
Kāds sens ķīniešu 
sakāmvārds māca: krīze 
ir izdevība. Vēlos mu-
dināt uz pārdomām, vai 
Latvijai līdz ar Ukrainas 
krīzi ir pavērušās arī kā-
das izdevības, ne tikai 
draudi.

Notikumi kopš Putina nākšanas 
pie varas rāda mērķtiecīgu, labi sa-
gatavotu un dāsni finansētu plānu, kā 
atkal sagrābt bijušās kolonijas. Lat-
vijas gadījumā mērķis ir jauna oku-
pācija. Tā kā šis optimālais scenārijs 
diezin vai ir iespējams, tad redzam, 
ka tiek gatavots arī plāns B: pakļaut 
vismaz Latgali. Arī šī cerība varētu 
nepiepildīties, tādēļ jau gadiem ilgi 
tiek strādāts pie plāna C: izveidot 
Latvijā kaut kādu „ķiļķēnu un klim-
pu republiku“ (apzīmējumu esmu 
ņēmis no Imanta Ziedoņa dzejoļa) 

ar krievvalodīgām skolām, Krievijas 
televīziju un pieminekļiem krievu 
varoņiem.

Patlaban neviens nevar precīzi 
paredzēt, kā atrisināsies Ukrainas 
krīze. Būs bezgalīgas runas un pro-
testi, varbūt ieviesīs sankcijas, kas 
neko lielu nedos. Pret sankcijām cīnī-
sies visi, kam ir darījumi ar Krieviju, 
un arī atklātie un slepenie tās aģenti. 
Melos, draudēs ar zaudējumiem, ar 
pasaules galu. To jau esam piedzīvo-
juši pirms Latvijas neatkarības atgū-
šanas, pirms iestāšanās ES, NATO un 
eirozonā.

Medijos ir paustas bažas par 
mūsu drošību, par iespējamu militā-
ru uzbrukumu Latvijai un par varbū-
tību, ka NATO tādā gadījumā mūs 
tomēr neaizsargās. Tās ir bailes, kas 
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Atbilde atklātai vēstulei
Valsts prezidents Andris Bērziņš nekad nav baidījies
Valsts prezidenta kancelejas paziņojums par atklāto vēstuli Valsts prezidentam Andrim Bērziņam 

Andris Bērziņš ir Latvijas Valsts 
prezidents kopš 2011. gada. Andris 
Bērziņš ir aktīvi piedalījies Latvijas 
valstiskās neatkarības atjaunošanā, kā 
Augstākās Padomes deputāts balsojis 
par Latvijas Neatkarības deklarāci-
ju 1990. gada 4. maijā. Nepilnu triju 
prezidentūras gadu laikā viņš vienmēr 
ir atklāti apliecinājis savu pozīciju ik-

vienā Latvijai nozīmīgā jautājumā un, 
neslēpjoties aiz iestudētām frāzēm, ir 
paudis savu attieksmi pret tiem. Cilvē-
ki to ir novērtējuši, par ko esam pār-
liecinājušies, saņemot neskaitāmas at-
sauksmes un tiekoties ar iedzīvotājiem 
dažādos Latvijas novados.

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
nekad nav baidījies un vairījies saukt 

lietas īstajos vārdos un vienmēr bijis 
gatavs runāt ar ikvienu līdzpilsoni kā 
līdzīgs ar līdzīgu. Viņš pazīst Latvijas 
cilvēkus un zina, ko viņi domā. Ikvie-
na tikšanās un saruna atklāj viņa per-
sonas cilvēcīgo būtību: būt godīgam, 
atsaucīgam un atvērtam, necenšoties 

Ukraina
Vilis Vītols par Latvijas drošību

 
Turpinājums 14. lpp.

 
Turpinājums 8. lpp.

Adelaides Botāniskos dārzos 2014. gada martā.
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...Ar kādu ziedu īpaši 
saistīts gleznotāja Kloda 
Monē (Claude Monet) 
vārds? Cik burtu ir lat-
viešu alfabētā? Kurā 
gadā dibināja Rīgas 
Latviešu biedrību? Kurā 
Pučini operā atrodams 

tēls Skarpia?... Tas ir tikai neliels iz-
vilkums no plašā jautājumu klāsta, ar 
kuru cīnījās apmeklētāji gadskārtējos 
dārza svētkos, sestdien, 5. aprīlī, DV 
Birztaliņā Adelaidē. Nebrīnītos, ja 
dažs savas smadzenes būtu galīgi iz-
mežģījis sīvā sacensībā starp galdiem 
pēc pirmās jebšu kaut vai otrās, vai 
trešās prēmijas cenzdamies! Ja Tev 
galvā nebija vesela divdesmit sējumu 
enciklopēdija ar desmit pielikumiem, 
tad uz pirmās vietas šampanieša pude-
li varēji nemaz necerēt.

Bet tas viss nāca vēlāk. Citus gadus 
dārza svētkos tauta tika mielota ar kā-
postiem un desiņām, toties šogad no-
skatījāmies ideju no Pertas un rīkojām 
cūkas bēres. Lopiņu atveda izceptu, 
bet vienā gabalā. Savu ķirurga skal-
peli pret lielo virtuves nazi un dakšu 
(jācer, ka viņš ar tādiem darba rīkiem 
neķeras klāt saviem pacientiem!) no-
mainījis, Dr. Toms Kļavenieks, Mārim 
Miezim veikli asistējot, veica sekciju, 
un drīz vien gaļa rindojās pieejamos 
gabalos uz paplātes. Vanadzes deva 
savu artavu – dažādus salātus, un viesi 
priecīgi varēja apmierināt izsalkumu.

Netrūka arī dziedāšanas. Katru 
gadu tiek sarakstīti jauni vārdi, gadīju-
mam piemēroti, kādai labi pazīstamai 
melodijai, un šogad uz Rīga dimd dzie-
dājām Birztalā, birztalā, jauki sēdēt 
birztalā... utt., piecus pantus. Šī gada 
pārsteigums bija tas, ka publiku aicinā-
ja piedzejot klāt savus pantiņus, un te 
nu vienreiz atklājās, kāpēc latviešiem ir 
tik plašs tautas dziesmu krājums: tur-
pat birztaliņā jau bija tik daudz dzejnie-
ku! Netrūka arī citas dziesmas, Imanta 
Kronīša akordeona pavadījumā.

Un tad nāca tā zināšanu parāde. 
Imants un Astra Kronīši bija pārcentu-

šies ar jautājumu izvēli. Viens cilvēks 
to visu nemaz nevar zināt, ko viņi sa-
vos divdesmit jautājumos uzdeva, un 
tādēļ labi, ka bija viena lapa uz katru 
galdu. Uzvarēja tie, kuri bija sastūmu-
ši kopā divus galdus kā vienu, par ko 
vēl varētu iesniegt sūdzību, jo tur taču 
divas reizes vairāk smadzeņu, kā pie 
citiem galdiem, bet laikam jau tiesne-
šu lēmums ir nemaināms, un tiesneses 
Astra Kronīte, Gunta Rudzīte un Mal-
da Ceplīte bija nepielūdzamas un ne-
piekukuļojamas. Mūsu sētu korupcija 
vēl nav sasniegusi!

Zaudēšanas rūgtumu varēja saldi-
nāt ar kūkām un kafiju, un vispār bija 
prieks par skaisto laiku – saulainu, 
bet ne par karstu. Rīkotājiem vienīgo 
rūgtumu sagādāja publikas trūkums; 
ar katru gadu mūsu apmeklētāju skaits 
sarūk, un šogad bija labi ja 60 viesu. 
Nemaz nav tik sen, kad varēja saskai-
tīt simtu, un pie izliktiem galdiem va-
jadzēja saspiesties daudz mīlīgāk, lai 
visi varētu apsēsties.

Aiz bāra uz maiņām strādāja trīs 
brāļi Jaudzemi: Juris, Andris un Valdis. 
Ko gan mēs bez viņiem iesāktu?! Būtu 
jāpaliek sausā. Andris no rīta viens 
pats izcīnījās ar piecpadsmit kastēm 
dažādu dzērienu, kas bija pievestas un 
atstātas nevis Vanagos, bet Tālavā, un 
viņam vienam pašam to visu vajadzēja 
atgādāt uz pareizo vietu; nostrādājies, 
pirms publika sāka ierasties.

Arī citiem bija krietni jāstrādā. 
Pirms pāris nedēļām DVAV delegātu 
sapulces rītā nebija iespējams uzvilkt 
karogus, jo beidzamā brīdī atklājām, 
ka ienācis kāds no ielas un pārgriezis 
un pievācis karoga masta auklas tā, ka 
pāris īsi, nesasniedzami gali vien karā-
jās. Mūsu nenogurdināmais darba rū-
ķis Artūrs Berķis pirms dārza svētkiem 
kāpelēja pa augstām trepēm un ierīkoja 
jaunas auklas. Būtu interesanti zināt, 
kam tās iepriekšējās tik ļoti vajadzēja?

Paldies visiem un visām, kas pieli-
ka roku, lai dārza svētki izdotos.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Cūkas bēres Adelaidē
Gadskārtējie dārza svētki DV „Birztaliņā“
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Publika sēž dārzā.
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Ēģiptes prāva pret 
Austrālijas latviešu žur-
nālistu Pēteri Gresti un 
diviem viņa Al Džazi-
ras kolēģiem turpinājās 
31. martā. Bija vairākas 
pazīmes, kuras deva 

cerību, ka šī tiesas sēde noslēgtos ar 
pozitīvu rezultātu. Ēģiptes pagaidu 
prezidents Adlijs Mansūrs (Adly Man-
sour) vēstulē Grestes un viņa kolēģu 
ģimenēm izteica prezidenta vēlēšanos 
nobeigt prāvu, cik vien drīz iespējams, 
un, ka viņš darīs visu sev iespējamo, 
lai to panāktu. Un Austrālijas ministru 
prezidents Tonijs Abots (Tony Abbott) 
27. martā piezvanīja A. Mansūram un 
prasīja, lai prezidents atbrīvo Gresti1. 

Bet tiesas sēde beidzās bez rezul-
tāta un tika atlikta uz 10. aprīli. Žur-
nālisti tagad ir bijuši apcietinājumā jau 
100 dienas.

Pēterim Grestem ir arī Latvijas 
pilsonība, un Latvijas valdība aktīvi 
darbojas P. Grestes labā. Tiesas sēdē 
bija klāt Ingūna Vīksne,  Latvijas 
vēstniecības Ēģiptē padomniece, kas 
ziņo, ka sēdē „bija pavisam negaidīts 
notikums – tiesnesis lika visiem ap-
sūdzētajiem iznākt no būra (citādi to 
nosaukt nevar), nostāties viņam pretī 
un aicināja katru izteikties. Nebūs pār-
spīlēts, ja teikšu, ka Pētera īsā uzruna 
saviļņoja zālē esošos.“

Visi trīs žurnālisti uzsvēra, ka vi-
ņiem nav nekādas saites ar aizliegto 
Musulmaņu brālību un ka apsūdzības 
pret viņiem ir galīgi bez pamata. Pēte-
ris Greste teica, ka viņam ir 30 gadu 
pieredze, strādājot par žurnālistu, un 
viņš bija Ēģiptē tikai divas nedēļas, 
pirms viņu arestēja. Ka viņš būtu Mu-
sulmaņu brālības biedrs ir absurdi2,3. 

Pēc tiesas sēdes neparedzētā no-
tikuma bija optimistiska sajūta. Bet, 
kad pēc īsa pārtraukuma tiesnesis at-
griezās, viņš atkal aizliedza atbrīvot 
žurnālistus pret drošības naudu un pa-
ziņoja, ka sēde turpināsies 10. aprīlī. 
Tiesnesis arī deva norādījumu arestēt 
policistu, kas bija solījis 31. marta sēdē 
parādīt žurnālistu apsūdzēto video 
filmu, kurā esot nepamatoti ziņojumi 
par Ēģipti, kas apdraud Ēģiptes valsts 
drošību. Filma neparādījās2,3.

Pēc tiesas sēdes Pētera Grestes 

brālis Miķelis teica, ka viņš ir galīgi 
samulsis par Ēģiptes tiesas procesu2.

Ir sen jau bijis skaidrs, ka šī prāva 
ir ne tik daudz ir apsūdzība pret trim 
žurnālistiem, bet uzbrukums Al Dža-
ziras aģentūrai kā tādai. Ēģiptes val-
dība neieredz Al Džaziru, jo tās arābu 
valodas TV kanāls ir bijis labvēlīgs 
Musulmaņu brālībai, kuru 2013. gada 
25. decembrī valdība deklarēja par te-
roristu organizāciju. Greste un viņa 
kolēģi atkal atgādināja tiesnesim, ka 
viņi darbojas ar Al Džaziras angļu 
valodas aģentūru, kas ir starptautiski 
atzīta par savu objektivitāti, un kam 
nav kopēja nostāja ar Al Džaziras arā-
bu valodas TV kanālu. Neskatoties uz 
to, abas Al Džazira aģentūras finansē 
Kataras valsts (Qatar), kuras emīrs at-
balsta Musulmaņu brālību.

Intervija ar Pētera vecākiem Juri 
un Lois Gresti ir redzama interneta 
vietnē4.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

1 http://m.theage.com.au/
federal-politics/political-news/
release-peter-greste-tony-abbott-
appeals-to-acting-egyptian-
president-adly-mansour-20140328-
35nz2.html
2 http://www.bbc.com/news/world-
middle-east-26825440
3 http://www.theguardian.com/
media/2014/mar/31/three-al-jazeera-
journalists-denied-bail-egyptian-
court?CMP=twt_gu
4 http://www.abc.net.au/news/2014-
04-04/behind-the-scenes-with-peter-
grestes-parents/5369106

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ķīlnieku ņemšana 

ir sena tradīcija. Tā ir kā 
tāda drošības nauda, ka 
apsolītais tiks izdarīts – 
vai nu vienkārši izpirkša-
nas naudas samaksāšana, 
vai kādas rīcības veikšana 

(vai arī neveikšana). Pašam ķīlniekam 
dzīve var būt ļoti ērta, vai arī ļoti nepa-
tīkama, vienmēr pastāvot nogalināšanas 
draudiem, ja netiek apmierinātas ķīlnie-
ka ņēmēja prasības.

Kā ķīlnieki tiek ņemti gan parastās 
tautas pārstāvji, gan prezidenti un ka-
raļi. Anglijas karalis Ričards Lauvas-
sirds (Richard Coeur de Lion) tika sa-
gūstīts atpakaļceļā no Krusta kariem, 
un tikai pāris par gadus vēlāk viņu iz-
pirka par ļoti lielu naudas summu.

