

kristiešiem ir, kam lai ticam: mūsu 
jūtām un emocijām?

VAI

Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojumā
Sprediķis Melburnas Svētā Krusta baznīcā
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Māc. Valdis Andersons Svētā Krusta 
baznīcā.
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• Dieva vārdam?
Dieva vārds Vēstulē Ebrejiem 

13. nodaļā, 5. pantā saka: Es tevi ne-
atstāšu un tevi nepametīšu. Šie vārdi 
mums dod cerību visos apstākļos. Pa-
tiesi, Dievs rūpējās par mums stāvot 
līdzās katru dienu. Viņš mūs vada, 
ēdina un Viņā rod mums atpūtu. Viņš 
pats mums atjauno mūsu dvēseles kad 
esam noguruši un spēks ir zudis. Viņa 
vārdā viņš pats mūs ved par taisnīgu-
ma ceļiem, lai mēs varētu nest tam sla-
vu un godu. Šis ir tas pats Dievs, kurš 
stāvējis klāt un izvedis latviešu tautu 
caur visām vētrām, kuras piedzīvotas 
20. gadsimtā, un turpinās mūs vest nā-
kotnē.
• Tas pats Dievs kurš bija kopā 

ar mums, kad ieguvām brīvību 
1918. gadā.

• Tas pats Dievs, kurš bija kopā ar 
mums cauri Ulmaņa laikiem.

• Dievs, kurš redzēja, ka viņa cilvēk-
bērni tika varmācīgi iekļauti Pa-
domju Savienībā.

• Tas pats Dievs, kurš cieta kopā ar 
mums Baigajā gadā.

• Tas Dievs, kurš vēroja, kā mēs svi-
nējām, kad Padomju armija tika iz-
dzīta no valsts agrajos četrdesmita-
jos gados.

• Dievs, kurš raudāja ar mums, kad 
Padomju vara sāka atkal valdīt Otrā 
pasaules kara beigās.

• Kungs Dievs, kurš spēcināja tos, 
kuri dzīvoja zem okupācijas jūga.

• Tas pats Dievs, kurš palīdzēja tiem, 
kuri uzsāka jaunu dzīvi trimdā.

• Mūsu Dievs, kurš deva spēku un 
izturību tiem, kuri cīnījās par neat-
karības atjaunošanu bīstamajā Bari-
kāžu laikā Rīgā.

• Tas pats Dievs, kurš izprot un saprot 
mūsu bažas par Krievijas ilgtermiņ 
plāniem.

• Un tas Dievs, kurš skumst, kad mēs 
novēršam savas acis no Viņa.

Šodienas lasījumā no 137. psalma 
dzirdējām par Dieva bērniem, kurus 
sveša vara bija turējusi gūstā.
1. Viņi raudāja, kad pieminēja savu tē-

vzemi; tieši tāpat kā skolotāja, kura 
mums stāstīja savu stāstu Latviešu 
skolā.

2. Gūsta uzraugi un nomācēji pieprasī-
ja, lai dzied līksmas dziesmas; tieši 
tāpat kā no mūsu tautiešiem sagaidī-
ja un pieprasīja prieka pilnas sejas, 
kad bija jāierodas sarīkojumos, ku-
rus Padomju varas vīri bija noorga-
nizējuši.

3. Tautieši nezināja, kā viņi varēs dzie-
dāt Dieva dziesmas zem okupantu 
varas, bet viņi tomēr dziedāja, tie-
koties baznīcās un klusām nepakļā-
vās, zinādami, ka viņu ticība Dievā 
viņus uzturēs.

Pats to piedzīvoju vēl padomju 
laikos, kad apmeklēju dievkalpojumu 
Mateju draudzes baptistu baznīcā, 
lūdzot Dievu kopā ar kristiešiem, ku-
riem visa dievkalpojuma laikā uzma-
nība bija tikai saistīta ar būšanu Dieva 
priekšā.

Vienalga, kādas pārbaudes, grūtī-
bas un izaicinājumi, ar kuriem nāksies 
mums saskarties, Dievs mums sola, ka 
Viņa plāns priekš mums, dos cerību un 
gaišu nākotni. Dieva vārds šodienas 
evaņģēlija lasījumā saka: „ikvienam, 
kas raugās uz Dēlu un Viņam tic, būs 
mūžīgā dzīvība.”

Bībeles cerība ir realitāte un ne ti-
kai sajūta. Bībeles cerība nenes šaubas. 
Bībeles cerība ir drošs pamats, uz kura 
varam savas dzīves veidot, ticot, ka 
Dievs vienmēr tura savus solījumus. 
Cerība vai pārliecība var būt mūsu, kad 
mēs ticam šiem vārdiem: „Tas kurš tic 
Manī, tam būs mūžīga dzīvošana.“

Pieņemot mūžīgās dzīvošanas dā-
vanu, norāda, ka mūsu cerībai vairs 
nav šaubu, bet ir drošs pamats Dieva 
vārdā, Dieva visumā un mūsu Kunga 
un Jēzus Kristus paveiktiem darbiem. 
Šī ir tā cerība, kuru mēs kā latvieši ne-
sam.

Un lai cerības Dievs piepilda jūs ar 
visu prieku un mieru, kad jūs viņam 
uzticaties, lai jūs varētu pārpildīt cerī-
ba ar Svēta Gara spēku. Āmen.

Māc. Valdis Andersons
Svētdien, 2022.g. 12. jūnijā, Melburnā

Aizvesto piemiņas dienas ...
Turpinājums no 10. lpp.

