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Referāts Čakstes konferencē
Sandra Veinberga par Čakstes nozīmi šodienai
Nacionāla informatīvā telpa kā no demokrātijas virsprincipa izrietošs konsti-
tucionāls pienākums

Jānis Čakste bija ne tikai jurists, 
bet arī mans kolēģis, jo viņš aktīvi 
darbojās arī žurnālistikā.

1888. gadā gadā Čakstem izdevās 
atpirkt iknedēļas laikrakstu Tēvija un 
kļūt par tā izdevēju un redaktoru. Tē-
vija tolaik bija viens no visvairāk la-
sītajiem izdevumiem Kurzemē, jo tas 
asi apkaroja muižnieku privilēģijas un 
cīnījās par latviešu pašapziņas celša-
nu.

Pēteris Ērmanis par Tēviju ir teicis, 
ka tas esot bijis viens no pašiem popu-
lārākajiem Kurzemes izdevumiem, un 
jau 1891. gadā kļuvis par iecienītāko 
latviešu iknedēļas laikrakstu valstī. 
„Kurzemnieki apzīmē Čakstes redi-
ģēto laikrakstu par Kurzemes diženo 
ozolu. Tas pilnīgi aizēnoja Jelgavā 

izdoto Latviešu Avīzi.“ (Ādolfs Šil-
de, Valstsvīri un demokrāti, Grāmatu 
Draugs, 1985, 13. lpp). 

„Ikviena pienākums ir ziedot daļu 
no sava laika vispārībai – latviešu tau-
tai,“ toreiz rakstīja Čakste un sludināja 
latviešu vienotības nepieciešamību, 
cenšoties ar sava izdevuma palīdzī-
bu celt tautas nacionālo pašlepnumu: 
„latviešu tauta sasniegs lielu panāku-
mu“ – viņš apgalvoja un, neraugoties 
uz savām problēmām pirmā pasaules 
kara priekšvakarā, turpināja ticēt ne-
atkarīgas un brīvas Latvijas idejai (Tē-
vija, 1890. gada 15. martā).

Tēvija, kuru parakstīja Jānis Čak-
ste, apskatīja ne tikai zemkopības 
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Valsts prezidents Vatikānā
Pārrunā sabiedrībai nozīmīgus jautājumus
Valsts prezidents oficiālā vizītē Vatikānā pārrunā Latvijai un starptautiskajai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus.

Sestdien, 20.  septembrī, Valsts 
prezidents Andris Bērziņš oficiālā vizī-
tē Vatikānā tikās ar pāvestu Francisku 
un Vatikāna valsts sekretāru (premje-
ru) Pjetro Parolinu. Sarunās tika skarti 
jautājumi, kas saistās ar Latvijas valsts 
un Svētā Krēsla labo attiecību vēsturi, 
kas vainagojusies ar pāvesta Jāņa Pāvi-

la II vizīti Latvijā pirms 21 gada, kad 
Latvija tikko bija atguvusi neatkarību.

Šai kontekstā Valsts prezidents 
izteica uzaicinājumu abiem Vatikāna 
vadītājiem apmeklēt Latviju, īpaši uz-
sverot to, ka 2015. gadā tiks atzīmēta 
Terra Mariana 800 gadu jubileja, kam 
par godu notiks starptautiska konfe-

rence. Uzaicinājums tika pieņemts.
Izklāstot situāciju Latvijā, Valsts 

prezidents īpaši izcēla Latvijas eku-
menisma stiprās tradīcijas un kristī-
go konfesiju regulāro sadarbību, kas 
Latviju izvirza kā sava veida paraugu 
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Āboli stādu parādē Bulduros. Skat. rakstu 7. lpp.
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Mīļā Mildiņ!
Sakāmvārds vēsta, 

ka pravietis savā zemē 
netiek cienīts, un tas pats 
laikam attiecas arī uz pa-
vāriem. Kad Adelaides 
Vanadzes katru sestdie-
nu DV namā gatavo pus-

dienas, tad atnāk labi ja 20 ēdāju, bet 
vakar, sestdien, 20. septembrī, kad bija 
izreklamētas pusdienas, kuras gatavoja 
viesu šefi – brāļi lietuvieši, tad bija pilna 
ne tikai DV nama lielā zāle, bet arī bāra 
telpa un pat birztaliņa, kur varēja baudīt 
jauko pavasara saulīti, Andra Jaudzema 
jauni sastādīto puķu dārzu un svaigu 
gaisu... cik jau nu pīpmaņi atļāva.