Ķīlnieks var būt arī līķis. Piemē-
ram, Saūda Arābijā ir tāda prakse, ka 
slimnīcā mirušā piederīgiem jāsamaksā 
visi (nesekmīgās) ārstēšanas izdevumi, 
pirms līķis ir atdots apglabāšanai. Šis ir 
sevišķi spēcīgs bieds, jo islāma ticība pa-
redz aizgājēja nekavējošu apglabāšanu.

Šodien Latvijā ķīlnieks ir Latvijas 
Nacionālā bibliotēka (LNB) jeb Gais-
mas pils. Lai gan pašai ēkai vēl jāno-
vērš daži celtniecības trūkumi, tomēr 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) ir jau devis atļauju 
sākt bibliotēkas krājumu pārvietošanu 
uz jauno ēku. Bet nopietnāks drauds 
bibliotēkas laicīgai atvēršanai nav ne-
kādi trūkumi pašai ēkai.

Grūti ticēt, bet bibliotēka ir kļuvu-
si par ķīlnieku trolejbusa vadu turētā-
jiem-stabiem. LNB vietā agrāk atradās 
citas ēkas, pie kurām trolejbusu vadi 
bija ar atsaitēm piestiprināti. Pirms 
tos nojauca, tika uzstādīti pagaidu sta-
bi tuvu pie ielas, un labā attālumā no 
jaunās LNB ēkas. Bija paredzēts ēku 
nodot ekspluatācijai kopā ar jauniem 
stabiem. Pagaidu stabu balsti ir nožē-
lojami, bet tie visu LNB celtniecības 
laiku ir veiksmīgi kalpojuši.

Pagaidu balsti nekādi netraucē jau-
nās LNB ēkas izmantošanai, bet Rī-
gas Satiksme ir izvirzījusi prasību, lai 
Gaismas pili nenodot lietošanā pirms 
trolejbusu vadu turētāji ir nomainīti.

Ķīlnieku ņemšana Latvijā ir izvei-
dojusies par parastu lietu. Jāatceras 
tikai slaveno gadījumu ar Ministru ka-
bineta kāpnēm pagājušā gadā. Kāpnes 
bija remontētas pirmo reizi kopš ēkas 
atvēršanas 1938. gadā, bet tās nevarēja 
nodot lietošanā, jo kāda biedrība bija 
cēlusi nebūtiskus iebildumus. Minis-
triem, augstiem ierēdņiem un ārvalstu 
viesiem bija jāizmanto blakus ieeju ti-
kai dēļ šī traucējuma.

Vai tās ir tikai valsts ēkas, kuras 
kļūst par ķīlniekiem? Kas notika ar 
veikala Stockman atkāpēm no saska-
ņotā projekta pirms kāda gada?

Sakārtosim Latvijā beidzot šo no-
zari, atsijājot derīgo no nederīgā.

GN

Pēteris Greste
Apcietinājumā jau 100 dienas

Pēteris Greste.

Paziņojums
Kad senajā 2008. gadā sāka iznākt laikraksts „Latvietis“, tad tam bija tikai 12 lappuses, un 

parastā pastmarka Austrālijā maksāja 55 centus. Tagad laikraksts iznāk 16 lappušu biezumā, 
un pastmarka maksā 70 centus, bet gan abonēšanas, gan sludinājumu cenas ir palikušas tās 
pašas. Šo un citu augošo izdevumu dēļ, esam spiesti paaugstināt abonēšanas cenu uz $42 par 
10 numuriem, $82 par 20 numuriem (t.i. $4,10 par katru) vai $210 par 52 numuriem (t.i. $4,04 
par katru). Sludinājumi turpmāk maksās $6 par 1 cm vienā slejā.

Laikraksta „Latvietis“ izdevēji
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Piektdien, 4. aprīlī Juris Dancis (1956. un 
1960. gada olimpietis), Miķelis Dancis 
(1964. un 1968. gada olimpietis), Rūdis Dan-
cis, Valdis Jaudzems, Andris Jaudzems, Pē-
teris Vītols, Adams Klopsteins, Dr. Pēteris 
Strazds un es – Reinis Dancis piedalījāmies 
Soda metienu labdarības organizācijas pus-
dienās, kuru mērķis ir sniegt finansiālu palī-

dzību basketbola jaunatnei: tādiem jaunajiem basketbolis-
tiem, kam nav finanses, lai piedalītos turnīros.

Pusdienu īpašais viesis bija Andrejs  Lēmanis,  kurš 
kopš 2013. gada jūnija ir Austrālijas basketbola valsts vie-
nību galvenais treneris.

Pirms Andreja Lēmaņa vienīgais latvietis, kam bija uzti-
cēta Austrālijas valstsvienības vadība bija Eriks Erkens tāla-
jā 1960. gada Romas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

Reinis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“

Sestdien, 15. martā, 
Adelaides Latviešu sko-
las Desu čurkstēšana – 
Sausage Sizzle bija uz 
Sv. Pētera baznīcas tre-
pēs, kas sakrita ar Dien-
vidaustrālijas vēlēšanu 
dienu.

Desas cepām no plkst. 11.00 līdz 
plkst. 14.00. Ap 100 desas pārdevām 
vēlētājiem un arī Adelaides latviešiem, 
kas atstaigāja no Tālavas.

Atgādinājums visiem skolas bēr-
niem, vecākiem, vecvecākiem, ģi-
menēm, skolas labvēļiem un atbals-
tītājiem, ka šo sestdien, 12.  aprīlī 
Adelaides Latviešu skolas svinēs Liel-
dienas ar olu krāsošanu, olu ripināša-
na un kaujām, ka arī iešūpošanu Liel-
dienu šūpolēs. Būs atkal Vecā Bērziņa 
ferma... un viņš atvedīs savus dzīvnie-
ciņus uz Tālavas pagalmu, lai apcie-
motu Adelaides Latviešu pamatskolu 
un bērnudārzu.

Būs arī Karstie suņi: Slape & Sons 
augstākā labuma desas ar sieru un sī-
poliem! Un tad vēl kūkas ar krūzi īstās 
kafijas vai tējas!

Tā kā Lieldienas ir viens no sko-
las līdzekļu vākšanas pasākumiem, 
lūdzam visus vecākus un atbalstītājus 
piedalīties!

Patiesā cieņā
Reinis Dancis

Skolas Padomes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides skolas desas
Pārdod garāmgājējiem

No kreisās: Varis Līdums, Dainis Skābe, Iveta Leitase.
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No kreisās: Dainis Skābe, Reinis Dancis.
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Tiekas basketbolisti
Pusdienas basketbolu jaunatnes atbalstam

No kreisās: Juris Dancis, Reinis Dancis, Andrejs Lēmanis, 
Ādams Klopsteins, Miķelis Dancis.
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Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014
Var arī piedalīties ārzemēs

2014.  gada 24. maijā Latvijā no-
tiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. 
Eiropas  Parlamenta  vēlēšanās  ir 
tiesības piedalīties arī tiem Latvijas 
pilsoņiem, kuri dzīvo ārvalstīs.

Saskaņā ar likuma 32. pantu ārval-
stīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi var pie-
dalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, 
balsojot pa pastu.

Līdz 2014. gada 12. aprīlim Cen-
trālās vēlēšanu komisijas noteiktās 
pārstāvniecības Austrālijā: Adelaidē, 
Brisbanē, Melburnā un Pertā nodro-
šina pieteikumu balsošanai pa pastu 
pieņemšanu no vēlētājiem. Pieteikumā 
vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, 
personas  kodu,  dzīvesvietas  adresi 
un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi 

balsošanas  materiāli. Pieteikumam 
var izmantot veidlapu, http://cvk.lv/
pub/upload_ file/2014/Iesniegums_
pasts_EPV2014.pdf bet tas var būt 
arī rakstīts brīvā formā – svarīgi, lai 
tajā būtu iekļauta visa likumā noteiktā 
informācija un lai pieteikums būtu vē-

 
Turpinājums 6. lpp.
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Adelaides Starptautiskais čellu festivāls 
izskanējis, un viesu čelliste no Latvijas Mar-
garita Balanas kopā ar pavadītāju, koncert-
meistari Ilzi Dzērvi brauks koncertēt pie tau-
tiešiem Melburnā un pēc tam Sidnejā.

Adelaides latviešiem, sestdien, 29. mar-
tā, Margarita Balanas sniedz programmu 

ar pārsvarā  latviešu komponistu darbiem – Pēteri Vasku, 
Emīlu Dārziņu, Selgu Menci, Jāzepu Mediņu un Jāni Me-
diņu. Izskanēja arī pasaules komponistu – J. S. Baha un 
R. Šūmaņa darbi. Melburnas koncertā Margaritai paredzēts 

sniegt līdzīgu 
programmu.

K o n c e r t s 
notiks  sest-
dien,  12.  aprīlī 
plkst. 14.00, Lat-
viešu  nama  Ma-
zajā zālē.

K o n c e r t a m 
sekos tikšanās 
ar māksliniecēm 
nama pagalmā.

S e s t d i e n a s 
koncerts būs 

reta izdevība mūsu namā vēlreiz dzirdēt pasaules līmeņa 
māksliniekus. Margarita un Ilze ļoti priecāsies par iespēju 
tikties ar koncerta apmeklētājiem pēc koncerta, pirms do-
šanos tālāk uz Sidneju.

Melburnā biļetes var pasūtīt, sazinoties ar Anitu An-
dersoni: granita@ozemail.com.au vai tālr. 9867 2070.

Sidnejā tuvāka informācija pie Imanta Līča; tālr. 9744 
8500.

Anita Andersone
LAAJ Skaņu mākslas nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Mūsu Latvija šobrīd 
piedzīvo īpašu laiku. 
Notikumi pie Eiropas 
Savienības sliekšņa de-
monstrē, ka Latvijas ne-
atkarība ir vērtība, par 
kuru jācīnās ik dienu, un 

norises Ukrainā šo patiesību apliecina 
atkal no jauna.

Vairāk kā jebkad Latvijai vajadzīgi 
patriotiski un valsts labā strādāt griboši 
cilvēki. Šogad gan pavasarī, gan rude-
nī lemsim, kādi būs Latvijas pārstāvji 
Eiropas Parlamentā un kādi – tautas 
priekšstāvji Saeimā. Lai arī turpmāk 
mūsu valsts būtu droša Eiropā, aiz-

stāvot savu zemi, valodu un identitāti, 
aicinu Jūs nepalikt malā, izmantot ie-
spēju piedalīties šajās vēlēšanās!

Līdz  12.  aprīlim katrs Latvijas 
pilsonis ārvalstīs var pieteikties da-
lībai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, 
balsojot pa pastu. Pasta balsošanai 
iespējams pieteikties, nosūtot pietei-
kumu pa pastu, iesniedzot to klātienē 
vai elektroniski jebkurā no 42 Latvijas 
Republikas diplomātiskajām vai kon-
sulārajām pārstāvniecībām, kuras pie-
ņem pieteikumus balsošanai pa pastu 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Sīkāku 
informāciju iespējams atrast http://cvk.
lv/pub/public/30730.html vai iegūt pa 

Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu 
tālruni +371 67049999.

Aicinu katru no Jums vēlēšanās 
savu balsi nodot par profesionāliem un 
zinošiem cilvēkiem, kuri strādās Lat-
vijas interešu aizstāvībā! Par to, ko es 
esmu paveikusi Eiropas Parlamentā, 
strādājot Latvijas labā, tuvāk varat uz-
zināt www.inesevaidere.lv, kā arī so-
ciālajos portālos Facebook un Twitter 
(@IneseVaidere).

Patiesā cieņā –
Jūsu

Inese Vaidere,
Prof., Eiropas Parlamenta deputāte 

no Latvijas

Sestdienas pēcpusdienā, 8. martā, noti-
ka Brisbanes Latviešu biedrības literārās ko-
pas sarīkojums Andreja Eglīša dzeja, uz kuru 
ieradās neliels pulciņš latviešu dzejas intere-
sentu. Māras un Arņa Siksnas vadībā, sarī-
kojumu iesāka ar īsu Andreja Eglīša dzīves 
stāstu un darbību Latviešu Nacionālā Fondā 

un turpināja ar viņa dzeju lasījumiem un aprakstiem. Viss 
ritēja neformālā kārtībā, un katram klausītājam bija iespēja 
papildināt sarīkojumu ar kādu dzejoli jeb lasījumu.

Andreja Eglīša mūžs no agras jaunības līdz baltam ve-
cumam bijis veltīts Latvijai. Viņš ir dzīvojis līdzi Latvijas 
baltām un nebaltām dienām. Latviju viņš ir spodrinājis, 
nemitīgi cēlis pretī saulei gan savās dzejas rindās, gan arī 
dibinot un ilgus gadus vadot Latviešu Nacionālo Fondu.

Likās, ka katram šīs pēcpusdienas klausītājam kaut 

kāda Andreja Eglīša dzejas rindiņa ir „trāpījusi dvēselē vai 
sirdī.“ Tika lasīti vairāki dzejoļi, ieskaitot kantāti Dievs, 
Tava zeme deg! Noslēgumā noklausījāmies Lūcijas Garūtas 
Mūsu Tēvs lūgšanu jauniešu kora Balsis izpildījumā.

Andreja Eglīša darbs Latvijas labā ir novērtēts, piešķirot 
visaugstāko atzinības balvu – Triju Zvaigžņu ordeni 1994. gadā. 
Lai glabājam tos ideālus, ko viņš ir izteicis savā dzejā!

Mana mazā zeme, cik tu manās acīs liela esi,
savas prieka debesis, savus nomirušos klēpī nesi,
Avoti kad izsīkt draud, upes maujot sajūt dzīvošanas 

slāpes, –
vienā mazā tautas dziesmā izdziedi tu visas lielās sāpes.
Paldies Mārai un Arnim par šīs pēcpusdienas vadību, kā 

arī tiem klausītājiem, kuri skandēja Andreja Eglīša dzeju!
Ausma Bļodniece

Laikrakstam „Latvietis“

Pēcpusdiena veltīta Andreja Eglīša dzejai Brisbanē
Literārās kopas sarīkojums

„Muzikālie stāsti“
Aicinājums uz kamerkoncertu Melburnā

Ilze Dzērve.
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Margarita Balanas.
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Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Mīļie draugi!

No kreisās: Margarita Balanas, Jānis 
Laurs, Ilze Dzērve.
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Pirms vairākiem gadiem es jums 
rakstīju, ka darīsim visu, lai Latvijas 
Saeima atbalstītu kādu ārzemju latvie-
šiem būtisku lietu, proti, dubultpilso-
nības ieviešanu. Ar gandarījumu varu 
teikt, ka esam to panākuši. Ir prieks, 
ka mūsu komandai – Nacionālajai ap-
vienībai (NA) – ir pievienojies arī jūsu 
pārstāvis, ārzemju latvietis, kurš jau 
deviņus gadus dzīvo Latvijā – Uldis 
Brūns. Viņš bija viens no tiem, kuri 
sabiedriskā kārtā piedalījās vairāk 
nekā 60 sēdēs Saeimas apakškomisijā, 
panākot, ka ne tikai NATO dalībval-
stu, bet arī Austrālijas un Jaunzēlan-
des pilsoņi var iegūt dubultpilsonību. 
Tas bija pamatīgs darbs, ko ar Ulda 
līdzdalību paveica NA Saeimas frak-
cijas deputāti – Dzintars Rasnačs, Il-
mārs Latkovskis, Gaidis Bērziņš un 
citi.