Pēc dievkalpojuma. No kreisās: Jānis Kārkliņš, Andris Atvars, Kārlis Kasparsons, 
Jānis Dēliņš, Braians Kopls (Brian Copple), māc. Valdis Andersons, Pēteris Saulītis.
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atver acis, ļaujot noģist, cik fantastiskā 
pasaulē mēs dzīvojam. Pat kustoņi, 
priekšmeti un lietas, kas ik brīdi mums 

ir apkārt, piepeši atdzīvojas un iegūst 
dvēseli. Anita Paegle mums paver ma-
ģijas pasauli, kurā allaž esam gribējuši 
ieskatīties un pat dzīvot. Māksliniece 
saka, ka mēs patiesi tajā arīdzan dzīvo-
jam, tik neprotam to saskatīt. Iesaistot 

arī Imantu Lancmani šajā ilustratores 
pasaku reālismā, varbūt mēs noticēsim 
viņai un varbūt kļūsim labāki, gaišāki 
un atsaucīgāki.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī
http://www.laikraksts.com

Laikraksts „Latvietis“ iznāk jau četrpadsmito gadu.
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drošību un izturētspēju.
Tādēļ es šodien nerunāšu par izglī-

tību, zinātni, kultūru, tieslietām, vese-
lību un daudzām citām ļoti svarīgām 
jomām, bet gan koncentrēšos tikai uz 
trim virzieniem, kas visplašākā veidā 
ir saistīti ar valsts drošību.

Tie ir valsts aizsardzība un iekšē-
jā drošība, kas ietver arī sabiedrības 
integrācijas problēmjautājumus, ener-
ģētikas krīze un ar to saistītā valsts at-
balsta politika iedzīvotājiem, un valsts 
pārvaldības sistēmas uzlabošana, kas 
nepieciešama, lai mūsu valsts labāk 
varētu pārvaldīt savus resursus un re-
aģēt uz krīzēm.

Es aicinu katru partiju savās prog-
rammās piedāvāt konkrētus risināju-
mus šajos trijos virzienos. Un es aici-
nu vēlētājus, lemjot, par kuru partiju 
1. oktobrī balsot, vērtēt, vai partija pie-
dāvā šīm jomām jēdzīgus risinājumus.

Izvēloties nākamās valdības Mi-
nistru prezidentu, es rūpīgi vērtēšu, 
vai kandidāts piedāvā konkrētu, saprā-
tīgu rīcībpolitiku, kas Latviju padara 
drošāku un krīzēs izturīgāku.

II
Vispirms, par valsts aizsardzību.
Krievija nekad nav uzdrošinājusies 

uzbrukt NATO dalībvalstij. Tomēr, 
kamēr Krievijā valdīs imperiālistis-
kais Putina vai kāda viņa ideoloģijas 
mantinieka režīms, pasaulei, Eiropai 
un Latvijai ir jārēķinās ar paaugstinātu 
draudu līmeni.

Konsekventas politikas rezultātā 
mūsu nacionālie bruņotie spēki kopš 
2014. gada gan skaitliski, gan pēc kau-
jasspējām ir strauji attīstījušies. Gribu 
uzsvērt, ka mūsu NATO sabiedrotie 
mūsu bruņoto spēku kaujasspējas vēr-
tē ļoti augstu.

Pie mums patlaban atrodas arī vai-
rāki tūkstoši NATO sabiedroto kara-
vīru no vairāk nekā 10 valstīm. Taču 
Krievijas draudi prasa mūsu aizsardzī-
bas spēju tālāku stiprināšanu.

Tādēļ, pirmkārt, mums ir jāpalie-
lina Nacionālo bruņoto spēku skaitlis-
kais sastāvs un jāattīsta kaujasspējas. 
Saeima ir palielinājusi nākamo trīs 
gadu aizsardzības budžetu līdz 2,5% 
no IKP. Tomēr nākamajai Saeimai būs 
jāraugās, vai tas ir pietiekami un vai 
šis budžeta procents nebūtu vēl jāpa-
lielina vēl vairāk.

Otrkārt, blakus mūsu Nacionāla-
jiem bruņotajiem spēkiem nozīmīga ir 
pietiekoša NATO sabiedroto klātbūt-
ne. Gribu uzsvērt, ka kopš Krievijas 
uzsāktā kara Ukrainā NATO sabied-
roto karavīru skaits Latvijā gan multi-
nacionālās kaujas grupas ietvaros, gan 
ārpus tās ir ievērojami pieaudzis, tieši 
pēdējos četros mēnešos.

Tomēr jaunajā ģeopolitiskajā si-
tuācijā arī ar visu šo palielinājumu, 
ko mēs esam panākuši tieši pēdējos 
mēnešos, ilgtermiņā vēl nepietiek. Ir 

nepieciešams nostiprināt gan komand-
struktūru, gan palielināt resursus.

NATO klātbūtnei Latvijā un visā 
Baltijas reģionā ir jābūt pienācīgi ie-
zīmētai jaunajā NATO aizsardzības 
koncepcijā, kas tiks pieņemta pēc di-
vām nedēļām Madridē. Latvija samitā 
kopā ar citām austrumu flanga valstīm 
stingri pastāvēs uz pietiekamu NATO 
spēku klātbūtni visās Austrumu flanga 
valstīs.

Valsts drošība nav tikai bruņoto 
spēku atbildība. Tādēļ esmu vairāk-
kārt uzsvēris, ka iekšējai drošībai turp-
māk jāpievērš īpaša uzmanība. Tā ilgu 
laiku ir bijusi atstāta novārtā. Valsts 
robeža vēl nav atbilstoši nostiprināta. 
Iekšlietu ministrijas struktūrām trūkst 
moderna aprīkojuma un atbilstošas in-
frastruktūras. Un ne mazāk svarīgi – 
profesionāli labi izglītots personāls.