Šī jau bija trešā reize, kad šefi vie-
sojas pie mums un 
pulcina tik lielu 
tautu, un ar katru 
reizi notikums kļu-
vis grandiozāks. 
Šās reizes jauninā-
jums bija mieloša-
nās svaigā gaišā, jo 
laika apstākļi to at-
ļāva, un ne tikvien 
pīpmaņi, bet arī 
ģimenes ar jauniem 
bērniem jutās ērtāk 
ārā nekā iekšā. Bēr-
ni varēja skraidīt pa 

ar kārtējo septembra sapulci, kur no-
kārtojām kopas pašreizējās lietas, un 
rīts beidzās ar dzimšanas dienas svi-
nēšanu pie pusdienu galda.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides vanadzes salido 
Vanadžu pilnsapulce
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Septembris ir Ade-
laides Vanadzēm dar-
bīgs mēnesis: vienā 
dienā, 15.  septembrī, 
notiek gadskārtējā piln-
sapulce, pēc tās kārtēja 
mēneša sapulce un tad 
tiek svinēta kopas gada-

diena. Viss vienā rītā!
Pirms runāšanas notika fotografē-

šanās, lai iemūžinātu šo nozīmīgo die-
nu, un tad ar sapulci tikām galā samērā 
ātri. Ar klusuma brīdi pieminējām šai 
gadā mūžībā aizgājušās biedres. Pagāju-
šās pilnsapulces protokolu pieņēma bez 
grozījumiem, un valde palika kā līdz 
šim: vadītāja Regīna Berķis, vad. palī-
dze Gunta Rudzīte, sekretāre Rasa Feja, 
biedrzine Rita Pillups. Konstatējām, ka 
mūsu finansiālais stāvoklis ir labs, Lat-
vijai ir ziedota gan nauda, gan manta, un 
kopa ir strādājusi čakli un pašaizliedzī-
gi tautas labā. Vislielākā problēma, kā 
jau visās kopās, ir darba roku un jaunu 
biedru trūkums – arvien lielāka slodze 
tiek likta uz arvien mazāk Vanadzēm.

Darba pārskatu nelasījām, drīzāk 
skatījāmies bildēs uz ekrāna, Ilgas 
Vēveres sakopojumā. Tur bija skaidri 
redzamas visas mūsu aktivitātes bei-

dzamos 12 mēnešos.
Pie reizes izdarījām arī balsoša-

nu par nākamo vispasaules Vanadžu 
priekšnieci, lai tas būtu izdarīts un par 
to vairs nebūtu jādomā.

Pēc pilnsapulces tūlīt turpinājām 

Pirmā rindā sēž no kreisās: Rita Pillupa (biedrzine), Ilga Vēvere, Regīna Ber-
ķe (kopas vadītāja), Gunta Rudzīte (vadītājas palīdze), Geņa Janmeija, Rasa 
Feja (sekretāre). Otrā rindā: Rasma Lāce, Paulīne Vovere, Aija Balode, Biruta 
Brūna, Anna Didrichsone, Daina Ezeriņa, Vera Burdikova, Anita Misiņa, Ilze 
Kernich, Irmgarde Ozoliņa.
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Viesu šefiem liela piekrišana
Lietuviešu šefi pulcina latviešus DV namā Adelaidē

Daļa no publikas šefu pusdienās.