Bet šis darbs ir tikai iesākums. Ta-
gad katram no jums ir jāpaveic savs 
darbiņš, kas nav grūts, bet, iespējams, 
pietiekami laikietilpīgs – ja jums vēl 
nav Latvijas pilsonība, tad tai jāpie-
sakās ar iesnieguma palīdzību (infor-
māciju par to sniedz gan goda konsuli 
jūsu mītnes zemēs, gan Latvijas Ār-
lietu ministrija). Ja Latvijas pilsonība 
jums pašiem jau ir, tad jāņem rokā 
tālrunis, vai jāraksta e-pasts saviem 
bērniem, mazbērniem un jāsaka, ka šī 
lieta beidzot ir jāizdara. Katrs pilsonis 
mums ir svarīgs, lai noturētu Latvijas 
neatkarību!

Savukārt visiem tiem, kuri jau ir 
Latvijas pilsoņi, vēlētos atgādināt, ka 
pavisam nedaudz laika palicis līdz 
tuvākajam pasākumam, kurā katrs ir 
aicināts izmantot savas pilsoņu tiesī-
bas jeb varu, ko tam piešķīrusi Latvi-
jas Satversme un Eiropas Savienības 
Lisabonas līgums – proti, Eiropas 
Parlamenta (EP) vēlēšanām. Varu ti-
kai izteikt nožēlu, ka Latvijas valdība 
nogulēja un neatrada iespēju 24. maijā 
notiekošajām vēlēšanām organizēt vē-
lēšanu iecirkņus ārvalstīs, jūsu mītnes 
zemēs. Es zinu, ka darbs šajos iecir-
kņos jums būtu goda lieta. Taču, mēs 
sagatavosim un iesniegsim Saeimā 
grozījumus likumos, lai šāda klātienes 
balsošanas iespēja būtu vismaz nāka-
majās EP vēlēšanās. Šeit Uldim Brū-
nam nāks talkā arī Rihards Kols, kurš 
pievienojies NA komandai pēc tam, 
kad vairākus gadus pavadījis Lielbri-
tānijā. Tur viņš aktīvi piedalījies lat-

viešu diasporas aktivitātēs, vadot Lat-
vijas Studentu asociāciju Lielbritānijā, 
organizējot un vadot vairākus latviešu 
kopienas pasākumus, piemēram, Lat-
vijas kultūras dienas Londonā 2013, 
kas pulcēja vairāk nekā 2000 skatītā-
jus un 120 dalībniekus.

Ar abiem mūsu komandas pārstāv-
jiem, kuriem tuvas ir latviešu diaspo-
ras mītņu zemēs lietas, un kuri līdz ar 
mani kandidē arī EP vēlēšanās, var sa-
zināties sociālajos tīklos: 

Uldis: https://www.facebook.com/
uldis.bruns 

Rihards: https://www.facebook.
com/rihards.kols.

Taču, es gribētu jūs aicināt darīt 
visu iespējamo, lai vēl paspētu pieda-
līties EP vēlēšanās, saņemot vēlēšanu 
materiālus un balsojot pa pastu. Zinu, 
ka goda konsuli un Latvijas pārstāv-
niecības jūsu zemēs jau aktīvi strādā, 
aicinot jūs līdz 12.  aprīlim nosūtīt 
attiecīgu rakstisku pieteikumu. Taču, 
ir iespēja pieteikties balsošanai vēl 
vienkāršāk – elektroniski internetā, 
reģistrējoties ar Jūsu Latvijas bankas 
internetbankas kodu kartes palīdzību 
Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des mājaslapā: https://vr-epak.pmlp.
gov.lv/

EP vēlēšanās ap 500 miljoniem 
Eiropas Savienības (ES) pilsoņu no 
28 dalībvalstīm ievēlēs 751 deputā-
tu, tajā skaitā, 8 Latvijas pārstāvjus. 
Līdz ar Lisabonas līguma pieņemšanu 
2007. gadā, Eiropas Parlamenta loma 
ES lēmumu pieņemšanas procesā ir 
būtiski pieaugusi. Tagad absolūti lie-
lākajā daļā likumdošanas sfēru Parla-
ments pieņem lēmumus līdztiesīgi ar 
ES Padomi (visu dalībvalstu Ministru 
prezidentu, ministru sanāksme).

Tas nozīmē, ka EP ir kļuvis par in-
stitūciju, kas būtiski ietekmē gan visas 
ES virzību, gan ikdienas dzīvi katrā 
no dalībvalstīm. Atdzimstot Krievijas 
imperiālismam, šobrīd ir izveidojusies 
pilnīgi jauna ģeopolitiskā situācija, 
kurā būs liela loma ES iekšējai vieno-
tībai un gatavībai cīnīties par savām 
vērtībām. Tajā skaitā par Krievijas ie-
tekmei visvairāk pakļauto valstu stabi-
litāti, neaizskaramību un ekonomisko 
izaugsmi. Un, viens no galvenajiem 
darba virzieniem būs Latvijas un citu 
ES dalībvalstu ekonomiskās atkarības 
mazināšana no Krievijas – gan enerģē-
tikā, gan transportā, gan banku sekto-

rā un nekustamā īpašuma jomā.
Šis virziens lielā mērā atbilst tam, 

ko es jau esmu darījis Eiropas Parla-
menta deputāta amatā šajā sasaukumā, 
darbojoties Transporta un tūrisma, kā 
arī Ekonomikas un monetāro lietu ko-
mitejās. Plašāku priekšstatu par manu 
darbu jūs varat gūt manā interneta 
mājaslapā www.robertszile.lv. Ikdienā 
sekot manām domām un aktivitātēm 
iespējams arī sociālajos tīklos: https://
twitter.com/robertszile; https://www.
facebook.com/ZileRoberts.

Eiropas Parlamenta, tāpat kā citu 
ES institūciju darbs, ir komplicēts un 
reizēm pārlieku birokratizēts. No ma-
las izsekot tam līdzi nav vienkārši. 
Taču, mums visiem ir jāapzinās – šis 
darbs tieši ietekmē mūsu un mūsu 
valsts – Latvijas – nākotni. Katra mūsu 
balss Eiropas Parlamenta vēlēšanās – 
tā ir Latvijas balss Eiropā. Mums ir 
jāpanāk, lai iespējami daudzi no Lat-
vijas ievēlētie EP deputāti pārstāvētu 
Latvijas kā neatkarīgas un eiropeiskas 
valsts vērtības. Piedalīsimies!

Paldies jums visiem par līdzšinējo 
atbalstu!

Roberts Zīle
Eiropas Parlamenta deputāts

Katra mūsu balss – Latvijas balss Eiropā
Labdien, tautieši tuvumā un tālumā! 

Rihards Kols.

No kreisās: Roberts Zīle, Uldis Brūns.

lētāja parakstīts. Pieteikumu vēlētājs 
pārstāvniecībā var iesniegt gan perso-
nīgi, gan pa pastu.

Līdz 2014. gada 24. aprīlim pie-
teikumu balsošanai pa pastu EP vē-

lēšanās vēlētājs var nosūtīt pa pastu 
vai nodot personīgi arī iecirknī bal-
sošanai pa pastu – Ārlietu ministrijas 
Konsulārajā departamentā, Elizabetes 
ielā 57, Rīgā, LV- 1050, 5. stāvā, darba 
dienās no plkst. 10.00-16.00.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās tiks 
izmantots Vēlētāju reģistrs, tādējādi 

pasēs nekādas atzīmes par piedalīša-
nos netiek veiktas. Iecirkņa komisija 
pasta balsošanai, saņemot pieteikumus 
balsošanai pa pastu, vēlētāju datus ie-
vada Vēlētāju reģistrā un konstatē, vai 
persona ir tiesīga piedalīties vēlēšanās. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Turpinājums no 4. lpp.
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Latvijas Okupācijas muzejs
Marta notikumu hronika

Sadarbībā ar Lietuvas Republikas 
vēstniecību Latvijā, 13.  martā  rīko-
jām tikšanos ar projekta Misija Sibīri-
ja 2013 dalībniekiem. Divi jaunieši no 
Lietuvas stāstīja par 2013. gada ekspe-
dīciju uz Sibīriju. Tā bija jau divpad-
smitā ekspedīcija, kurā jaunieši devās, 
lai sakoptu Sibīrijas dziļumā novārtā 
atstātos izsūtīto un politiski ieslodzīto 
lietuviešu kapus un satiktos ar Sibīrijā 
dzīvojošajiem lietuviešiem.

20.  martā  notika lietuviešu reži-
sora Audrjusa Juzēna mākslas filmai 
Ekskursante veltīta preses konferen-
ce. Filma ir balstīta uz patiesu dzīves-
stāstu. Tās galvenā varone - desmit 
gadus veca meitene izbēg no vilcie-
na ar izsūtītajiem un dodas 6000 km 
garā, bīstamā un piedzīvojumiem pil-
nā ceļā atpakaļ uz Lietuvu. Kā atzina 
preses konferences dalībniece Sandra 
Kalniete, filma ir piemineklis visām 

izsūtījumā nonākušajām un dzimuša-
jām sievietēm. Filmu no 28. marta līdz 
maija beigām rādīs Latvijas kinoteāt-
ros.

21.  martā  muzejā viesojās  Kul-
tūras ministre  Dace Melbārde. Pēc 
muzeja ekspozīcijas apskates ministre 
iepazinās ar muzeja nodaļu darba ak-
tualitātēm. Muzeja direktore Gundega 
Michele izteica pateicību par Kultūras 
ministrijas finansiālo atbalstu, kas šo-
gad ir ievērojami pieaudzis. Tāpat tika 
pārrunātas Kultūras ministrijas iespē-
jas veicināt Nākotnes Nama projekta 
virzību.

25. martā muzejs organizēja pie-
miņas brīdi 1949. gada martā depor-
tētajiem Baltijas valstu iedzīvotājiem. 
Šogad līdzās Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas karogiem gājienā uz Brīvī-
bas pieminekli bija redzams arī Ukrai-
nas karogs.

26. martā muzejā viesojās Zvied-
rijas karalis Kārlis XVI Gustavs un 
karaliene  Silvija  ar pavadošo dele-
gāciju. Vizītes noslēgumā augstajam 
viesim pasniedza īpašu dāvanu  – di-
vas fotogrāfijas, kurās karalis, būdams 
vēl mazs zēns, redzams, turot rokās 
Latvijas karodziņu. Fotogrāfijas tapa 
1956. gada 17. jūlijā, kad neliels pulks 
Vācijā nonākušo latviešu bēgļu bērni 
no vasaras nometnes Zviedrijā devās 
tikties ar toreizējā Zviedrijas troņ-
mantnieka, tagadējā Zviedrijas karaļa 
Kārļa XVI Gustava ģimeni viņu va-
saras rezidencē Sūllīdenas pils parkā. 
Simbolisko dāvanu Okupācijas muzejā 
Zviedrijas karalim pasniedza Latviešu 
kopības Vācijā pārstāve Aija Ebdene, 
kura bija minēto notikumu aculieci-
niece.

27.  martā  muzejā atvēra Baibas 

Šābertes grāmatu par Lidiju Las-
mani – Doroņinu L Brīvības cena. 
Grāmata izdota apgādā Jumava, no-
pērkama Latvijas grāmatnīcās un 
Okupācijas muzejā.

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas muzeja

sabiedrisko lietu vadītāja
2.04.2014

Zviedrijas karaliene ar Okupācijas 
muzeja direktores vietnieku Gunāru 
Nāgelu.
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Zviedrijas karaļpāris ar Okupācijas 
muzeja biedrības valdes priekšsēdi 
Valteru Nollendorfu.
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Kultūras ministre Dace Melbārde ar 
Okupācijas muzeja biedrības valdes 
priekšsēdi Valteru Nollendorfu.
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25. marts pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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Zviedrijas karaļpāris ar Valteru Nollendorfu un Aiju Ebdeni.
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Turpmāko saraksti ar vēlētāju un vēlē-
šanu materiālu pārsūtīšanu veic  ie-
cirkņa komisija balsošanai pa pastu 
Rīgā.

Vairāk informācijas: www.cvk.lv

Kur sūtīt pieteikumus līdz 2014. 
gada 12. aprīlim?
Adelaidē: Consulate of Latvia, 
648 South Road, Glandore, SA 5037. 
Tālr.: (08) 82931330 
E-pasts: baltic@westnet.com.au
Melburnā: Consulate of Lat-
via, PO Box 23, Kew, VIC. 3101. 
Tālr.: (03) 94996920

E-pasts: latcon@ozemail.com.au
Pertā: Consulate of Latvia, 221 RAA-
FA Estate Meadow Springs, WA 6210.
Tālr.:(08) 9582 5221 
E-pasts: janis@msvillage.com.au
Brisbanē: Consulate of Latvia, 29 
Mozart Place Mount Ommaney, QLD 
4074 Tālr.: (07) 3715 8008 E-pasts: 
 intrade@netspace.net.au

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
Turpinājums no 6. lpp.
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No 2014. gada 12.  aprīļa  līdz 
22.  jūnijam Mākslas muzeja Rīgas 
Birža Lielajā izstāžu zālē (Doma 
laukumā 6, Vecrīgā) skatītājiem būs 
atvērta pasaulē pazīstamās latviešu 
izcelsmes amerikāņu mākslinieces 
Vijas  Celmiņas personālizstāde Du-
bultā realitāte. Izstāde notiek Rīga – 
Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 
programmas Force Majeure ietvaros, 
tematiskajā daļā Okeāna alkas, kas 
atbilst Vijas Celmiņas okeāna viļņotās 
ūdens virsmas zīmējumiem.