Iekšējai drošībai turpmākajos ga-
dos jābūt prioritātei arī valsts budže-
tā. Iekšējās drošības dienestiem tagad 
ir „jāpievelkas“ līdz mūsu Nacionālo 
bruņoto spēku jau sasniegtajam līme-
nim.

Dāmas un kungi!
Tieši baltieši un poļi pēc Krievi-

jas iebrukuma Ukrainā visapņēmīgāk 
atbalsta Ukrainu. Mūsu izpratne par 
Krievijas bīstamību, ko partneri Rietu-
meiropā daudzu gadu garumā ignorēja, 
mūsu pozīcija gan sankciju jautājumā, 
gan mūsu militārais atbalsts Ukrainai 
ir nozīmīgi ietekmējis Eiropas Savienī-
bas kopējo nostāju. To atzīst arī starp-
tautiskie novērotāji. Latvijas ārpolitis-
kais svars nākamajos četros gados ir 
jāsaglabā, tas kalpo mūs drošībai.

Latvija 2025. gadā kandidēs uz 
ANO Drošības padomi. Tā ir iespēja 
uzņemties atbildību par demokrātisko 
vērtību un starptautisko tiesību aizstā-
vību.

Mūsu, tāpat kā citu ANO dalībval-
stu interesēs ir noteikumos un tiesībās 
balstīta starptautiskā kārtība. Strādā-
jot ANO Drošības padomē, Latvijas 
starptautiskais svars, un līdz ar to dro-
šība, augtu. Lai tiktu ievēlētai, Latvijai 
jāiegūst 129 no 193 ANO dalībvalstu 
balsīm. Tas nebūs viegli. Tāpēc nāka-

mās Saeimas deputātiem, mūsu ārlietu 
dienestam ir jāpieliek visi pūliņi, lai 
mēs šo nozīmīgo pozīciju varētu ie-
ņemt.

Latvija pieder arī pie tām valstīm, 
kura aktīvi iestājas par starptautisko 
tiesību principiem un Krievijas at-
bildību starptautiskajās tiesās. Mēs 
atbalstam arī īpaša Starptautiska tri-
bunāla izveidi Krievijas agresīvā kara 
pret Ukrainu izmeklēšanai.

Latvijas drošības ilgtermiņa no-
stiprināšana ir prioritārs uzdevums 
nākamajai valdībai un Saeimai, koalī-
cijas un opozīcijas partijām. Pie tā jā-
strādā tikpat neatlaidīgi, kā to darījuši 
šīs valdības Ministru prezidents, ārlie-
tu ministrs un aizsardzības ministrs.

III
Godātie deputāti!
Arī Latvijas enerģētiskā pietieka-

mība ir drošības jautājums.
Šobrīd valdība trauksmes režīmā 

strādā pie tā, lai aizstātu Krievijas 
gāzi. Tas ir pareizi. Bet ir nepiedodami 
ilgi zaudēts laiks, vilcinot vēja, saules, 
biomasas un citu alternatīvos resursu 
izmantošanu valsts energoapgādē. Tā-
pēc nav ticis pieņemts tālredzīgs lē-
mums uzbūvēt savu sašķidrinātās gā-
zes termināli, kaut gan diskusijas par 
to ir bijušas.

Šie iepriekšējie lēmumi, jeb precī-
zāk – lēmumu nepieņemšana – tagad 
mūsu enerģētikas krīzi padara vēl 
smagāku. Tāpat nav pieļaujams, ka 
vēja parku investoriem jāmaldās biro-
krātiskos labirintos, jācīnās ar admi-
nistratīviem šķēršļiem, pat jātiesājas, 
lai varētu ražot mums tik nepiecieša-
mo enerģiju.

Godātie klātesošie!
Mēs visi apzināmies, ka nākamā 

ziema būs smaga. Pasaulē kāpj cenas 
energoresursiem, aug inflācija. Mēs 
zinām iemeslu –tas ir Krievijas karš 
pret Ukrainu.

Neskaidrība, nedrošība, bažas par 
to, kā katru no mums skars krīze, sa-
biedrībā ir ārkārtīgi augstas. Bet tikpat 

Valsts drošība un izturētspēja
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 13. lpp.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits uzrunā deputātus Saeimas pavasara 
noslēguma sesijas plenārsēdē.
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skaidrs ir arī tas, ka Latvijas valsts spēj 
un spēs palīdzēt saviem iedzīvotājiem.

Tādēļ valstij, tas ir – solidāri vi-
sai sabiedrībai, – ir jābūt pienāku-
mam mērķēti atbalstīt katru konkrētu 
mājsaimniecību, kura bez šī atbalsta 
nevarētu samaksāt par nepieciešamo. 
Es uzsveru – mērķēti atbalstīt! Minis-
tru prezidents ir uzstājīgi pieprasījis 
izstrādāt mērķētu atbalstu sistēmu. 
Valsts pārvaldei beidzot ir jāizdara tas, 
kas nav izdarīts trīsdesmit gados.

Līdzšinējā sociālā atbalsta sistēma 
ir dārga un neefektīva. To ir atzinuši 
arī starptautiskie eksperti. Tā nav kal-
pojusi nevienlīdzības mazināšanai, 
kas Latvijā ir viena no augstākajām 
Eiropas Savienībā. Mērķēta sociālā 
atbalsta sistēma ir nepieciešama ener-
gokrīzes laikā. Taču vienlaikus tā ir 
neatliekama strukturāla reforma, lai 
ilgtermiņā mazinātu nevienlīdzību. 
Šādai sistēmai ir jāsāk darboties jau 
šoruden.