dārzu un trokšņot, nevienu netraucējot.
Un ko tad mūsu šefpavāri mums pie-

dāvāja? Varēja izvēlēties vai nu Atlanti-
jas lasi ar piedevām, vai sautētu cūkas 
stilbu ar svaigi skābētiem kāpostiem un 
kartupelīšiem. Es savā prātā izdomāju, 
ka no tā cūkas stilba būs vairāk ko ēst, 
nekā no zivs, un dzirdēju arī, ka mērcei 
labo garšu dodot krietna šļuka sarkan-
vīna, tādēļ pasūtīju to, bet jāatzīst, ka 
gandrīz vai nožēloju savu negausību, jo 
tā bija porcija veselai ģimenei, ne tikai 
vienam cilvēkam. Ārprāts! Šķīvis tik 
pilns, un mērce līdz malām, ka nezinā-
ju, no kura gala sākt, lai nenoķēzītu gal-
dautu un nebūtu jākaunas. Garšīgs jau 
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27. un 28. septem-
brī Melburnā notiks 
Austrālijas latviešu sko-
lu skolotāju konference.

Pēc pagājušā gadā 
notikušās skolotāju 
konferences septembra 

beigās Dzintaros, skolotāji, kas pie-
dalījās, izteica vēlmi regulāri satikties 

ar skolotājiem no citām pilsētām, lai 
varētu dalīties pieredzē un uzzināt ko 
jaunu, ko pielietot vai izmantot savās 
mācību stundās.

Šogad konferencē būs vieslektore 
no Čikāgas, mākslas vēsturniece Līga 
Ejupe. Līga ir Amerikas latviešu ap-

„Latvija ārpus Latvijas“!
Aicinām uz konferenci 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Stūra māja ilgu laiku 

ir bijusi šausmu un baiļu 
objekts, kam labāk ap-
iet ar līkumu. Cik tas ir 
mainījies šogad, kad bei-
dzot ir iespējas ierindas 

cilvēkam to apciemot, nebaidoties, vai 
atkal tiks ārā? Pašai ēkai ir nepārprota-
ma aura, ko vairāki gadi, stāvot tukšai 
un bez apkures, ir tikai pastiprinājuši.

Iespēja iepazīties ar Stūra māju 
tika radīta kā daļa no Rīga 2014 – Rīgas 
gads kā Eiropas kultūras galvaspilsē-
tai. Bet reizē ar apkures sezonas atklā-
šanu, tiks atkal aizvērta Stūra māja. 
Pēdējās ekskursijas notiks 19. oktobrī.

Bet šis gads ir pierādījis, ka ir lie-
la interese par mūsu vēsturē šo tik zī-
mīgo ēku, un nelietībām, kas tur tika 
veiktas. Tāpēc ir svarīgi neaizvērt Stū-
ra mājas vārtus uz nezināmu laiku, bet 
jārada iespēja tos turēt vaļā un turpināt 
jau iesākto demistifikācijas procesu. 
Kamēr kādam vēl ir bailes apciemot 
šo ēku, tikmēr neesam pilnībā tikuši 
galā ar savu pagātni.

Šajās dienās Ministru kabinets 
spriedīs par līdzekļu piešķiršanu, lai 
Valsts nekustamie īpašumi varētu Stū-
ra māju sagatavot ziemas sezonai un 
lai Latvijas Okupācijas muzejs pilnībā 
pārņemtu administratīvo vadību par 
tās sagatavoto bezmaksas izstādi un 
par tās izstrādāto ekskursiju. Apskatei 
ziemas sezonā paliktu tikai pirmais 
stāvs un pagrabi. Bet ir jau plānoti daži 
jauninājumi ekskursijai, jo pētniecības 
darbs visu laiku kaut ko atklāj.