Personālizstāde aptver piecdesmit 
gadus mākslinieces radošajā darbībā – 
no 1964. līdz 2014. gadam. Latvijas Na-
cionālais mākslas muzejs ir gandarīts, 
ka izstādi izdevies izveidot daudzveidī-
gu, atvedot uz Rīgu atšķirīgus medijus, 
kādos strādājusi māksliniece; parādīt 
mākslas virzienus, kādi mainījušies 
šajos piecdesmit gados, iezīmējot arī 
Celmiņas mākslā dažādus periodus; ie-
pazīstināt ar tematiem, kas interesējuši 
autori. Ekspozīcijā ir skatāmas Vijas 
Celmiņas gleznas, skulptūras, objekti, 
zīmējumi grafīta un ogles tehnikās, kā 
arī iespiedgrafikas darbi – mecotintas, 
akvatintas, sausās adatas, oforta, kok-
grebuma tehnikās. Kopumā izstāde 
parāda gandrīz piecdesmit mākslinie-
ces darbus, kas atvesti no Modernās 
mākslas muzeja Ņujorkā, Nacionālās 
mākslas galerijas Vašingtonā, San-
francisko Modernās mākslas muze-
ja, Frankfurtes pie Mainas Modernās 
mākslas muzeja, Kartjē Mūsdienu 
mākslas centra Parīzē, Teita galerijas 
Londonā un Skotijas Nacionālajām 

„Dubultā realitāte“
Amerikas latviešu mākslinieces Vijas Celmiņas izstāde Rīgā

Vija Celmiņa. „Sausā adata – okeāna 
virsma (Starp pirmo un otro stāvokli)“. 
1985. Sausā adata. LNMM kolekcija. FO
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Vija Celmiņa. „Amerika“. 2009–2010. 
Septiņu krāsu akvatinta, sausā adata, 
grafīta zīmulis, koks, stikls. LNMM 
kolekcija.
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galerijām, ASV vēstniecības Latvijā 
kolekcijas, Mūkusalas Mākslas salona 
kolekcijas, Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja krājuma, Makī (McKee) galeri-
jas Ņujorkā un pašas mākslinieces Vi-
jas Celmiņas mākslas darbu kolekcijas.

Ekspozīcijā visplašāk pārstāvē-
ti darbi, kuros redzami mākslinieces 
slavenie okeāna un zvaigžņotās debess 
skati. Īpaši Latvijas izstādes katalo-
gam Liāna Langa tulkojusi amerikā-
ņu esejista Eliota Veinbergera (Eliot 
Weinberger) poēmu Zvaigznes, kuru 
ar Vijas Celmiņas darbu reproduk-
cijām 2005. gadā izdeva Modernās 
mākslas muzejs Ņujorkā, angļu poēmu 
publicējot ar paralēliem tulkojumiem 
arābu, ķīniešu, hindu, japāņu un maori 
valodās. Tagad tulkojumu iespējams 
lasīt arī latviešu valodā.

Izstādē tiek demonstrēta Jura Pod-
nieka studijas veidotā filma par māks-
linieci Viju Celmiņu.

Vija Celmiņa dzimusi 1938. gadā 
Rīgā, 1944. gadā kopā ar ģimeni devās 
bēgļu gaitās, 1948. gadā ieceļoja ASV 
un 1949. gadā apmetās Indianapolisē. 
1962. gadā māksliniece uzsāka mācī-
bas Kalifornijas Universitātē (Tēlotā-
jas mākslas maģistra grāds, 1965) un 
pārcēlās uz Losandželosu, kur dzīvoja 
un strādāja līdz 1981. gadam, kad pār-
cēlās uz Ņujorku.

Elita Ansone
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

par katru cenu izpatikt ikvienam.
Mēs dzīvojam demokrātiskā val-

stī, kur cieņa pret cilvēku un viņa vie-
dokli ir pamatnosacījums sabiedrības 
normālai funkcionēšanai tiktāl, cik 
tas nepārkāpj likumu un neizskar ci-
tus cilvēkus. Arī šī atklātā vēstule ir 
zināmas sabiedrības daļas pārstāvju 
viedoklis, ar ko jārēķinās ikvienam, 
kas iesaistās politikā un ieņem valsts 
augstākos amatus.

No vēstules secināms, ka tās pa-
rakstītāji patiesībā nav iepazinušies ar 
Valsts prezidenta Andra Bērziņa paus-
to saistībā ar notikumiem Ukrainā 
kopš šī gada 1. marta. Valsts prezidents 
kopā ar valsts augstākajām amatperso-
nām šo notikumu sakarībā ir sniedzis 
vairākus paziņojumus, telefonsarunās 
ar augstākajām ASV, Polijas un Bal-

tijas valstu amatpersonām ir izteikts 
nepārprotams un tiešs viedoklis par 
notiekošo kaimiņvalstīs. Pēc tikšanās 
ar ASV viceprezidentu Džo Baidenu 
Viļņā sekoja preses brīfings ar pazi-
ņojumiem medijiem, kā arī intervijas 
Latvijas žurnālistiem, kuri šī notiku-
ma sakarā ieradās Lietuvas galvas-
pilsētā (Latvijas sabiedriskie mediji, 
LNT, Diena, Pirmais Baltijas kanāls). 

Diemžēl atsevišķos medijos jau 
vairākas dienas tiek uzsvērts viedoklis 
par ielūgumu Krievijas prezidentam 
apmeklēt Latviju, ko it kā joprojām 
uztur Andris Bērziņš. Ir būtiski atgā-
dināt, ka šo ielūgumu izteica toreizē-
jais Valsts prezidents Valdis Zatlers 
2010. gadā. Andra Bērziņa preziden-
tūras laikā nav notikušas nekādas 
būtiskas aktivitātes šī ielūguma īs-
tenošanai. Situācija Ukrainā un ar to 
saistītais Eiropas Savienības valstu, kā 
arī Latvijas valsts augstāko amatper-

sonu viedoklis šādas vizītes iespēja-
mību izslēdz pēc būtības. Eiropas Sa-
vienības Padomē ir pieņemti kopīgie 
secinājumi, ka tiek apturētas attiecības 
visaugstākajā līmenī starp Krieviju un 
Eiropas valstīm. Latvija pauž vienas 
no 28 ES dalībvalstīm kopīgu viedokli.

Andris Bērziņš savā rīcībā un ko-
munikācijā vienmēr ir uzsvēris, ka viņa 
darbības mēraukla ir ilgtermiņa rīcība, 
lai Latvijā cilvēku dzīve uzlabotos, ne-
vis ātra un lēta popularitāte īstermiņā. 
Saskaņā ar Saeimas sēdē doto svinīgo 
solījumu, uzņemoties Valsts preziden-
ta amata pienākumus, Andris Bērziņš 
arī turpmāk savā rīcībā to nemainīgi 
ievēros, par galvenajiem uzdevumiem 
izvirzot Latvijas aizsardzības spēju 
stiprināšanu, sadarbības veicināšanu 
ES un NATO ietvaros, kā arī Latvijas 
ekonomiskās neatkarības stiprināšanu.

Valsts prezidenta kanceleja
01.04.2014

Atbilde atklātai vēstulei
Turpinājums no 1. lpp.

Pazīstam Artūru Uškānu kā folkloristu, bet Kultūras dienās dzirdēsim,

ka  viņa vadītie Laimas Muzykanti uzstāsies ar daudz ko vairāk nekā tikai ar dančiem!
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4.  martā  Latvijas Nacionālajā 
operā ar Hennessy atbalstu notika Lie-
lās mūzikas balvas 2013 pasniegšanas 
svinīgā ceremonija, kurā tika pasnieg-
tas balvas deviņās kategorijās.

Par mūža  ieguldījumu balvu sa-
ņēma dziedātāja Regīna  Frinberga; 
par Gada izcilāko Eiropas mūzikas 
projektu Latvijā balvu saņēma Rihar-
da Vāgnera operu tetraloģijas Nībe-
lunga gredzens iestudējums Latvijas 
Nacionālajā operā.

Kategorijā Gada koncerts balvu 
saņēma Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra sezonas atklāšanas koncerts 
27. septembrī Lielajā ģildē – solists 
Egils Siliņš, diriģents Vladimirs Fe-
dosejevs (rīkotājs – LNSO).

Kategorijā Gada uzvedums tika 
apbalvots Jura Karlsona baleta Karl-
sons lido... iestudējums Latvijas Na-
cionālajā operā; diriģents Mārtiņš 
Ozoliņš, horeogrāfs Aivars Leimanis 
(rīkotājs – Latvijas Nacionālā opera).

Par izcilu darbu ansamblī balvu ie-
guva pianiste Herta Hansena, savukārt 
kategorijā Par izcilu sniegumu balvu 
saņēma pianists Reinis Zariņš par solo-
partiju Vitolda Lutoslavska Klavierkon-
certā Cēsu mākslas festivālā 12. jūlijā 
Cēsu Sporta kompleksa Festivāla zālē, 
kā arī par solokoncertu Mīlestība fes-

tivālā Dominante 
23. augustā Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā 
un solokoncertu 
14. novembrī Lat-
gales vēstniecībā 
Gora.

Lielo mūzikas 
balvu kategorijā 
Par izcilu inter-
pretāciju saņēma 
klarnetists Egīls 
Šēfers par solo-
partiju Volfganga 
Amadeja Mocarta 
Klarnetes koncer-
ta atskaņojumā 
16. februārī Lielajā ģildē ar Liepājas 
Simfonisko orķestri un diriģentu Lucu 
Kēleru, kā arī par solopartiju Romualda 
Kalsona Klarnetes koncerta atskaņoju-
mā ar Sinfonietta Rīga un Normundu 
Šnē 10. maijā Lielajā ģildē. Kategorijā 
Gada jaundarbs tika apbalvots Jānis 
Petraškevičs par Fantāzijskaņdarbu an-
samblim Darkroom, kura Latvijas pir-
matskaņojums notika 5. oktobrī LNO 
Jaunajā zālē Ensemble Modern un diri-
ģentes Anu Tali izpildījumā.

Kategorijā Gada jaunais māks-
linieks balvu saņēma diriģents Jānis 
Liepiņš. Turklāt kategorijas Gada jau-

nais mākslinieks laureāts saņēma arī 
Hennessy naudas balvu 2000 eiro pro-
fesionālās izaugsmes un prasmju papil-
dināšanai studijās vai meistarklasēs.

Lielās mūzikas balvas 2013 pub-
likas  simpātijas  balsojumā  portālā 
Delfi īpašo balvu, Delfu torti, saņēma 
saksofonists Oskars  Petrauskis. Sa-
skaņā ar nolikumu katrs balvas laureā-
ts saņem sudraba statueti un naudas 
balvu 1500 eiro apmērā pirms nodokļu 
nomaksas.

Rinta Bružēvica
Lielās mūzikas balvas 2013 

preses sekretāre

Pasniegtas Lielās mūzikas balvas 2013
Svinīga ceremonija Latvijas Nacionālā operā

Lielās mūzikas balvas 2013 pasniegšanas svinīgā ceremo-
nija Latvijas Nacionālā operā.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $42 par 10 numuriem $84 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Abonementu var arī pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com

Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā!
Aicinājums latviešiem visā pasaulē pievienoties Lielajai Talkai!

Šogad Lielā Talka 26. aprīlī startē 
ar domu – Tīra Baltijas jūra sākas Tavā 
vannasistabā! Un tas patiesi nozīmē 
to, ka tīra Latvija sākas mūsu galvās. 
Mūsu galvas, kā visiem zināms, dzīvo 
Latvijā, tās dzīvo apzinātās un ne tik zi-
nāmās vietās teju visās pasaules valstīs.

Šogad februārī notikušajā Pasaules 
talku kustības Let’s do it! sanāksmē Lat-
vija izcīnīja tiesības šādu sanāksmi – 
Clean World 2015 – rīkot 2015. gadā 
Latvijā. Pasaules talku kustībā šobrīd 
ietilpst jau 110 valstu pārstāvji, kopā tie 
ik gadu jau ir 9 miljoni iedzīvotāju, un tā 
ir lielākā pasaules brīvprātīgo kustība.

Latvijas talku pieredzes slava nupat 
jau ar savu īpašo organizācijas modeli 
un cilvēku entuziasmu kļuvusi arvien 
pazīstamāka, katru gadu talkā nu jau 
iziet vairāk nekā 200 000 tūkstoši valsts 
iedzīvotāju. Tie faktiski ir 10% no vi-
siem iedzīvotājiem, un kritiskā masa, 

lai kaut kas mūsu kolektīvajā domāšanā 
un katra galvā mainītos, ir sasniegta. 
Nu jau pāris gadus saņemam arī ziņas 
no dažām latviešu entuziastu grupām 
citās valstīs, īpaši Lielbritānijā, kas Lie-
lās Talkas dienā sakopj savu apkārti arī 
savās dzīves vietās citur pasaulē. Saņē-
mām pagājušajā gadā pat ziņu, ka viena 
talkotāja pievienojās akcijai Spānijā, 
ejot pa Santjago de Kompostellas ceļu 
un aicinot citus lūgšanu ceļa gājējus 
pievienoties. Tas ļauj par šiem aktīva-
jiem cilvēkiem domāt ne vien to, ka vi-
ņiem piemīt darba tikums un vēlme sa-
kopt savu apkārtni, būt atbildīgiem par 
vietu, kurā dzīvo. Tas stiprina arī domu, 
ka visa mūsu planēta ir vienota, grozi to 
globusu kā vēlies. Ūdeņi satiekas, cilvē-
ku radītās pēdas – zaļas vai negantas un 
dabai draudīgas – paliek zemē, gaisā, 
ūdenī, mūsu klimata kopainā.

Šīs ir tās labās ziņas, kuras Latvija 

un latvieši var nest pasaulē un kuras stip-
rina mūsu kopienu un rāda piemēru ci-
tām valstīm un citiem cilvēkiem pasaulē.

Aicinām jūs vienoties ar Latviju 
Lielās Talkas dienā un ar māti dabu 
draudzīgā akcijā, un 26.  aprīlī vai 
jebkurā citā dienā iziet talkot pašam 
individuāli vai draugu un paziņu lokā. 
Aicinām jūs arī iesaistīt savas mītnes 
zemes darba kolēģus, kaimiņus un ci-
tus pievienoties šai dabas sakārtošanas 
akcijai, koku stādīšanai, vides labie-
kārtošanai vai domāšanas maiņai.

Ar prieku ievietosim jūsu stāstus, 
foto un video mūsu mājas lapā www.
talkas.lv!

Sūtiet savu stāstu uz e-pastu: 
talkas@talkas.lv

Tiekamies talkā!
Vita Jaunzeme

Lielās Talkas vadītāja
www.talkas.lv
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2013. g. janvārī pēc sarunām ar 
Labklājības ministrijas un Latvijas 
Neredzīgo biedrības pārstāvjiem kļu-
va skaidrs, ka Latvija tuvākos gados 
nebūs pietiekami spējīga rūpēties par 
redzes invalīdiem. Latvijā ir ap 12 000 
cilvēku ar redzes traucējumiem, bet 
tikai 7 suņi-pavadoņi. Suņa-asistenta 
nav neviena. Tādēļ sabiedrībai ir jānāk 
palīgā!