IV
Godātie deputāti!
Krīze nedrīkst novērst mūsu uz-

manību no ilgtermiņa mērķiem un 
citām valstij nepieciešamām struktu-
rālām reformām.

Latvija savā attīstībā jau ilgstoši 
atpaliek no Lietuvas un Igaunijas. Ar 
gadiem šī distance palielinās. To rāda 
skaitļi – pēc pirktspējas paritātes Lie-
tuva ir 15. vietā Eiropas Savienībā, 
Igaunija 17. vietā, bet Latvija 23. vie-
tā – tātad 5. vietā no beigām. Šeit ir 
tieši strukturālas reformas, kas nav 
veiktas.

Es varu nosaukt problēmas, kas 
kavē Latvijas attīstību un kas liek 
mums atpalikt salīdzinājumā ar pā-
rējām Baltijas valstīm. Un tie ir: ad-
ministratīvie šķēršļi investīciju ie-
nākšanai, nepietiekams finansējums 
pētniecībai un zinātnei, kas mazina 
eksportspēju, neefektīva darbaspēka 
pārkvalifikācijas sistēma un kvalifi-
cēta darbaspēka trūkums, neattīstīta 
mājokļu politika, kas neveicina darba-
spēka mobilitāti, nepietiekama kredītu 
pieejamība, tautsaimniecības attīstību 
neveicinoša nodokļu sistēma.

Droši vien jūs šo sarakstu varētu 
vēl krietni papildināt. Katrā no šīm 
jomām nepieciešamas nopietnas, un es 
uzsveru, strukturālas reformas.

V
Godātie deputāti!
Es vēlos īsumā pievērsties vienam 

no šie jautājumiem un, proti, valsts 
pārvaldes efektivitātei.

Latvijas valsts pārvalde, kas būvē-
ta pēc 19. gadsimta parauga ar minis-
triju stingri nodalītām kompetencēm, 
nav spējīga ātri un kvalitatīvi reaģēt 
uz sabiedrības vajadzībām. Tā nav 
piemērota 21. gadsimta arvien sarežģī-
tākai pasaulei, kas prasa pārnozaru un 

starpinstitūciju sadarbību.
Jaunais LDDK prezidents Andris 

Bite atzīst, ka katra ministrija dzīvo 
savā pasaulē, bet, ja nepieciešama vai-
rāku ministriju sadarbība, lietas „buk-
sē“.Pat aizsardzības ministram, kuram 
uz laiku bija jāuzņemas atbildība uk-
raiņu bēgļu lietās, nākas konstatēt, ka 
koordināciju starp dažādām ministri-
jām esot ļoti grūti nodrošināt.

Cits piemērs.
Valsts pārvaldes digitalizācijā ir 

ieguldīti miljoni. Informācija glabājas 
180 dažādos digitalizētos reģistros, bet 
kopīga automatizēta datu lietošana ne-
notiek.

Lai divas vai vairākas valsts ies-
tādes apmainītos ar datiem vai iz-
mantotu viena otras datu bāzi, ir teju 
nepieciešams veikt izmaiņas likumā. 
Vēl joprojām pašvaldības sociālajam 
dienestam nepieciešamos datus vai-
rumā gadījumu apstrādā manuāli. Ir 
jāpiekrīt Ministru prezidenta kritikai 
par valsts pārvaldes kolektīvo nespēju 
izmantot tehnoloģijas savu pienākumu 
veikšanai – apkopot un analizēt datus, 
lai sniegtu iedzīvotājiem nepiecieša-
mos pakalpojumus.

Tā nedrīkst turpināties.
Valsts digitālā pārvaldība nākama-

jai valdībai un nākamajai Saeimai ir 
jāpārveido tā, lai tā kalpotu sabiedrī-
bai – ērti, efektīvi un visiem pieejami. 
Šo jomu jāpārrauga Ministru kabineta 
līmeņa politiski atbildīgai amatperso-
nai. Tāpat ir jābūt politiski atbildīgai 
amatpersonai par Latvijas zaļo kursu 
un attiecīgajām reformām tautsaim-
niecībā, jo tie visi ir starpinstitūciju un 
pārnozaru jautājumi.

Valsts pārvaldei ir jābūt elastīgai 
un tai ir jāspēj reaģēt uz katra konkrē-
tā laika sabiedrības labā risināmiem 
uzdevumiem arī tad, ja uzdevums 
vienlaikus skar vairākas nozares vai 
institūcijas. Ja tas skar vienu institūci-
ju vai nozari, tad viss ir kārtībā. Bet 
tikko ir vairākas institūcijas un noza-
res iesaistītas, tad mēs „buksējam“.

Tāpēc es aicināšu nākamo Minis-
tru prezidenta kandidātu sniegt kon-
krētu, izsvērtu un izvērsti pamatotu 
reformas plānu, kā novērst valsts pār-
valdības stagnējošo atpalicību. Un ar 
parastajiem primitīvajiem, populistis-
kajiem priekšlikumiem labāk nemaz 
pie manis nenāciet.

VI
Godātie deputāti!
Nobeigumā – par dažiem sabiedrī-

bas integrācijas problēmjautājumiem.
Lēmums par Okupantu pieminekļa 

Pārdaugavā nojaukšanu iezīmē simbo-
lisku pagrieziena punktu. Tas pārvelk 
svītru Krievijas tiesībām kultivēt sa-
vus imperiālistiskos ideoloģiskos ritu-
ālus šeit pie mums, mūsu zemē.

Tāpat ir pareizs lēmums aizliegt 
Krievijas TV propagandas kanālus. 
Antidemokrātiska propaganda neie-
tilpst vārda brīvības tvērumā.