Par ēkas senāko vēsturi lai-
kam daudzi zinās, ka to cēla 1911.-
1912. gadā, un tās arhitekts bija Alek-
sandrs Vanags, kuru boļševiki nošāva 
1919. gadā. Sākotnēji tas tika saukts 
Tetera nams, un ilgu laiku ēkas adre-
se bija Brīvības iela 37/39 (patreizējā 
adrese ir Brīvības iela 61). Iekšlietu 
ministrija nopirka namu 1920. gadā un 
izdarīja lielākus mājas remontus, lai 
piemērotu telpas ministrijas vajadzī-
bām, aizņemot 172 istabas, bet atvēlot 
pārējās 29 istabas Valsts statistiskai 
pārvaldei.

Daudz mazāk zinās par Stūra 
mājas lomu 1918. gada 18. novembra 
neatkarības proklamēšanā. Tieši šai 
dienā Ministru prezidents Kārlis Ul-
manis sastādīja pārņemšanas komisiju 
un ievietoja to tieši šai ēkā. „Komisi-
ja saņēma no toreizējā Vācijas valsts 
priekšstāvja Vinniga dažādas mantas, 
kā galdus, krēslus un rakstāmmašī-
nas. Pārņēma arī vācu pārtikas valdes 
darbvedību līdz ar kādiem 50 000 rubļ. 
naudas, kura pārgāja mūsu pārtikas 
valdes rīcībā. Tālāk komisija saņēma 
no vācu valdības kases uz Vinniga 
kga orderiem vienu miljonu rubļu, ku-
rus viņa iemaksāja toreizējā Latvijas 
valsts kasē.“ (Policijas Vēstnesis No. 

6. un 7. oktobrī Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā, Rīgā, Mūkusalas ielā 3 
notiks Pasaules brīvo latviešu apvienī-
bas (PBLA) Kultūras fonda II kultūras 
konference Latvija ārpus Latvijas. 
Kultūra, vēsture, emigrācija un nacio-
nālā identitāte.

Kopš PBLA Kultūras fonda I Kul-
tūras konferences apritējuši tieši des-
mit gadu. Šai laikā būtiski mainījusies 
latviešu sabiedrība ārzemēs, un ir 
svarīgi noskaidrot, ar kādiem jautā-
jumiem un izaicinājumiem patlaban 
saskaras latviešu diaspora ASV, Aus-
trālijā, Kanādā, Eiropā, Krievijā un 
Dienvidamerikā latviskās kultūras un 
izglītības, kā arī latviešu valodas sa-
glabāšanas jomā.

Šajā laikā ir parādījušās novitātes 
latviešu literatūras, teātra, tēlotājas 
un lietišķās mākslas un mūzikas lau-
kā ārzemēs, pārmaiņas piedzīvojuši 
dziesmu svētki diasporā un Latvijā. 
Ar kādām grūtībām latvieši sastopas, 
paturot mūsdienu apstākļos svešumā 
savu nacionālo identitāti?

Daudzās zemēs rodas pilnīgi jauna 
latviešu sabiedrība, ko veido beidza-
majos gados no Latvijas aizbraukušie 
tautieši. Konferencē vēlēsimies uz-
zināt, kādi jautājumi un problēmas ir 

jaunizbraucējiem latvietības uzturēša-
nā un sadarbībā ar Latviju.

Visus šos jautājumus pārrunās un 
pētīs diasporas un Latvijas kultūras 
darbinieki un zinātnieki. Īpaši gaidīta 
ir jauno zinātnieku uzstāšanās – viņu 
skatījums un izvērtējums notiekošajā 
un emigrācijas vēsturē var būt negai-
dīts un jauns.

Konferences laikā notiks koncer-
ti Cēsīs un Rīgā. Būs apskatāmas šai 
konferencei sagatavotas izstādes, kā 
arī notiks vairāku grāmatu atvēršanas 
svētki.

PBLA Kultūras fonds šo konferen-
ci rīko sadarbībā ar Latvijas Repub-
likas Ārlietu ministriju, Kultūras mi-
nistriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, 
Latvijas Nacionālo arhīvu un J. Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmiju.