Tā radās ideja par Servisa suņu 
biedrību TEODORS, kuru 2013. g. 
14. aprīlī nodibināja Zaiga Kļaviņa un 
Velga Zēgnere. Zaiga Kļaviņa ir pie-
redzējusi kinoloģe ar 25 gadu pieredzi, 
strādājusi ar dienesta suņiem un tagad 
skolo suņus-pavadoņus. Viņas pirmais 
apmācītais suns-pavadonis ir Teodors. 
Nu jau 2 gadus šis labradors palīdz 
savam jaunajam saimniekam Aleksejam Volkovam veikt 
ikdienas pienākumus. Teodors ir biedrības talismans un 
Aleksejs – biedrības priekšsēdētājs. Bijusī trimdas latviete 
un pedagoģe Velga Zēgnere pirms 10 gadiem ar ģimeni 
pārcēlās no Vācijas uz savu vecāku dzimteni Latviju. 

Kaut esam jauna biedrība, ir paveikts jau diezgan 
daudz. Liels darbs ir mūsu sekretārei un preses pārstāvei 
Anitai Zvirgzdei, atbildot uz daudziem jautājumiem, pie-
mēram, kā varēs iegādāties suni-pavadoni, cik tas maksā, 
vai neredzīgu cilvēku ratiņkrēslā šāds suns pratīs pavadīt, 
kā saņemt šādu suni... utt. Anita ir profesionāla žurnāliste 
ar 4 gadu dzīves pieredzi ASV un 9 gadu darba pieredzi ar 
neredzīgiem cilvēkiem.

2013. g. aprīlī Anitas ģimene kļuva par audžuģime-
ni labradora kucēnam no Somijas suņu-pavadoņu skolas 
Viiksi. Savus piedzīvojumus viņa apraksta blogā (http:// 
audzugimene.blogspot.com). Šai gadā kucēns Olle ir izau-
dzis par stipru un gudru suni, pieradis pie lielpilsētas dzī-
ves, ikdienu pavada Anitas darbavietā Latvijas Neredzīgo 
biedrībā, ar citiem servisa suņiem piedalās koncertos, va-
saras nometnēs, brauc uz skolām un pasākumiem. Drīz Ol-
lem sāksies nopietnās suņu-pavadoņu apmācības, lai dotos 
uz Somiju pie jaunā saimnieka.

Liels atbalsts mūsu biedrībai ir soms Juha Herttuai-
nen, kurš dibinājis suņu-pavadoņu skolu Somijā, palīdzējis 
sagatavot suņu-pavadoņu apmācību trenerus Igaunijā un 
tagad palīdz Latvijā. Par savu darbu suņu-pavadoņu jomā 
Juha ir saņēmis Somijas valsts atzinības ordeni. Bez viņa 
profesionālajām zināšanām un citu somu finansiāla atbalsta 
biedrībai būtu grūti pastāvēt.

Biedrības labais gars ir Teodors, gandrīz 4 gadus vecs 
labradora puika. Jau divus gadus viņš ved savu saimnieku 
Alekseju Volkovu uz darbu Latvijas Neredzīgo biedrībā. 
Aleksejs, kurš pirms 5 gadiem jaunības vieglprātībā zau-
dēja redzi, tagad ir pozitīvais stāsts daudziem neredzīgiem 
cilvēkiem un Rehabilitācijas centrā citiem neredzīgiem 
māca, kā sākt dzīvi no jauna. Pašreiz Teodors ir vienīgais 
suns-pavadonis Latvijā, kura aprūpe un barošana ir no-
drošināta līdz pat suņa mūža beigām. Gandrīz visas viņa 
apmācības un uzturēšanas izmaksas Zaiga Kļaviņa segusi 
pati.

Pēdējā gada Teodora izmaksu segšanai palīdzēja mūsu 
somu draugi. Īpašs paldies jāsaka Päivi Helminen, Elvi 
Karttunen un Juha Herttuainen. Šogad biedrībai pašai 
būs jāgādā par Teodoru, jo Latvijā cilvēks ar invaliditāti 
pats nevar uzturēt suni (mēneša pabalsts €182). Teodoram 
mēnesī nepieciešami €150 – barošanai (dabīga pārtika), ve-
terinārai aprūpei, aksesuāriem, dalībai treniņu semināros 
utml.

2013. g. oktobrī jaundibinātā Servisa suņu biedrība or-

ganizēja pirmās starptautiskās suņu-pavadoņu sacensības 
Latvijā. Tas mums bija liels izaicinājums, bet ar kopīgiem 
spēkiem sacensības noritēja bez aizķeršanās. Savu profe-
sionalitāti rādīja 6 cilvēki ar redzes invaliditāti kopā ar sa-
viem suņiem. Tos vērtēja starptautiska tiesnešu komanda 
un atbalstītāji no Somijas, Igaunijas un Latvijas. Tas bija 
pietiekami liels valsts mēroga sarīkojums un vienreizējs 
notikums Latvijas redzes invalīdu ikdienā, jo pirmo reizi 
Rīgā bija redzami tik daudzi suņi-pavadoņi. Tā bija arī pir-
mā reize, kad cilvēki no citām valstīm runāja un intere-
sējās par suņu-pavadoņu jautājumiem Latvijā. Vakarā pie 
kopīgām vakariņām, koncerta un balvu pasniegšanas visi 
bija vienisprātis, ka trīs valstu sacensībām noteikti ir jātur-
pinās! Nākamgad tiksimies atkal – šoreiz Igaunijā! Paldies 
visiem palīgiem, atbalstītājiem un galvenām organizatorēm 
Guntai Bitei un Anitai Zvirgzdei.

Biedrība strādā ne tikai ar suņiem, bet rīko arī vasaras 
nometnes, lai palīdzētu neredzīgiem bērniem. Mūsu So-
mijas atbalstītāji rīkoja 2 nometnes neredzīgiem bērniem 
kopā ar piederīgiem, piepalīdzot Servisa suņu biedrībai ar 
organizācijas darbiem. Pēdējā nometnē piedalījās 2 Latvi-
jas bērni, 2 Somijas bērni ar ģimenēm un 2 rehabilitācijas 
darbinieki. Otra nometne ir Eiropas Vasaras skola (EVS), 
kas domāta latviešu bērniem (ap 50 dalībnieki 11-16 gadu 
vecumā) no ārzemēm un Latvijas. No 2012. g. EVS piedalās 
arī 4 neredzīgie bērni ar īpaši apmācītiem audzinātājiem.

Ar lielu prieku un pateicību varēja vērot, cik labi abas 
grupas sadzīvo un pilnveidojas. Šie bērni var būt piemērs 
mums, pieaugušiem, kā visi var saticīgi sadzīvot. Abas no-
metnes bērniem bija ļoti pozitīvs piedzīvojums! Kaut gan 
šovasar nepiedalīsies Somijas bērni un nebūs finansiāla at-
balsta no Somijas, biedrība ir iecerējusi arī šogad neredzī-
giem bērniem dot iespēju piedalīties abās nometnēs.

Paredzētās aktivitātes 2014. gadā 
Sabiedriskais darbs skolās, sarīkojumos, vasaras no-

metnēs; jauna suņa-pavadoņa iegāde & skološana (izmak-
sas 20 000-30 000 eiro); suņa-pavadoņa Teodora uzturēšana 
(mēnesī ap 150 eiro); vasaras nometnes organizēšana (1 ne-
dēļa) neredzīgiem Latvijas bērniem ar ģimenēm (ap 10 000 
eiro); 4 neredzīgo bērnu un 2 audzinātāju dalība Eiropas 
Vasaras skolā (šī dalības nauda jau saziedota).

Galvenie biedrības mērķi un uzdevumi
Biedrība ziedotos līdzekļus izlieto vienīgi biedrības 

mērķiem. Biedrības mērķi ir nostiprināti biedrības statūtos. 
Biedrībā var iestāties fiziska un juridiska persona, iesnie-
dzot pieteikumu par uzņemšanu biedru kandidātu sarakstā.

Veicināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem piln-

Servisa suņu biedrība „Teodors“
2013. gada atskats

Sacensību dalībnieki.
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Sabiedriski politis-
kajās aprindās, iespē-
jams, par to tiek runāts 
un domāts jau sen, taču 
es tikai nupat piepeši sa-
pratu, ka mūsu tautai jā-
kļūst iekļaujošākai. Nā-

kotnes vārdā – cerams, ka mums tāda 
vēl ir! Neaizvainojot sevi, ar pašcieņu 
jāpieņem tas, ka Latvijā dzīvo dažādas 
tautības un jābūt visu pilsoņu patrio-
tiem, nešķirojot pēc nacionalitātes. Jā-
būt gudriem saimniekiem savā zemē. 
Tā, lai vairums te justos labi un negri-
bētu pāriet citas valsts paspārnē. Mēs 
esam skaitliski maza tauta, mums nav 
citas izejas – jāspēj sadzīvot, izgrozī-
ties, izlavierēt un domāt plaši. Paturot 
savas tiesības runāt, tikt apkalpotiem, 
dzīvot latviešu valodā, sirdī jāpieņem 
pilsoņi-cittautībnieki.

Agrāk es nekādi nesapratu, kā So-
mijas zviedrs (zviedrvalodīgais) var 
sevi saukt par somu. Vai kā Francijas 
pilsonis marokānis var saukties fran-
cūzis. Mums laikam jēdzieniskajā 
tradīcijā nav iegājies ar tautību nosau-
kumiem apzīmēt arī pilsonisko/valsts 
piederību, tāpēc tas manām ausīm 
skanēja gluži neloģiski. Tomēr pasaule 
mainās, un mūsdienās reti kura valsts 
ir etniski viengabalaina, līdz ar to šāda 
tautības nosaukuma pārnese uz visiem 
attiecīgās valsts pilsoņiem kļūst aiz-
vien loģiskāka.

Šķiet, varu sacīt pirmās personas 
daudzskaitlī, ka mums, latviešiem – 
latviešvalodīgajiem, iekšā sēž liels 
vēsturiskais aizvainojums, kas mūs 
padara aklus, savā sāpē iekapsulēju-
šos. Es neaicinu aizmirst pagātni, taču 
pagātnei ir sava vieta – atmiņās, pagā-
jībā. Tautu var pielīdzināt cilvēkam, 
nacionālo aizvainojumu/vēsturisko 
sāpi – indivīda pagātnes psihotrau-
mām. Un, kā zinām, jebkurš psiho-
logs mudina cilvēkus tikt galā ar savu 
pagātnes pieredzi, izurbties tai cauri 
vai kā citādi izstrādāt, salikt pa plauk-
tiņiem, pieņemt un iet tālāk. Mums 
beidzot vajag sadziedēt savas dvēseles 
brūces, nevilkt ikdienā līdzi rūgtās 
pagātnes pieredzi, tā ir smaga nasta, 
mums pietrūks spēka.

Vēsturiskās situācijas atšķirīgās 

valstīs ir ļoti dažādas, katram savs pie-
ņemamais risinājums. Piemēram, So-
mijā dzīvo tikai aptuveni 5% zviedr-
valodīgo (paliekas no zviedru laikiem, 
kas bija vēl pirms krievu laikiem, 
teiksim, līdzīgi kā pie mums būtu vāc-
baltieši), tomēr zviedru valoda ir somu 
valodai līdzvērtīga oficiālā valoda. 
Šāds, no mūsu viedokļa savāds risi-
nājums. Rietumkrasta zviedrvalodīgo 
apgabalos cilvēki pat nevisai labi prot 
somu valodu. Pērn sadraudzējos ar 
somieti (t.i. Somijas zviedrvalodīgo) 
Malēnu, kura smējās, ka es runājot so-
miski labāk par viņu. Sākumā domāju, 
ka viņa tikai joko, bet vēlāk sapratu, 
ka ne gluži. Viņa nāk no Somijas rie-
tumkrasta, un somu valodu tā kārtīgi 
iemācījusies tikai pēc pārvākšanās uz 
galvaspilsētu. Malēna ir precējusies ar 
somvalodīgo, bet ģimenē runā zvied-
riski. Un šai gadījumā visiem tas ir 
pieņemami, visi ir Somijas patrioti.

Ar to es nebūt negribu sacīt, ka 
Latvijā pilnai laimei būtu vajadzīga 
oficiāla divvalodība, nē. Es to pieminu 
vien tāpēc, lai rosinātu pārdomas par 
to, ka abpusēji apmierinošai līdzāspa-
stāvēšanai ir dažādi modeļi. Mēs, šķiet, 
bieži riņķojam pa apmēram šādu argu-
mentu taciņu. „Krievi ir okupanti“ (arī 
Somijas zviedri, tikai senāki okupan-
ti, tā vēsturē mēdz notikt; mēs tagad 
esam neatkarīga valsts un jābeidz do-
māt šādās kategorijās, citādi izklausās, 
ka mēs joprojām dzīvojam okupācijā). 
„Mūsu ir maz, krievu Latvijā ir pārāk 
daudz, viņi mūs apdraud” (jo lielāks 
iemesls ar viņiem būt pieklājīgās at-
tiecībās un noskaņot viņus mums lab-
vēlīgi). „Lai viņi brauc mājās“ (viņiem 
Latvija ir mājas, paaudzes sen jau no-
mainījušās). „Kāpēc viņi nespēj iemā-
cīties latviešu valodu, mēs taču spējām 
savulaik iemācīties krievu” (daļēji 
vaina ir mūsu svešvalodu prasmēs un 
psiholoģiskajā dispozīcijā pāriet sa-
runbiedram ērtākā valodā – vai viņš 
to vēlas, vai ne; daļēji vispār nepietie-
kami cienām savu valodu; daļēji tāds 
apgalvojums ir melīgs, liela daļa PSRS 
laikā iebraukušo un viņu pēcteču ļoti 
labi runā latviski; šai jautājumā ir vēl 
daudz aspektu, un, protams, ir arī daļa 
Latvijas valstij nelojālu krievvalodī-

go). „Mums katram ir draugi krievi, 
mums nav nekas pret krieviem kā tā-
diem” (tā īsti nav, latviešvalodīgā un 
krievvalodīgā kopiena lielā mērā dzīvo 
savrupas dzīves, turklāt pret krieviem 
mums tomēr kaut kas ir – vēsturiskais 
aizvainojums). Šī argumentācija ir vai-
rāk nekā 20 gadus veca un īsti neiztur 
kritiku. Šķiet, vajadzētu padomāt par 
jaunu, konstruktīvāku, kas veicinātu 
mūsu valsts iekšējo sadzīvi, nevis pa-
līdzētu to iesaldēt. Turklāt, jāatceras, 
ka Latvijā dzīvo vēl arī citu tautību 
cilvēki, mēs reizēm runājam tikai par 
latviešiem un krieviem.