Taču, vēsturiski raugoties, ie-

spējams, visbūtiskākais šīs Saeimas 
nopelns būtu lēmums beidzot pielikt 
punktu mākslīgajai sabiedrības šķelša-
nai, pēc neilga pārejas perioda, sākot 
ar 2025. gadu, pārejot uz vienotu sko-
las izglītību valsts valodā. Par attiecī-
gajiem grozījumiem izglītības likumos 
jūs šodien lemsiet pirmajā lasījumā.

Mums ir politiskie spēki, kuri jau 
vienmēr par to ir konsekventi iestāju-
šies, savukārt ir arī citi spēki, kuri šo 
soli ar dažādām atrunām uzskatījuši 
par pāragru vai vispār nav to uzskatī-
juši par vajadzīgu.

Jautājums ir daļēji sākts risināt ar 
2004. gada reformu, nosakot, ka krie-
vu skolām daļai no mācībām jānotiek 
valsts valodā. 2011. gadā tika mēģi-
nāts organizēt referendumu, kas būtu 
paredzējis pilnīgi pāreju uz mācībām 
valsts valodā, taču šī referenduma ini-
ciatīva neguva pietiekošu atbalstu.

Tagad šis jautājums pēc vairāk 
30 atjaunotās neatkarības gadiem būs 
slēgts. Jāatzīmē, ka iespēja kā atseviš-
ķu priekšmetu apgūt arī savas mazā-
kumtautības valodu un kultūru paliek 
arī turpmāk.

Es vēlētos atkārtoti pacelt jautā-
jumu par latviešu diskrimināciju dar-
ba tirgū. Arī par to šeit Saeimā jau ir 
bijušas karstas debates. Mums ir sava 
valsts valoda, kurai jābūt pietiekošai 
visās dzīves un darba situācijās. Darba 
devējiem ir jāsaprot, ka Latvija ir na-
cionāla Eiropas valsts ar kopēju valsts 
valodu. Tikai izņēmuma kārtā ir pie-
ļaujams prasīt svešvalodas zināšanas 
tādās darbavietās, kur tas objektīvi ir 
nepieciešams, piemēram, ja pamatā ir 
jāstrādā ar ārzemju tūristiem vai attie-
cīgām ārzemēm.

Tas ir skaidri jānoregulē Darba li-
kumā. To vajadzētu izdarīt vēl šai Sa-
eimai. Iespējams, vispārēja svešvalodu 
zināšanu prasība varētu attiekties vie-
nīgi uz angļu valodu, kas mūsdienās ir 
galvenā starptautiskās saziņas valoda. 
Ar šo valodu mēs sazināmies ar mūsu 
kaimiņiem Ziemeļos un Dienvidos, 
Austrumos un Rietumos. Un arī visu 
pasauli. Bet arī tas vēl rūpīgi jāapsver.

Latvijas sabiedrība ir atvērta kat-
ram, kas ir vēlējies integrēties uz Sat-
versmē ietverto vērtību pamata. Šīs 
vērtības ir – latviešu valoda kā vie-
nīgā valsts valoda, Latvijas kā nacio-
nālas valsts latviskā identitāte, mūsu 
piederība Rietumu demokrātiskajai 
pasaulei. Izvēli integrēties uz šo vēr-
tību pamata ir izdarījusi liela daļa no 
mūsu mazākumtautību pārstāvjiem, 
tostarp arī nosodot Krievijas agresiju 
Ukrainā. Viņi visi ir Latvijas patrioti, 
un viņiem nav nekādu problēmu nedz 
ar vienoto valsts valodu, nedz ar mūsu 
valsts latvisko raksturu.

Vienlaikus zināma daļa cilvēku, 
kuriem ģimenes valoda ir krievu va-
loda, tagad pārdzīvo sava veida iden-
titātes krīzi. Viņu vēsturiskā kultūras 
avota – Krievijas – morālā autoritāte ir 

Valsts drošība un izturētspēja
Turpinājums no 12. lpp.
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✝
Mūžībā aizgājusi

ANNA BŪMANE
Dzimusi 10.07.1927. Valmierā, Latvijā.

Mirusi 9.06.2022. Melburnā, Austrālijā.

Izvadīšana š.g. 24. jūnijā plkst. 11.15. „Ern Jensen Funerals“, 6 Bruce St, Preston VIC 3072

Ātri aizrit mūža dienas,
Krāšņais dzīves vainags irst;
To, kas dzīvē dārgs ir bijis,
Sirds ne mūžam neaizmirst. Mīļā piemiņā viņu paturēs Rudīte Parums.

Mūžībā aizgājusi

SKAIDRĪTE CAUNE (dzim. Svinne)
Dzimusi 1932. gada 28. septembrī, Smārdē, Latvijā

Mirusi 2022. gada 8. jūnijā, Melburnā, Austrālijā

„Es aiziešu,
Viss paliks tā kā bijis,
Tik tālāk steigsies laiks…“
Ilze Kalnāre

Viņu mīļā piemiņā paturēs
māsīcas Aina Kučere un Nora Žubecka.

Dr. Jānim Priedkalnam
aizejot, visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem, draugiem, visai sabiedrībai.

Gan esot Saeimas deputātam, gan pārstāvot Latvijas intereses Apvienoto Nāciju Organizācijā, gan esot Valsts 
prezidenta amata kandidātam, gan strādājot zinātnē, tāpat veicot sabiedriskus pienākumus, Jānis vienmēr 
darīja darbus profesionāli un atbildīgi.
Roberts Zīle
Eiropas Parlamenta viceprezidents.