Vairāk par konferenci Latvija ār-
pus Latvijas iespējams uzzināt PBLA 
mājas lapā www.pbla.lv.

Aicinām ikvienu interesentu pie-
teikties dalībai konferencē, rakstot uz 
e-pastu pbla-latvija@pbla.lv, kā arī pa 
tālruni +371 67282980.

Informāciju sagatavoja
PBLA pārstāvniecības vadītājs 

Jānis Andersons

Latviešu skolu skolotāju konference
Skolotāji tiksies šogad Melburnā

Līga Ejupe. Maria Gindidis. Ilze Ziedare-Švarca.

58, 1923. g. 20. nov.).
Stūra māja – Tetera nams ir jātur 

vaļā izstādei un ekskursijām. Vēstures 

pētījumi jāturpina. Un jāmeklē ilgter-
miņa risinājums nama izmantošanai.

GN
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Melburnas Latviešu 
organizāciju apvienības 
(MLOA) pilnsapulce no-
tika otrdien, 16. septem-
brī, Melburnas Latviešu 
namā. Sapulci vadīja 
MLOA priekšsēde Kris-

tīne Saulīte.
Sēdē bija pārstāvētas sekojošās orga-

nizācijas: Melburnas Latviešu nama ko-
operatīvs, Melburnas Latviešu biedrība, 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa, 
Korporāciju kopa Melburnā, Melburnas 
Latviešu Evaņģēliski luteriskā draudze, 
tautas deju kopa Ritenītis, Latviešu sav-
starpējā palīdzības biedrība, Melburnas 
Latviešu vidusskola. Atvainojās Latvie-
šu izglītības veicināšanas biedrība Dzin-
tari un Austrālijas Latviešu teātris. Sēdē 
arī piedalījās citi sabiedrības darbinieki.

Kopsapulcei bija divi īpaši mēr-
ķi: ievēlēt MLOA valdi un apstipri-
nāt nākamo Kultūras dienu vadību 

2016. gadā Melburnā.

MLOA valde
MLOA valdē ievēlēja Ivaru Neibur-

gu, Jāni Kārkliņu, Dzintru Latišu, Jāni 
Dēliņu un Jānu Andersonu. Iepriekšējā 
kopsapulcē ievēlēto priekšsēdi Anitu 
Andersonu apstiprināja par LAAJ vi-
cepriekšsēdi Viktorijā. Revīzijas komi-
sijā ievēlēja Markus Dragūnu, Andreju 
Daliņu un Līgu Dārziņu. Jaunā valde 
un revīzijas komisija savus pienāku-
mus pildīs sākot ar 2015. gada 1. janvā-
ri, kad Kristīne Saulīte aiziet no MLOA 
priekšsēdes amata un uzņemas LAAJ 
prezidija priekšsēdes pienākumus.
AL56KD 2016. g. Melburnā 
vadība

Melburnas Kultūras dienu vadī-
bai 2016. gadā kopīgi kandidēja Lāra 
Brennere un Markus Dragūns. Kopsa-
pulce atbalstīja kandidātus un vienbal-

sīgi apstiprināja abus vadītājus.
Sapulces noslēgumā dalībnieki pa-

teicās Kristīnei Saulītei par lielo dar-
bu, piecus gadus vadot MLOA.

Anita Andersone
MLOA valdes vārdā

Laikrakstam „Latvietis“

AL55.Kultūras dienās Sidnejā
Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Tautas nama jauktais koris „Pernigele“

Mīļie lasītāji, ar prieku varam paziņot, ka šī gada gaidāmajās Kultūras dienās Sidnejā pašmāju 
dziedātāju pulkam pievienosies arī koris no Latvijas.

Koris „Pernigele“ šobrīd aktīvi gatavojas braucienam uz Austrāliju, cītīgi apgūstot gan Kopkora 
koncerta, gan Garīga koncerta repertuāru. Esam droši, ka kora klātbūtne tikai bagātinās gaidāmos 
svētkus, tāpēc, ja vēl neesat galīgi izlēmuši par dalību Kultūras Dienās, dariet to tagad un esiet daļa no 
skaistiem un skanīgiem svētkiem!