Kā jau teicu, daļa krievvalodīgo 
patiesi alkst vēstures atgriešanos un 
nekautrējas to arī skaļi paust. Tomēr 
ekstrēmisti taču mīt ne vien katrā tautā, 
bet arī katrā interešu sfērā. Man tikpat 
nepieņemami ir karojoši latviešu na-
cionālisti, patriarhālo vērtību pārspīlē-
tāji vai ļautiņi, kas geju praida dalīb-
niekus apmētā ar kakām. Ekstrēmisms 
kā tāds ir netīkams. Un ļoti negodīgi ir 
Latvijas valstij lojālos cittautiešus mē-
rīt ar ekstrēmistu mērauklu. Negodīgi 
un ļoti aizvainojoši. Tā mēs zaudējam 
iespēju patīkamai komunikācijai un 
graujam viņu lojalitāti. Turklāt tieši 
viņu balsis nākamajās Saeimas vēlēša-
nās var izrādīties izšķirošas.

Vārdu sakot, domāju, ka mums kā 
nācijai laiks kļūt pieaugušiem. Izaugt 
no sava aizvainotā nacionālisma – ne 
tikai nākotnes vārdā, bet arī mūsu 
dvēseles integritātes un miera labā. 
Jākultivē sevī pašcieņa. (Beidzot! Pie-
tiks sevi sunīt! Tik daudzi mēdz sū-
dzēties par nebūšanām Latvijā, taču, 
salīdzinot ar citām, pat lielām valstīm, 
pie mums ir ļoti labi, patīkami demo-
krātiski un normāli.) Jākopj cieņa pret 
sevi un cieņa pret līdzcilvēkiem.

Psiholoģijā ir tāda patiesība: ja 
kaut vai nedaudz izmainīsim savu dar-
bību, arī apkārtējo reakcija uz mums 
mainīsies. Pasaule kā vienota sistēma 
vienmēr reaģē uz izmaiņām kādā tās 
daļā. Tad nu gribu teikt tā: radīsim po-
zitīvas izmaiņas, sāksim ar savu gal-
vu un sirdi jau šajā pašā brīdī! Un lai 
mums visiem kopā izdodas!

Aija Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Latvieši
Aijas Biezaites pārdomas 

vērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību; 
veicināt servisa suņu (pavadoņu, asistentu, terapijas) at-
tīstību Latvijā pēc starptautiskiem standartiem un sadar-
boties ar citu zemju servisa suņu organizācijām; rūpēties 
par biedrības suņiem no iegādes brīža līdz mūža beigām; 
izveidot audžuģimenes tīklu servisa suņu kucēniem līdz 1 
gada vecuma; izglītot sabiedrību un servisa suņu turētāju; 
piesaistīt ziedojumus servisa suņu iegādei, audzināšanai, 
skološanai un aprūpei visam suņu mūžam. 

Biedrības ziedojumu konts: 
Banka: SWEDBANK
Saņēmējs: Servisa suņu biedrība (bez vārda: TEODORS)
reģ.nr.: 40008208343
konta nr.: IBAN: LV04HABA0551036537614
BIC/SWIFT: HABALV22

Ja vēlaties ziedot Austrālijā, lūdzu, sazinājāties ar mūsu 
Austrālijas pārstāvi Andri Zālīti: Andris.zalite@bigpond.
com

Ar sirsnīgiem sveicieniem 
Velga Zēgnere & Anita Zvirgzde

Laikrakstam „Latvietis“

Servisa suņu biedrība
Turpinājums no 10. lpp.
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Vēl tikai nepilni 5 
mēneši līdz 11. Lielai 
skautu un gaidu nomet-
nei Mantojums, kura 
notiks no 17. līdz 23. au-
gustam (BSA) ameri-
kāņu skautu īpašumā 

Camp Winnebago Ņudžersijas paval-
stī. Aukstā ziema būs pagājusi, un mēs 
droši vien sūdzēsimies par karsto un 
mitro Ņudžersijas laiku. Tomēr mēs 
būsim kopā, lai atjaunotu vecās drau-
dzības, lai iegūtu jaunus draugus un 
nometņotu skautu/gaidu garā!

Lai pastāstītu par nometnes rīko-
šanu, esmu lūgusi abām rīkotājām iz-
teikties par nometnes plāniem, vietu, 
un ko varam sagaidīt nometnē.

Maija  Šķiņķe:  Kāpēc jūs tikāt 
izraudzītas šīs nometnes rīkošanai? 
Vai jums ir pieredze ar iepriekšējo 
lielo nometņu rīkošanu?

Inta Šķiņķe: Nezinu, vai mūs īpa-
ši izraudzīja, drīzāk mēs tā kā pietei-
cāmies! Lielās nometnes tiek rīkotas 
rotācijas kārtībā – vienu reizi kāda 
vienība no ASV vidienes, tad kāda 
vienība no Kanādas, tad kāda vienī-
ba no ASV austrumu krasta uzņemas 
sarīkot nometni. Par cik pēdējā lielā 
nometne Zvaigžņu sega 2010. gadā 
bija Mičiganā, un pirms tam Dziesmu 
gars 2006. gadā Kanādā, rotācijas kār-
tībā lielās nometnes rīkošana sanāca 
Ņujorkai. Par cik mēs ar Kristīnu at-
kāpjamies no aktīva darba mazskautu 
un guntiņu pulciņos un mūsu vienību 
priekšnieku amata laiki bija beigušies, 
tad uzņēmāmies 11. Lielas nometnes 
rīkošanu kā mūsu nākamo skautu/gai-
du projektu! Es palīdzēju rīkot 7. Lielo 
nometni Kopsolī 1997. gadā, toreiz at-
bildot par Informācijas nozari.

Kristīna  Putene: Pirmkārt, mēs 
ar Intu esam daudzus gadus sadar-
bojušās, it sevišķi kamēr bijām Rīgas 
(90.) skautu vienības un Zilā kalna 
(4.) gaidu vienības priekšnieces. Labi 
saprotamies un plānojam lietas ar lī-
dzīgu attieksmi. Neesmu agrāk rīko-
jusi lielo nometni, toties biju guntiņu 
apakšnometnes priekšniece divās lie-
lās nometnēs: Kalnainē 2002. gadā un 
Dziesmu garā 2006. gadā, un biju vi-
sas G-A-I-D-U nometnes komandan-
te 10. Lielā nometnē Zvaigžņu sega 
2010. gadā.

Kādus amatus esat ieņēmušas 
Latviešu skautu kustībā/Latviešu 
gaidu kustībā?

IŠ: Latviešu skautu kustībā vairā-
kas gadus biju Mazskautu inspektore. 
Šai lomā palīdzēju veidot mazskautu 
programmu visiem latviešu mazk-
sautiem ārpus Latvijas un koordinēju 
mazskautu programmu 9. un 10. Lielā 
nometnē.

KP: Biju Centra guntiņu vecākā 
diezgan daudzus gadus, veidojot gun-

tiņu programmu visām latviešu gunti-
ņām. Pašlaik vadu LGK Vadītāju saga-
tavošanas kursu daļu.

Lūdzu pastāstiet par nometnes 
vietu!

IŠ: Camp Winnebago atrodas Ņu-
džersijas pavalstī, apmēram, 40 jūdžu 
attālumā no Ņujorkas pilsētas bur-
zmas. Klusā vietā Copper’a kalnos, 
amerikāņu (Boy scouts of America) 
skautu īpašums ir 450 akru liels, ar 
nometņu vietām, sirošanas un laivu 
braukšanas iespējām. Nometnes ezers 
Durham Pond ir 60 akrus liels un pie-
dāvā iespējas peldēšanai, zēģelēšanai, 
laivošanai un makšķerēšanai. Nomet-
nes abās pusēs ir Ņudžersijas pavalsts 
īpašumi (Farney State Park un Split-
rock Reservoir), tātad visapkārt no-
metnei ir meži un daba.

Visām darbības pakāpēm būs si-
rošanas iespējas, jo visai nometnei 
apkārt ir dabas parki. Protams, būs 
arī iespējas ūdens nodarbībām, un ve-
cākām pakāpēm pārnakšņošana zem 
zvaigznēm.

Visvairāk jūsmoju par to, ka liel-
gaidām un roveriem, vecākām dar-
bības pakapēm, ir piedāvāta iespēja 
ar kanoe laivām doties pārgājienā un 
pārnakšņot uz salas zem zvaigznēm. 
Maršrutu pati esmu izbraukusi divas 
reizes, vienu reizi vasarā, bet otru rei-
zi ar Kristīnu rudenī. Skaista, neskārta 
daba!

KP: Jau no pirmām sarunām BSA 
nometnes īpašnieki bija ļoti pretim 
nākoši, un laimīgā kārtā viņu pašu 
programmu kalendārs vispār bija 
brīvs nedēļā, kad mums bija vajadzīga 
nometne. Kaut īpašums ir tepat Ņu-
džersijā, būsim pilnīgi mežā. Ezerā 
iespējams peldēt, makšķerēt un laivot. 
Nometnes mežā un štata parkos var iet 
dažāda garuma pārgājienos.

Lūdzu pastāstiet par nometnes zī-
molu, kas to veidoja? Ko tas nozīmē?

IŠ: Kad pagājušā gada pavasarī iz-
sludinājām konkursu nometnes zīmola 
izgatavošanai; viena no personām, kas 
atsaucās bija vad. Aivars Zandbergs 
no Bostonas (8.) skautu vienības.

Pateicamies vad. Zandbergam par 
zīmola metu. Zīmolā ietilpinātas trīs 
vadošās domas nometnei: dabas man-
tojums ir atspoguļots pavasarīgi zaļa-
jā un brūnā krāsā; tumši brūna zeme, 
kas dod visiem augiem un stādiem 
vietu, kur augt; latviskais mantojums 
redzams pūra lādē zīmola centrā; un 
skautu un gaidu zīmes, kas atgādina 
skautisko un gaidisko mantojumu.

KP: Izziņojām logo zīmēšanu vi-
sām vienībām pagājušā pavasarī, kā 
arī atsevišķi sazinājāmies ar vairā-
kiem māksliniekiem, kam nav saistī-
bas ar kustībām. Mums atsaucās divi 
vadītāji. Galu galā aicinājām vad. Ai-
varu Zandbergu turpināt attīstīt savu 

priekšlikumu. Jāpiemin gaidas un 
skauta māte Māra Rupnere, bijusī Zilā 
kalna (4). gaidu vienības lielgaida, kas 
palīdzēja vad. Zandberga logo pār-
vērst digitālā formā. Paldies vad. Ai-
varam Zandbergam un Māra Rupnerei 
par viņu darbu un devumu nometnei!

Kas vēl tiek veikts, lai popularizē-
tu nometni?

IŠ: Jau vairākus mēnešus darbojas 
Facebook lapa, kur mēs varam nefor-
mālā veidā izplatīt informāciju par 
nometni un atbildēt uz vadītāju jau-
tājumiem. Šī Facebook lapa ir drīzāk 
iekšējai informācijai skautu un gaidu 
vadītājiem.

KP: Galvenais sazināšanās veids 
ir caur vienībām. Sūtam apkārtrak-
stus visiem vadītājiem un zinām, ka 
viņi dalās ar attiecīgo informāciju ar 
saviem vadāmiem un viņu ģimenēm. 
Nupat sāka darboties nometnes mā-
jas lapa: www.11ln.org. Mājas lapu ir 

Būs „Mantojums“
11. Lielā skautu un gaidu nometne

Latviešu skautu kustības nometnes rī-
kotāja vad. Kristīna Putene.

Latviešu skautu kustības nometnes rī-
kotāja vad. Inta Šķiņķe.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Šogad, no 13. līdz 20. jūlijam no-
tiks kārtējais Pasaules latviešu ģimeņu 
saiets 3x3 Rucavā; attālā un ļoti spilgtā, 
tradīcijām bagātā Latvijas novadā. Paši 
rucavnieki saieta saimnieku godā būs 
jau otro reizi – arī 2001. gadā 3x3 noti-
ka Rucavā. Toreiz, tāpat kā tagad, Ru-
cava pulcināja kopā latviešus no visām 
pasaules malām, lai koptu latvietību, 
uzlādētu latviskās baterijas un pēc vie-
nas kopīgas, izzinošiem pasākumiem, 
dziesmām, dančiem un citiem notiku-
miem bagātas nedēļas katrs dalībnieks 
varētu doties mājup ar pārliecību – būt 
latvietim ir kaut kas labs, vērtīgs. Būt 
latvietim nav nasta vai kauns, būt lat-
vietim ir prieks un lepnums!

Šoreiz saieta pamattēma ir PŪRS. 
Mūsu tradīciju pūrs. Mūsu prasmju 
pūrs. Mūsu dziesmu pūrs. Mūsu labo 
darbu un labo jūtu pūrs. Ar to visu mēs 
esam bagāti, un lepnās kurzemnieces 
kuplā skaitā izrādīs Rucavas pūru vi-
siem saieta dalībniekiem. Jā, izrādīs 
īpatno Rucavas novada tautas tērpu, 
bet ne tikai to vien. Latviskās virtuves 
ievirzē Māras Tapiņas vadībā gatavo-
sim ēdienus, ko joprojām ikdienā ga-
tavo rucavnieku ģimenēs no paaudzes 
paaudzē: biešu šautri, ābolu vai gurķu 
zupu, strimalu zupēnu ar apaļis rāci-
ņis, rīvātus kukuļus ar pienu vai speķa 
mērci, riezi, skaldītus rāciņus ar balto 
sviestu, balto un „bimbalu” tīri, krate-
ni, peldošās salas, melleņu vai bārbju 
ķiļķinu saldo zupēnu, biguzi un maizes 
kārtojumu, auzu žūri un vēl ko citu.

Mācīsimies arī izgatavot īpaši ru-
cavniekiem raksturīgos dzintara kniep-
ķenus Guntas Vecpils vadībā dzintara 
apstrādes ievirzē, savukārt cimdu un 
zeķu adīšanas ievirzē pie Aleksandras 
Maksakovas un Rasmas Kleinas būs ie-
spējams apgūt Rucavas cimdu un zeķu 
rakstu adīšanu pieredzējušu Rucavas 
adītāju vadībā. Būs pieejamas izpētei 
Rucavas krātuvēs esošo mantoto cim-
du kolekcijas, fotogrāfijas ar cimdiem 
no Latvijas Nacionālā vēstures muze-
ja fondiem un cimdu rakstu zīmējumi 
no literatūras avotiem. Vilma Katrīna 
Pērkona un Dace Tapiņa iepazīstinās 
ar greznā Rucavas tautas krekla (krū-
motā krekla) izšūšanas smalkumiem, 
un čaklākie dalībnieki varētu arī saie-
ta laikā tikt pie jauna krekla. Viena no 
Rucavas sievām (tā saucas rucavnieču 
etnogrāfiskais ansamblis) – Sandra Ai-
gare vadīs ievirzi Dzīves un dabas iz-
dziedāšana, kur varēs gūt priekšstatu 
par tradicionālo dziedāšanu, kāzu un 
kūmu balsiem, gadskārtu dziesmām, 
sižetiskajām dziesmām, izmantojot 
Rucavas, Bārtas un Nīcas materiālu. Ie-
virzes dalībniekiem būs iespēja pašiem 
izdziedāt dabu un dzīvi, dziedot kopīgi 
gadskārtu dziesmas, kāzu, kūmu un 
bedību dziesmas, jo Rucavas sievas 
prot visus godus pavadīt bez runāšanas, 

ar dziedāšanu vien. 
Baltā sviesta pa-
gatavošanu rucav-
nieces rādīs katru 
pievakari, un tāpat 
katru pievakari būs 
iespēja doties ne-
lielā ekskursijā pa 
Rucavas novadu.