✝

sagrauta. Tomēr joprojām viņiem ir zi-
nāmas grūtības atbildēt uz elementāru 
jautājumu – kas vai kurš vainojams pie 
kara un kara noziegumiem Ukrainā.

Mēs zinām, ka līdzīgas mokas pār-
dzīvoja daudzi vācieši ārpus Vācijas 
pēc tam, kad 1933. gadā pie varas bija 
nākuši nacisti. Apjausma, ka savas iz-
celsmes valsts ir kļuvusi noziedzīga, 
nav viegli panesama. Varbūt runājot 
ar viņiem, mēs varam viņiem nedaudz 
palīdzēt noregulēt viņu politisko un 
morālo kompasu.

Tāpēc pareizi ir vairāki pēdējā 
laika Saeimas lēmumi, kas paredz 

vērsties pret jebkādu Krievijas impe-
riālistiskās ideoloģijas slavināšanu 
publiskajā telpā, vēršanos pret Latvijas 
valsti un tās pilsoņiem.

Latvija kā demokrātiska valsts 
nevienam neuzspiež savu izvēli, bet 
piedāvā iespēju veidot savu piederību 
modernai, demokrātiskai, cilvēciskai 
sabiedrībai.

Savukārt pārmest, ka demokrā-
tiskajai Latvijai nav izdevies integrēt 
pārliecinātus putinistus, ir vienkārši 
nejēdzīgi. Tā ir šo cilvēku izvēle. Viņi 
grib baudīt Eiropas valsts brīvības un 
iespējas, bet mentāli turpina dzīvot 
Krievijas agresīvās imperiālistiskās 
ideoloģijas pasaulē. Viņi nav integrē-
jami, ja vien viņi paši nemaina šo savu 

absurdo nostāju.

* * *
Godātie deputāti!
Nākamās Saeimas četri gadi būs 

laika nogrieznis, kurā par spīti apstāk-
ļiem, būs vislabākajā veidā jāturpina 
īstenot Latvijas valsts mērķi: garantēt 
latviešu nācijas, tās valodas un kultū-
ras pastāvēšanu un attīstību cauri gad-
simtiem, nodrošināt Latvijas tautas un 
ikviena brīvību un sekmēt labklājību.

Tas ir Latvijas valsts lielais mērķis, 
kuru nosaka Satversme. Šis mērķis pa-
liek nemainīgs un ir spēkā vienmēr.

Paldies!
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits

16.06.2022.

Valsts drošība un izturētspēja
Turpinājums no 13. lpp.
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Eiropas Komisija 
(EK) pirms mēneša nāca 
klajā ar ieteikumiem, 
kā dalībvalstīm ievēro-
jami atvieglot procedū-
ras atjaunīgās enerģijas 

ražošanai, sakot, ka, lai risinātu aug-
sto enerģijas cenu kāpumu, ir būtiski 
strauji palielināt atjaunīgās enerģijas 
īpatsvaru. Atjaunīgā enerģija ir stūr-
akmens, uz kura balstās pārkārtoša-
nās uz tīru enerģiju, turklāt bez kā nav 
iespējams sasniegt Eiropas zaļā kursa 
mērķus, padarīt enerģiju cenas ziņā 
pieejamu un samazināt Eiropas Savie-
nības (ES) atkarību no fosilajām deg-
vielām un enerģijas importa.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: 
„Skatoties uz pieaugošajiem elektrības 
rēķiniem, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk 
rast īstermiņa atbalsta risinājumus, kas 
ļaus vieglāk pārdzīvot gaidāmo apkures 
sezonu. Taču tikpat svarīgi ir rast ilg-

termiņa risinājumus sadārdzinājuma 
mazināšanai. Vēja enerģijas izmantoša-
na ir viens no risinājumiem, turklāt līdz 
šim šo resursu neesam pienācīgi apgu-
vuši – Latvijā šobrīd ir viszemākais vēja 
enerģijas jaudu apjoms Baltijas valstu 
vidū. Piemēram, uzstādot turbīnas ar 
800 megavatu jaudu, elektroenerģijas 
cena samazinātos aptuveni trīs reizes. 
Uzskatu, ka kavēties vairs nedrīkst.“

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM), re-
aģējot uz energoresursu cenu kāpu-
mu un Krievijas iebrukumu Ukrainā, 
izstrādāja likumprojektu, kas paredz 
strauji kāpināt atjaunīgo energoresur-
su jaudas, mazinot administratīvos un 
birokrātiskos šķēršļus lielu sauszemes 
vēja parku būvniecībai Latvijas terito-
rijā. Likumprojekts šobrīd tiek skatīts 
Saeimā un virzās uz pieņemšanu stei-
dzamības kārtā.

Kā ziņots iepriekš, valdībā apstip-

rināts VARAM izstrādātais likumpro-
jekts Likums par atviegloto kārtību vēja 
elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās 
drošības un neatkarības veicināšanai. 
Iepriekš vēja parku izveide prasīja 3–4 
gadus, tādēļ jaunais risinājums paredz 
šo laiku samazināt uz 6–8 mēnešiem. 
Likumprojekta mērķis ir enerģētiskās 
drošības un neatkarības veicināšana, 
kas vienlaikus sekmēs arī intensīvi pie-
augošo energoresursu izmaksu ietekmi 
uz iedzīvotājiem samazinājumu. Li-
kumprojekts nosaka atvieglotu kārtību 
vēja elektrostaciju (VES), kuru kopējā 
jauda ir vismaz 50 MW, un tai nepie-
ciešamās infrastruktūras būvniecībai, 
līdz brīdim, kad šī likuma ietvaros sa-
sniegta VES kopējā jauda 1000 MW.