Rita Vīksniņa

Diriģente Arta Zunde
Kormeistare Līga Liedskalniņa
Koncertmeistare Solveiga Boka
Nosaukums Pernigele, tāpat kā 

tāda paša nosaukuma senais vietvārds, 
cēlies no lībiešu valodas. Lībiešu 
(līvu) valodā pärn – liepa, joug – upe, 
strauts; t.i., – Liepu upe – Liepupe.

Koris Pernigele dibināts 1904. gadā 
kā Liepupes dziedāšanas biedrības ko-
ris un ir viens no vecākajiem koriem 
Latvijā. Koris aktīvi piedalās vietējā 
kultūras dzīvē, dziedot dažādos pasā-
kumos, kā arī baznīcās visā Latvijā. 
Kopš 1926. gada koris piedalās Vispā-
rējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. 
Pēdējos gados tas piedalījies vairākos 
festivālos ārzemēs, kā piemēram, Spā-
nijā, Itālijā, Norvēģijā un Maķedonijā.

Koris pārstāv Salacgrīvas novadu, 
kas plešas gar Rīgas jūras līča piekrasti 
no Duntes līdz Ainažiem. Tas tiek uz-
skatīts par pozitīvāko novadu Latvijā 
ar plašu kultūras dzīvi un tādiem liela 
mēroga starptautiskiem festivāliem kā 
Positivus, Salacgrīvas klasiskās mūzi-
kas festivāls, Salacgrīvas Masku festi-
vāls, Ziemeļlivonijas festivāls Ainažos 
un Akustiskās mūzikas festivāls Sud-
raba kaija Liepupē.

Kora diriģente jau 14 gadus ir Arta 
Zunde, kura kori atjaunoja 1999. gadā. 

Kopš tā laika koris ir audzis un ieguvis 
balvas vietējos un starptautiskos kon-
kursos. Nu jau 10 gadus pēc kārtas ir at-
zīts par labāko Limbažu Dziesmu svēt-
ku apriņķa kori un vienu no labākajiem 
visā Vidzemē. 2005. gadā Spānijā (Can-
tonigros festivālā) koris ieņēma 5. vie-
tu, 2006. gadā Norvēģijā (Skien) korim 
tika piešķirta 1. vieta klasiskās mūzikas 
konkursā. 2011. gadā Pernigele aizce-
ļoja līdz pat Maķedonijai, lai piedalītos 
Ohridas koru festivālā un konkursā. Sa-
cenšoties ar koriem no Čehijas, Nīder-
landes, Polijas, Serbijas, Itālijas, Krievi-
jas un Turcijas, koris Pernigele pārveda 
mājās otrās vietas diplomu.

XXV Vispārējos latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētkus koris sāka ar pieda-
līšanos Tautas tērpu skatē, kur Latvijas 
koru grupā ieguva 2. vietu. Pernigele kā 
viens no nedaudzajiem amatierkoriem 
ieguva tiesības piedalīties arī vokāli 
simfoniskās mūzikas koncertā Arēnā 
Rīga kopā ar profesionālajiem koriem 
un apvienoto simfonisko orķestri. Ne-
iztrūkstoša ir mūsu kora piedalīšanās 
visemocionālākajā svētku pasākumā – 
Noslēguma koncertā Mežaparka estrādē.