Saietam gata-
vojas arī citi lek-
tori un meistari no 
dažādiem Latvijas 
novadiem, kā arī 
daži – no ārzemēm. 
Padomāts par to, 
lai zināšanu un prasmju pūru varētu 
papildināt kā sievas, tā vīri – notiks me-
tālkalšanas ievirze Ilgvara Zāraka va-
dībā, rotu kalšana pie Andra Grebja un 
Ulda Melberga, politika pie Anša Bo-
gustova, iepazīšanās ar uzņēmēja filo-
zofiju pie Ģirta Ančevska, arheoloģija 
pie Andra Tomašūna, ģimeņu seminārs 
pie Līgas Rupertes un Māras Tupeses, 
sarunas ar dievišķo kopā ar Gundegu 
Puidzu, savu un dzimtas spēka avotu 
meklēšana un apzināšana ar Ievu An-
čevsku, celu jostu aušana Dinas Kauli-
ņas vadībā, teātra ievirze kopā ar Baibu 
Kalniņu un vēl citas nodarbes.

Arī skolas vecuma bērniem pie-
tiks ko darīt. Šoreiz gan uzsvars likts 
uz dažādiem mākslas veidiem – bērni 
varēs zīmēt, gleznot, iemēģināt roku 
podniecībā vai aušanā ar stellītēm, 
darboties ar dažādiem dabas materiā-
liem, zīmēt animācijas filmu. Prak-
tiskākajiem un vīrišķīgākajiem būs 
iespēja pašiem (vai kopā ar tēviem) uz-
meistarot putnu būri,vai mācīties vilku 
mācību. Pirmsskolas vecuma bērniem 
arī būs interesēm un spējām piemēro-
tas nodarbes,: kā 5-6 gadniekus, tā 3-4 
gadīgos bērnus no rīta un pēcpusdienā 
nodarbinās un izklaidēs tētis un mam-
ma – visi mazo bērnu nodarbību vadī-
tāji strādās pa pāriem. Pavisam maza-
jiem kopā ar kādu no vecākiem notiks 
arī bēbīšu skoliņas nodarbības.

Taču dzīvošana saietā neaprobe-
žosies tikai ar nodarbību apmeklēšanu 
vien – sporta aktivitātes, ekskursiju 
diena, kurā varēs izvēlēties gan kājām 
ejamu maršrutu, gan autobusā brauca-
mu, gan, plānojam arī velomaršrutu; 
vakara pasākumi, danči, nīkšana un 
sirsnīga kopā būšana – tas viss padarīs 
skaistu, piepildītu un neaizmirstamu 
vienu nedēļu no šīs vasaras. Ja vien 
gribēsim bagātajā rucavnieku pūrā 
ielūkoties un savu bagātināt,... ja vien 
gribēsim būt savējie plašajā 3x3 saimē, 
ja vien aptversim, ka mums ir kopīgas 
saknes, kopīgas vērtības un kopīga tie-
cība – lai arī mūsu bērni un mazbērni, 
un citas nākamās paaudzes tikpat lep-
ni varētu cilāt saņemto pūru un teikt – 
esam latvieši.

Rucava aicina!
3x3 Latvijā

Daudzinājums, labajā pusē priekšā Inese Krūmiņa.
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Pērk skaistu meža īpašumu 
Latvijā. Var ar vecām mājām. 
Samaksa darījuma dienā.

tel. nr. +371 2679 4886
e-pasts: destiny77777@inbox.lv

Dzīvošanai saietā ir arī tīri praktis-
kā puse – mūs baros vietējās saimnie-
ces ar dabīgiem ēdieniem no vietējiem 
produktiem, naktsmītnēm izmantosim 
gan atsevišķas skolas telpas, gan saieta 
namu, gan tuvējos viesu namus (tajos 
apmetoties, dalībniekiem jārēķinās, 
ka saieta dalībnauda sedz tikai daļu 
no izmitināšanas izmaksām, daļa jā-
piemaksā papildus), gan arī atsevišķu 
rucavnieku dzīvokļus. Rucavā nav pla-
šas arodskolas vai tehnikuma ar lielām 
kopmītnēm, dzīvosim draudzīgā šau-
rībā, taču rucavnieki jau gandrīz gadu 
rūpīgi gatavojas uzņemt latviešus no 
visām pasaules malām. Saiets paliks 
mūsu atmiņā tāds, kādu mēs paši to 
kopīgi izveidosim ar savu iesaistīša-
nos, un noslēgumā, cerams, visi būsim 
gandarīti par nedēļas laikā paveikto un 
apgūto, par jauniem labiem draugiem, 
par atrastiem domubiedriem un pats 
galvenais – par savu piederību tēvu ze-
mei, neatkarīgi no tā, kur pašlaik kat-
ram ir dzīves vai darba vieta. Latvie-
tis – ir atslēgas vārds, kas liecina par 
mūsu bagāto pūru. Visādās nozīmēs.

Uz tikšanos Rucavā! Uz septiņām 
laimīgām un bagātām dienām!

Inese Krūmiņa
Rucavas 3x3 saieta vadītāja

Pieteikšanās. Ārzemju dalībnie-
kus lūdzam pieteikties līdz 1. mai-
jam pie Arnolda Ruperta, e-pasts 
liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink 
N.E., Grand Rapids, Mi 495034, USA, 
tālr. +1(616)456-8023. Dalības maksa 
ir US $300.- (220 EUR) personai, (bēr-
niem līdz 7 g.v. puscena), bet nepārsnie-
dzot $750.- (547 EUR) kodolģimenei.
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Mūžībā aizgājis

JĀNIS SPROĢIS
dzimis 1933. gada 18. jūnijā Krustpilī, Latvijā

miris 2014. gada 20. martā Melburnā, Austrālijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs Sproģis, Beere, 
Robertson un Konitzer radiņi.Kā gaisma, Tu nekad mums nezudīsi!

sēž mūsu zemapziņā gadu simtiem 
ilgas pieredzes dēļ, bet bailes neļauj 
racionāli domāt. Putinam ir un būs 
nopietnas problēmas. Iedrošināts ar 
naftas ienākumiem un uzvaru Gruzi-
jā, viņš, tāpat kā Hitlers 1938. gadā, 
ir zaudējis sajēgu par spēku samēriem 
starp Krieviju un Rietumiem. Demo-
krātijas reaģē ļoti lēni, bet pienāk 
brīdis, kad to mērs ir pilns. Dažādu 
iemeslu dēļ Putinam vēl viena militā-
ra avantūra šobrīd nav pa spēkam un 
arī vismaz tuvāko gadu laikā nebūs. 
Putins ir sabojājis Krievijas tēlu un 
pavairojis pretkrievisko noskaņojumu 
ārzemēs. Ar vēsu prātu pārdomājot, 
uzskatu, ka Baltijas valstu drošība 
kopš neatkarības atgūšanas nekad 
nav bijusi tik izteikta kā šobrīd, bet 
šāda situācija nepastāvēs mūžīgi, ja 
neko nedarīsim. 

Par pirmo pozitīvo pavērsienu 
uzskatu draudu radīto konsensu, ka 
jāpalielina aizsardzības budžets uz 
2% no IKP. Tam būs svarīgs psiholo-
ģisks efekts. Ja tā nedarīsim, krīzes 
gadījumā mūsu sabiedrotie tiešām 
var sāk aizbildināties – ja jau viņi 
paši neko neupurē savas drošības 
labā, kādēļ tad tas jādara mums? 
Šo jautājumu var risināt tikai Saei-
ma. Kā vienmēr, Saskaņas centrs un 
kompānija visiem spēkiem turēsies 
pretī.

Mums, ierindas pilsoņiem, vie-
nīgā iespēja iespaidot notikumus, ir 
ievēlēt Saeimā deputātus, kas bez la-
vierēšanas aizstāv Latvijas intereses. 
Bez kautrēšanās lieku pie sirds visiem, 
kam rūp Latvija, balsot par Vienotību 
vai Nacionālo apvienību. Lūdzu, ne-
pārprotiet mani – jau kopš laba laika 
vairs nepiederu nevienai partijai, un 
man nav nekādu partejisko interešu. 
Mana pārliecība balstās vienīgi uz no-
vēroto faktu, ka tikai šīs divas partijas 
Saeimā savos balsojumos konsekven-
ti aizstāv valsti. Nekādā gadījumā ne 
latvietis, ne ukraiņu vai krievu izcel-
smes Latvijai lojāls pilsonis nedrīkst 
balsot par Saskaņas centru. Nedrīkst 
arī izniekot izdevību, balsojot par sīk-

partijām – īpaši prokrievisko Sudrabas 
kundzi un prooligarhisko Šlesera kun-
gu. Sīkpartijas nepārsniegs 5% barje-
ru.

Īpašu izdevību situācija piedāvā 
partijai Gods kalpot Rīgai – aiziet no 
esošās koalīcijas ar Saskaņas cen-
tru un veidot jaunu – kopā ar Latvi-
jas intereses aizstāvošām partijām. 
Amerika kungs kļūtu Rīgas mērs un 
nākamajām vēlēšanām iegūtu milzī-
gu atbalstu latviešu vēlētāju acīs. Iz-
beigtos Putina kompanjonu valdīšana 
Rīgā, kas iespējama vienīgi ar GKR 
palīdzību.

Situācija prasa beidzot reāli uzla-
bot tiesiskumu valstī. Manā uztverē 
vienīgais veids, kā to panākt, ir no-
mainīt visus tiesnešus, kas ieņēmuši 
tiesneša amatu padomju laikā vai kas 
ir bijuši Latvijas Komunistiskās parti-
jas biedri. Jāpiešķir viņiem agras pen-
sijas. Ar okupācijas režīmu nesaistītu 
juristu tagad ir pietiekami daudz, jo 
izaugusi jauna, pilnīgi citāda juristu 
paaudze. Dosim viņiem iespēju at-
tīrīt valsti. Pašķirstot gan vecas, gan 
šodienas avīzes, var lasīt, kā tiesu 
sistēmā nepārtraukti uzpeld skandā-
li, kukuļdošana un dīvaini spriedumi. 
Divdesmit gados mūsu tiesneši nav 
spējuši notiesāt nevienu no lielajiem 
valsts apzadzējiem. Mūsu tiesneši ir 
arī risks drošībai, jo nespēj vai ne-
vēlas stāties pretī dažādiem valsts 
ienaidniekiem. Uzreiz pēc pilnvaru 
termiņa beigām bijušais Satversmes 
tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtra 
kungs ir iestājies Krievijai ļoti lab-
vēlīgi noskaņotās Sudrabas kundzes 
politiskajā veidojumā. Mūsu sabied-
rotie augstu novērtēs šādu lustrāciju, 
jo daudzos gadījumos ir aizrādījuši 
par korupciju un drošības problēmām 
Latvijā.

Pieminēšu vēl divas izdevības. Pir-
mā – ieviest jau 2014/15. mācību gadā 
pakāpenisko pāreju uz valsts valodu 
visos valsts un pašvaldību finansētajos 
bērnudārzos un skolās. Pretēji bailī-
go domām tieši šodienas situācija ir 
pareizais brīdis sakārtot šo problēmu. 
Esmu vairākkārt dzirdējis komentāru, 
ka 1991. gadā šī iespēja tika palaista 
garām. Pašreizējā starptautiskā situā-

Ukraina
Turpinājums no 1. lpp.

cija mums atkal piedāvā šādu izdevī-
bu, un mums nevajadzētu atkārtot to 
pašu kļūdu.

Otra – ar atbildīgās iestādes lē-
mumu anulēt Latvijas pilsonību ga-
dījumos, kad tas nepieciešams, un 
izraidīt no valsts kādus desmit vai 
divdesmit Maskavas aktīvistus, kas 
ir atklāti kūdījuši par Latgales atda-
līšanu, mudinājuši vai veikuši pre-
tvalstisku darbību. Ja partijas vēlas 
justies drošāk, abos gadījumos var 
iepriekš konsultēties ar NATO, jo, 
protams, šādi soļi izraisīs histēris-
ku Krievijas un tās aģentu reakci-
ju – draudus, protestus, piketus un 
varbūt dažas ekonomiskas sankcijas. 
Vairāk gan viņi nespēs. Latviešu vē-
lētājs ilgojas pēc stingras, nosvērtas 
rīcības, kā mēs to redzējām balsoju-
mā par prezidenta Zatlera rīkojumu 
atlaist 10. Saeimu (tādu 92% atbalstu 
neviens cits nav ieguvis vēlēšanās 
Latvijā). Izraidāmie cilvēki ir labi zi-
nāmi. Šīs personas ir drauds Latvijas 
un visa reģiona mieram un drošībai. 
Normālos apstākļos te varētu būtu 
runa par cilvēktiesību pārkāpumiem, 
bet atcerēsimies Izraēlas Augstākās 
tiesas 2012. gada lēmumu, kas liedz 
jauktu laulību palestīniešu pusei 
automātiski iegūt Izraēlas pavalst-
niecību. Spriedumā norādīts: cilvēk-
tiesības nav svarīgākas par drošības 
apsvērumiem un nedrīkst būt par 
priekšrakstu nacionālajai pašnāvībai.

Vilis Vītols
Pirmpublicējums saīsinātā veida 

„Latvijas Avīzē“

Mums vēl ir vieta 
Jūsu sveicieniem, 

apsveikumiem, 
paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. 
Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās 
tikai $31.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  10.  apr., plkst. 11.00 
Laimas aprūpētāju grupa izbrauks 
no ALB nama ar savām mašīnām uz 
3 stundu garu ekskursiju pa Coopers 
brūzi. Maksa $15, iekļauta arī alus 
garšošana. (Visus ienākumus brūzis 
ziedo dažādām labdarības iestādēm). 
Pirms ekskursijas iepirksimies Regen-
cy Park kafejnīcā. Lūgums vilkt slēg-
tus apavus un pieteikties Laimas biro-
jā līdz 7. aprīlim.
Piektdien,  11.  apr., plkst. 18.00 – ... 