Miks Strazdiņš
 Ministra padomnieks 

komunikācijas jautājumos 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. jūnijs
Maiga, Milija
1908. ALTA aktrise un režisore Mērija 
Dulpiņa.
1963. jurists, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Dāvids Dārziņš.

26. jūnijs
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
1877. (j.s., pēc v.s. 14. jūnijā) latviešu 
Sarkanās armijas komisārs, Sarkanās 
armijas vienību vadītājs pret Latvijas 
Pagaidu valdības spēkiem (1918-1919) 
Jānis Fabriciuss.
1892. dzejnieks, Satversmes sapulces, 
Saeimas deputāts, Tobago atbalstītājs 
Kārlis Dzelzītis.
1937. ārsts un politiķis Leopolds Ozo-
liņš.
1987. Latvijas futbolists Igors Kozlovs.

27. jūnijs
Malvis, Malvīne
1937. arheologs, vēsturnieks Andris 

Caune.

28. jūnijs
Kitija, Viestards, Viesturs
1907. aktieris, režisors Pēteris Lūcis. 
Pirmā Zvejnieka dēla 1939.g. Oskara 
lomas atveidotājs.

29. jūnijs
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
1887. katoļu garīdznieks, rakstnieks 
Pīters Apšinīks.
1942. valodniece, sabiedriska darbi-
niece ASV Irēne Lazda.
1962. dziedātājs Igo (īstā vārdā Rod-
rigo Fomins). Rokoperas Lāčplēšis 
1988.g. iestudējuma Lāčplēsis.
1967. Anglija pārdod Baltijas valstu 
zeltu (460 220 unces pārdotas par 
5 803 122,12 mārciņām), lai kompen-
sētu britu pilsoņu finansiālos zaudē-
jumus Baltijas valstīs, un no iegūtās 
summas pusmiljonu mārciņu nodotu 
PSRS rīcībā.

30. jūnijs
Mareks, Tālivaldis
1632. Gustavs Ādolfs kaujas laukā Vā-
cijā paraksta rīkojumu par Tērbatas 
universitātes dibināšanu.
1922. dziedātājs Pēteris Lielzuika.
1952. ALT aktieris Imants Lēmanis.

1. jūlijs
Imants, Rimants, Ingars, Intars
Pasaules arhitektūras diena
1907. Rīgas radiofona informators, 
publicists Jānis Recs.
1937. sāk iznākt latviešu literatūras 
un informācijas žurnāls Buenosairesā 
Latvija–Letonia.
2007. 24 000 cilvēku Turaidā apmek-
lēja prezidentei Vairai Vīķei-Freiber-
gai pateicībā par padarīto sarīkoto 
pasākumu Saules ziedi prezidentei. 
Iepriekšējā naktī bija izveidots simbo-
lisks saules ornaments no vairāk nekā 
160 000 ziediem. Akcijas idejas autors 
Andris Dieviņš. ■

Divas ēkas atdala nedaudzi soļi, 
divas traģēdijas – 81 gads. Cik soļus 
vēl jāsper tuvāk cits citam un Dievam, 

lai reiz naids un ļaunums atkāptos. 
Pieminot tos, kuri cieta, mira, neat-
griezās Latvijā, kā arī tos, kuri mēro 
neizskaitāmus soļus prom no tēvzemes 
Ukrainas, lūgsim par visiem cietējiem, 
par visiem, kuri aizvesti un kuriem ne-

bija lemts dzīvot, vai atgriezties Latvi-
jā. Lūgsim, lai Dievs mazina attālumu 
vienam no otra, lai nebūtu sāpēs jāl-
ūdz: „Ne atkal, Kungs! Ne, atkal!“

Arhibīskape Lauma Zušēvica
Laikrakstam „Latvietis“

Cik soļus nogāja no Latvijas...
Turpinājums no 1. lpp.

Varētu teikt Plūdoņa vārdiem:
„Arī es tur ielūgts biju;
Papīrsvārkus pataisīju;

...
Lietutiņš tad iesāk līt,
Izjūk svārki tūdalīt;
...
Beidzot putens trako, griež
Un pa gaisu šurp man’ sviež.

Kā gan nenosalu salā? -
Un nu pasaka ir galā!“

Vija Sieriņa,
Sidnejā, 2022. g. 2. jūnijā,

kad Sniega kalnos sniga un puteņoja.
Laikrakstam „Latvietis“

Daudz laimes, Māra!
Turpinājums no 5. lpp.

Lieljaudas vēja parki Latvijā
Tos izveidojot, ievērojami samazināsies elektroenerģijas cenas
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. jūnijā.
€1 = 1,50390 AUD
€1 = 0,85500 GBP

€1 = 1,66010 NZD
€1 = 1,04860 USD

Adelaidē
Ceturtdien, 23. jūn., plkst. 10.00 
Adelaides Latviešu biedrības namā 
spēlēsim Scrabble (latviešu un an-
gļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 
8172 0820). Dalības maksa $10, LAI-
MAS klientiem $5.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kurss; Vendija Vija 
Lawrie demonstrēs savu ābolu kūkas 
recepti. Visi laipni aicināti. Dalības 
maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 13.00 DV 
namā Birztaliņā svinēsim Jāņus – va-
saras/ziemas saulgriežus. Jāņu tēvs 
cienās ar gardu alu; Jāņu māte ar paš-
darinātu sieru. Desiņas ar kāpostiem 
$15. Visiem, visiem līksmus Līgo svēt-
kus!
Sestdien, 25. jūn., plkst. 14.30 Jāņi 
Dzintaros (111 Willson Drive Yankalil-
la SA 5203). Biļetes vakariņām un re-
ģistrācija nakšņošanai caur mājas lapu: 
https://www.trybooking.com/BZTCX Ja 
vajadzīga palīdzība, rezervējot biļetes, 
sazināties ar Mārīti Rumpi mob 0431 
056 045. Plkst.14.30 Ierašanās, Vaina-
gu pīšana, (ziedus jāņem līdzi pašiem). 
Plkst.16.30 Jāņu ieskandināšana ar Jāņu 
māti un Jāņa tēvu, rotaļas. Plkst.18.00 
Kopīgās vakariņas un noslēgumā lo-
terija. Pārdošanā būs karstvīns un citi 
atspirdzinājumi! Pēc tam – ugunskurs, 
mūzika, apdziedāšanās, saviesīgā sa-
dzīve. Vecāki ir atbildīgi par savu bēr-
nu uzraudzību (līdz 18 gadu vecumam.)
Svētdien, 26. jūn., Dzintaros – 
plkst.8.30 – 9.30 Pankūku brokastis; 
plkst.9.30 – 11.30 – koptelpu un pagal-
ma tīrīšana.
Svētdien, 26. jūn., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Ceturtdien, 30. jūn., plkst. 10.00 
Adelaides Latviešu biedrības namā 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172 
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 13.00 DV namā 
Kino pēcpusdiena: Vēsturiski doku-
mentālas filmas Rīga 1929 23 min. un 
Rīga 1939 44 min.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Otrdien, 5. jūlijā, plkst. 1130 ALB 
namā Ceļošana klubkrēslā; baudīsim 
virtuālo ceļojumu uz Japānu ar Zintu 
Zvaigzni. Ceļojumā ieskaitītas pus-
dienas, pie kurām varēsim pārrunāt 
ceļojuma iespaidus, kā arī savus pie-
dzīvojumus ceļojot par plašo pasauli. 
Visi laipni aicināti. Lūdzam pieteikties 
iepriekš LAIMAS birojā (tālr. 8172 
0820) Dalības maksa $10; LAIMAS 
klientiem $5.

Ceturtdien, 7. jūlijā, plkst. 10.00 
Adelaides Latviešu biedrības namā 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172 
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Sestdien, 9. jūlijā, plkst. 13.00 DV 
namā Pankūkas.
Svētdien, 10. jūlijā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 3. jūl., plkst. 11.00 4. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma 
paredzēts draudzes dāmu komitejas 
rīkotais kafijas galds.

Brisbanē
Sestdien, 25. jūnijā, plkst.13.00-16.00 
Brisbanes Latviešu namā Jāņu pusdie-
nas. Nāciet baudīt Jāņu pusdienas kopā 
ar mums Brisbanes Latviešu namā!
Sestdien, 9. jūlijā, plkst. 13.00 Bris-
banes Latviešu namā dokumentāla 
filma Braucam uz Kei Dīz (1hr 5min) 
un Ilonas Brūveres viesošanās Bris-
banē. Biļetes: $20; pensionāriem $15; 
bērniem zem 12 par brīvu. *Kei Dīz: 
nozīme Kultūras dienas.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 2. jūl., plkst. 13.00 Dievkal-
pojums ar dievgaldu; mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin MacPherson)

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša 
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom sai-
te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumiem 

Melburnā mainīts laiks!
Tagad to pārraida ceturtdienās no 

plkst.12.00 līdz plkst.13.00.
Piektdien, 24. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 10.30 Jāņu 
svinēšana Tērvetē. Informācija 0417 
561 703 vai hpacers@internode.on.net.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē. Iepriekšējā pieteik-
šanās obligāta – 0416234758 K. Nemiro.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Ceturtdien, 23. jūn., plkst. 18.00 
Jāņu sagaidīšana Līgo vakarā Latvie-
šu centra pagalmā. Vēlams tautas tēr-
pos. Ieeja $10, bērniem par brīvu, bet 
līdzi jāņem savi groziņi ar ēdamo un 
dzeramo (DV klubā dzērienus nevarēs 
pirkt). Vēlams paziņot ciemiņu skaitu 

Jānim Purvinskim (9582 5221).
Piektdien, 1. jūl., plkst. 13.00 Vana-
džu pusdienas nodaļas klubā. Cena 
$20. Dzērieni pašiem jāņem līdzi.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. jūlijā, plkst. 10.30 ZOOM 
dievkalpojums.

Sidnejā
Otrdien, 21. jūnijā, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā.
Sestdien, 25. jūnijā, plkst. 12.00 Jāņi 
Latviešu namā. Līgošana un dejošana. 
Ieeja bez maksas. Vainagu pīšana no 
plkst.11.30 – $10. Pusdienas un citi 
gardumi.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 12.00 pusdie-
nas DV namā.
Ceturtdien, 7. jūl., plkst. 12.00 Ce-
turtdienas pusdienas Latviešu namā. 
Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai, 
zvanot 0425392988.
Piektdien, 8. jūl., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu namā.
Sestdien, 9. jūl., plkst. 14.00 Sidnejas 
Filharmonijas Kamerkora koncerts 
St Andrew’s Cathedral. Programmā 
Pētera Vaska garīgā mūzika līdzās di-
viem austrāliešu komponistu jaundar-
biem. Informāciju un biļetes: https://
bit.ly/SPCGrantUsPeace

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 10. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas 
notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.30 
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu 
namā. Lūgums sazināties ar mācītāju 
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nāka-
majiem dievkalpojumiem.

Latvijā
Trešdien, 6. jūl. – sestdien, 9. jūl. 
Senās mūzikas festivāls 2022 Rīgā un 
Rundāles pilī. Informācija un biļetes 
www.bilesuparadize.lv ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