Laimīgā stunda Tālavas kafejnīcā. 
Būs iespēja iegādāties vakariņas un 
atspirdzinājumus par mērīgām cenām.
Sestdien,  12.  apr., plkst. 11.00 Lat-
viešu skola svinēs Lieldienas Tālavas 
dārzā. Tradicionālā latviešu olu krāso-
šana, ripināšana un šūpošanās – nāciet 
tik pulkā! Šogad atkal pie mums cie-
mos būs arī vecā Bērziņa ferma – īsti, 
pūkaini un samīļojami dzīvnieku ma-
zuļi! Ceptas desas ar visām piedevām, 
kūkas un kafija. Loterija. Ieeja pret 
ziedojumiem.
Sestdien, 12. apr., Pēdējā diena ziņu 

iesniegšana konsulam par vēlēšanām 
un pasēm.
Trešdien,  16.  apr., plkst. 10.00 olu 
krāsošana sīpolu mizās Amber Aged 
Care, 58 Avenue Rd, Paradise. Ja vē-
laties piedalīties, paņemiet līdzi sī-
polu mizas, nevārītas olas. Piedāvās 
rita kafiju, kamēr olas vārīsies. Ja kā-
dam problēmas ar transportu, zvaniet 
M. Puķītei 8261 9931.
Trešdien,  16.  apr., plkst. 11.00 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. aprīlis
Anita, Anitra, Zīle, Annika
1899. zinātnieks, literāts, mākslas un 
sabiedrisks darbinieks Leonīds Slau-
cītājs.
1949. nacionālās kustības darbinieks, 
Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brū-
vers.
1959. Rīgā sākās pirmās Mākslas die-
nas.
1984. latviešu dziedātājs Dons (īst. 
vārdā Arturs Šingirejs).

11. aprīlis
Hermanis, Vilmārs
1749. justīcijas kolēģija piešķir Dānie-
lam Šteinhaueram Mazās ģildes nam-
nieka tiesības.
1894. rakstnieks Konrāds Jokums.
1899. paleopatologs, rakstnieks Vilis 
Zemgars.
1938. inženieris, pulkveža leitnants 
Austrālijas armijā, sabiedrisks darbi-
nieks, bij. LR Aizsardzības Ministri-
jas Valsts Sekretāra vietnieks Jānis 
Ātrens.

12. aprīlis
Jūlijs, Ainis
Pasaules Aviācijas un kosmonautikas 
diena
1939. režisors Mihails Kublinskis.
1959. latviešu šahists, lielmeistars Ed-

vīns Ķeņģis.
1974. latviešu basketbolists Arnis Vec-
vagars.
1984. latviešu hokejists Aleksandrs Je-
rofejevs.
2004. postošā ugunsgrēkā cieš Kuldī-
gas vēsturiskā centra deviņas būves.

13. aprīlis
Egils, Egīls, Nauris
1709. Daugavas palu ūdeņi  sasniedz 
Doma baznīcas altāri – līmeni, kas ar 
īpašu attēlu atzīmēts Doma baznīcas 
sienā. Dienvidu priekšpilsētā skalojas 
ūdens līdz māju jumtiem.
1909. rakstnieks Ignats Muižnieks.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Andrejs Lezdkalns.
1964. tulkotājs, izdevējs Pēteris Jan-
kavs.
1969. pie Brīvības pieminekļa Rīgā 
protestējot mēģina sadedzināties LU 
Fizikas un matemātikas fakultātes stu-
dents Ilja Rips.

14. aprīlis
Strauja, Gudrīte
1954. oficiāli apstiprināts pašreizējais 
Austrālijas karogs.
1978. Tbilisi, Gruzijas PSR notika 
demonstrācijas, protestējot pret valsts 
valodas statusa noņemšanu gruzīnu 
valodai.

15. aprīlis
Aelita, Gastons
1934. tēlnieks, LZA goda loceklis In-
dulis Ranka.
1950. sabiedrisks darbinieks Ģirts 
Zēgners.
1999. Latvijas Saeima ratificēja Eiro-
pas Cilvēku tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 6. protokolu, 
kas paredz nāvessoda atcelšanu. Līdz 
ar to Latvijā tika atcelts nāvessods un 
nevienam šo soda mēru nedrīkst pie-
spriest. Likums stājās spēkā 1. jūnijā.

16. aprīlis
Mintauts, Alfs, Bernadeta
1879. rakstnieks Mākonis (Jēkabs Kal-
niņš).
1899. aktieris, režisors, rakstnieks, 
gleznotājs Jānis Lejiņš.
1919. vācu muižniecības pārstāvji un 
to militāras vienības ar ģenerāļa fon 
der Golca palīdzību īstenoja puču Lie-
pājā. Tika izveidota provāciska – mā-
cītāja un dzejnieka Andrieva Niedras 
valdība, bet Kārļa Ulmaņa pagaidu 
valdībai līdz vasaras vidum nācās pa-
tverties Liepājas reidā uz kuģa Sara-
tov, ko apsargāja britu karakuģi.
1922. Vācija un Padomju savienība 
paraksta Rapallo līgumu (sadarbības 
līgumu).
1946. komponists Pēteris Vasks.  ■

izveidojis Rīgas (90.) skautu vienības 
rovers Mikus Putenis. Tā, protams, 
pieejama jebkuram, un turpināsim tajā 
ievietot informāciju par pieteikšanos 
un programmu, līdzko tā būs zinā-
ma. Jaunums šoreiz ir tas, ka mājas 
lapa arī lasāma angliski, jo zinām, ka 
ir daudz ģimeņu, kurās viens no ve-
cākiem neprot latviski. Tagad viņiem 
būs iespējams pašiem informēties par 
nometni. Arvien populārais portāls 

Facebook ir papildus informācijas 
avots vadītājiem. Minam, ka ar laiku 
tas būs parocīgs, centralizēts veids kā 
atbildēt praktiskas dabas jautājumus 
par nometnes izkārtojumu vai nodar-
bību iespējām, kas daudzus vienlaicīgi 
interesēs.

Vai ir jau zināmi dalībnieki? Vai 
būs skauti/gaidas no citām valstīm? 

IŠ: Esam dzirdējušas, ka vienības 
Čikāgā un Toronto gatavojas braukt uz 
nometni. Par to ļoti priecājamies! Vēl 
vairāk prieks, ka no Austrālijas varētu 
būt 10-15 dalībnieku un no Latvijas pie 

30 dalībniekiem! Šī būs lieliska iespē-
ja bērniem un jauniešiem veidot drau-
dzības ar vienaudžiem no Amerikas, 
Kanādas, Austrālijas un Latvijas. Cil-
vēki rosas, programmas tiek veidotas, 
priekšdarbi rit raiti!

KP: Protams, gaidām dalībnie-
kus no ASV un Kanādas. Austrālijas 
vienības ir jau ar mums sazinājušās 
un noteikti brauks. Ļoti priecājamies, 
ka no Latvijas varētu ierasties līdz 30 
gaidu, skautu un vadītāju. Oficiālā 
pieteikšanās nometnei sākās februārī. 
Gaidām visus nometnē!  ■

Būs „Mantojums“
Turpinājums no 12. lpp.
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izbraukumam uz Adelaides Casino. 
Pusdienas maksa, sākot no $10. Pēc 
pusdienām izmēģināsim jauno kājnie-
ku tiltu pāri Torrens upei, un izpētīsim 
jauno Ovalu. Pieteikties LAIMAS bi-
rojā līdz 11. aprīlim.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 13. apr., plkst. 11.00 Pūpolu 
svētdiena. Dievkalpojums ar dievgal-
du. Piedalīsies arhibīskaps E. E. Rozī-
tis. Draudzes jaunās padomes ievešana 
amatā. Visi laipni aicināti piedalīties 
šai dievkalpojumā, kā ari pie dāmu ko-
mitejas rīkotā kafijas galda pēc diev-
kalpojuma.
Piektdien, 18. apr., plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgal-
du.
Svētdien,  20.  apr., plkst. 11.00 Kris-
tus augšāmcelšanās svētki. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Svētdien, 20. apr., plkst. 8.00 Lieldie-
nu Svētdienas rīts. Arhibīskaps Rozītis 
vadīs svētbrīdi. Tad svētku brokastis – 
lūdzu, ņemt līdzi groziņus. Visi mīļi 
gaidīti pie A. un M. Siksnām, 4 Mar-
mindie St., Chapel Hill.
Sestdien, 26. apr., plkst. 12.00 Zolītes 
pēcpusdiena DV sarīkojumā Latviešu 
namā. Piedalīšanās $7.50.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 13. apr., plkst. 13.00 drau-
dzes pilnsapulce.
Piektdien, 18. apr., plkst. 13.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Nācaretes baznīcā. Kalpos diakons 
Ivars Ozols.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 18. apr., plkst. 18.30 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Sv. Pētera baznīcā, Reid. Dievkal-
pojumā kalpos arhib. E. E. Rozītis no 
Vācijas.

Melburnā
Sestdien,  12.  apr., plkst. 14.00 Lat-
viešu nama Hugo Misiņa zālē Latvijas 
mākslinieku koncerts Muzikālie stāsti. 
Margarita Balanas – čells, Ilze Dzēr-
ve – klavieres. Biļetes pasūtāmas pie 
Anitas Andersones 9867 2070.
Svētdien,  13.  apr., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu ciemā, 60 Fraser 
Crescent, Wantirna South, Melburnas 
deju kopas Ritenītis uzvedums; ieeja 
pret ziedojumiem.
Piektdien, 25. apr., paredzētais Kro-
dziņa vakars DV mītnē ATCELTS.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 13. apr., plkst. 10.00 Pūpolu 
svētdienas dievkalpojums.  Pēc diev-
kalpojuma ap plkst. 11.30 Svētā Krus-

ta baznīcas zālē māc. D. Markovska 
referāts: Kristus Krusta svētības. Būs 
silta zupa!
Ceturtdien, 17. apr., plkst. 14.00 Lat-
viešu ciema zālē tikšanās ar LELBĀL 
arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti.
Ceturtdien, 17. apr., plkst. 14.00 Lat-
viešu ciema zālē tikšanās ar LELBĀL 
arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti.
Piektdien, 18. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums. Piedalī-
sies arhibīskaps E.E.Rozītis.
Piektdien, 18. apr., plkst. 14.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Mateja 
baznīcā Futskrejā.
Svētdien, 20. apr., plkst. 6.30 Kristus 
Augšāmcelšanās rīta dievkalpojums.
Svētdien, 20. apr., plkst. 9.00 Kristus 
Augšāmcelšanās dievkalpojums angļu 
valodā.
Svētdien, 20. apr., plkst. 14.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās dievkalpojums 
Latviešu ciemā.
Svētdien,  27.  apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Pertā
Svētdien,  13.  apr., plkst. 13.00 Dau-
gavas vanadžu rīkotās pusdienas ar 
video. Visi mīļi gaidīti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  13.  apr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums angļu valodā.
Ceturtdien, 17. apr., plkst. 18.00 Zaļā 
Ceturtdiena. Dievkalpojums.
Piektdien, 18. apr., plkst. 15.30 Lielā 
Piektdiena. Dievkalpojums Jāņa baz-
nīcā.
Svētdien, 20. apr., plkst. 10.30 Kris-
tus augšāmcelšanās svētki. Dievkalpo-
jums.

Sidnejā
Ceturtdien, 10. apr., plkst. 12.00 sa-
iets un draudzības pēcpusdiena DV  
namā.
Piektdien,  11.  apr., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien,  12.  apr.  –  13.  apr., Jaun-
dienvidvelsas novusa meistarsacīkstes 
DV namā.
Svētdien,  13.  apr., plkst. 12.00 SLB 
Biedru pēcpusdiena un koncerts. 
Dāmu kopas pusdienas, atspirdzinā-
jumi, pārsteigumi! Uzstāsies Latvijas 
mākslinieces čelliste Margarita Ba-
lanas un pianiste Ilze Dzērve. Māks-
linieces labi pazīstamas Eiropas kon-
certzālēs un būs tikko kā uzstājušās 
Adelaides starptautiskajā čella festi-
vālā. Ieeja SLB biedriem un biedru 
bērniem līdz 18. g.v. – BRĪVA. Ieeja 
nebiedriem – $25, pensionāriem un 
studentiem $20. Varat arī nākt uz kon-
certu neapmeklējot Biedru pēcpusdie-
nu.
Trešdien, 16. apr., plkst. 12.00 Trešā 
trešdiena DV namā. Saviesīgas pus-
dienas. Leģionāru u.c. satikšanās.
Līdz  20.  apr., grupas izstāde Har-
rington Street Gallery, 17 Meagher St, 
Chippendale. Piedalās Ojārs Greste. 

Izstāde apmeklējama no otrdienām 
līdz svētdienām, plkst. 10.00 – 16.00.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 13. apr., plkst. 10.00 Pūpo-
lu svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Piektdien, 18. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 20. apr., plkst. 10.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 27. apr., plkst. 10.00 Baltās 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu. Pēc dievkalpojuma, mācī-
tāja referāts par Ticību.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  13.  apr., plkst. 9.30 Pūpo-
lu svētdienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda.
Piektdien, 18. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums.
Svētdien, 20. apr., plkst. 9.30 Lieldie-
nu Rīta dievkalpojums.
Svētdien,  27.  apr., plkst. 9.30 Baltās 
svētdienas dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 11. apr., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 13. apr., plkst. 15.00 Latvi-
jas Nacionālais mākslas muzejs aicina 
uz Sarunu muzejā ar pasaulē pazīs-
tamo latviešu izcelsmes amerikāņu 
mākslinieci VIJU CELMIŅU, kuras 
personālizstāde Dubultā realitāte no 
12. aprīļa būs skatāma Mākslas mu-
zejā Rīgas Birža (Doma laukumā 6, 
Vecrīgā).
Svētdien, 13. apr., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes Pūpolu svētdie-
nas dievkalpojums ar dievgaldu Vecajā 
Sv. Ģertrūdes baznīcā. Aicinām visus, 
kas vēlas, piedalīties dievkalpojumos.
Sestdien, 26. apr., plkst. 19.00 Rīgas 
festivāla ieskaņas koncerts – Zigma-
ra Liepiņa Transcendentālās oratori-
jas pasaules pirmatskaņojums Rīgas 
Domā. Oratorijas atskaņojumā pieda-
līsies soprāns Inga Šļubovska, tenors 
Aleksandrs Antoņenko, Valsts Aka-
dēmiskais koris Latvija un Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris, pie 
diriģenta pults stāsies Lielās mūzikas 
balvas 2013 laureāts Jānis Liepiņš.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. aprīlī.
€1 = 1,48180 AUD
€1 = 0,82710 GBP

€1 = 1,59830 NZD
€1 = 1,37230 USD