Korī darbojas etnisko tradīciju kopa 
Skale, kurā kopā ar bērniem tiek izdzī-

Koris „Pernigele“.
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MLOA pilnsapulce
Jauna valde un nākamo Melburnas Kultūras dienu vadība

Lāra Brennere un Markus Dragūns.
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Kad pirms 25 ga-
diem 2 miljonu dziedošu 
cilvēku ķēde pārsteidza 
un aizkustināja rietu-
mu publiku ar savu no-
svērto, miermīlīgo, bet 
neapdzēšamo vēlmi pēc 
brīvības, neviens ne-

iedomāja, ka politiskie notikumi tik 
ātri varētu mainīties mums draudo-
šā virzienā. Pašreiz mūsu galvenais 
neatkarības saglabāšanas garants ir 
piederība NATO. Latvijas Okupāci-
jas Muzejam Rīgā bija nozīmīga loma 
Latvijas uzņemšanai NATO. Ar ce-
ļojošām izstādēm Rietumeiropā un 
ASV, Okupācijas Muzejs iepazīstināja 
rietumu publiku un rietumu politikas 
veidotājus ar notikumiem Latvijā zem 
komunistu-nacistu-komunistu brutā-
lajām okupācijām.

Latvijas Okupācijas Muzeja Atbal-
sta Grupa ASV (OMFA) ir atbalstīju-
si Okupācijas Muzeja (OM) darbu 18 
gadus. Mēs esam ļoti pateicīgi ASV 
latviešu sabiedrībai un organizācijām 
par nenogurstošo atbalstu ar naudu, 
darbu un padomu OM izveidošanā par 
internacionāli atzītu un augsti novēr-
tētu sabiedrisku iestādi, kas ir iekļauta 
Latvijas Ārlietu Ministrijas ārzemju 
viesu apmeklējumu protokolā. Mūsu 

darbs nedrīkst apsīkt. Filozofs Geor-
ge Santajana brīdina, ka cilvēki, kas 
neatceras savu pagātni ir nosodīti to 
atkārtot. Viens no OM būtiskajiem 
uzdevumiem ir saglabāt neviltotu Lat-
vijas 20. gadsimta vēsturi un iepazīsti-
nāt jauno paaudzi, Latvijas iedzīvotā-
jus un ārzemju viesus ar sarežģītajiem 
20. gadsimta notikumiem Latvijā. Mēs 
zinām, ka Latvijas vēstures mācīšana 
Latvijas skolās vēl nav labi nokārtota, 
bet skolēnu apmeklējumi OM un mu-
zeja Ceļojošās izstādes Latvijā stāsta 
un parāda neviltotus vēstures faktus. 
Muzejā izstādītās piemiņas lietas un 
vēstules no Sibīrijas arī parāda izsūtīto 
spēju saglabāt cilvēcību necilvēcīgos 
apstākļos.

Katras nācijas pamatā ir kopīga 
vēsture, valoda un valsts. Tie, kam šīs 
vērtības ir nozīmīgas, ir jāuzņemas 
atbildība tās saglabāt. Latvijas neatka-
rības saglabāšana ir apdraudēta arī no 
iekšienes, ne tikai no internacionāliem 
politiskiem notikumiem. Pārdomājot 
pēdējo 23 gadu notikumus Latvijas 
iekšpolitikā, nenoliedzami varam at-
rast nepareizus, nepārdomātus un ne-
godīgus politiskus lēmumus. Bet mēs 
esam par šiem Saeimas pārstāvjiem 
atkārtoti balsojuši. Turpinot dibināt 
politiskas sīkpartijas, mēs neizlabo-

sim pagātnes kļūdas. Mācīsimies no 
kļūdām, un atcerēsimies, ka kopēju 
politisku mērķu sasniegšana ir iespē-
jama ar kompromisiem starp vairāk 
vai mazāk atšķirīgiem viedokļiem. 
Latvijas pavalstnieki izceļo, bet Latvi-
jas īpašumi, Latvijas zeme tiek pārdo-
ta ārvalstu pilsoņiem. Mans sapnis, ar 
laimīgām beigām, ir pārliecināt šos ār-
valstniekus, un daudzus citus Latvijas 
valstij naidīgus Latvijas iedzīvotājus, 
kļūt par Latvijai uzticīgiem cilvēkiem, 
to veicināt ar personīgiem kontaktiem 
un laipnību, tā palīdzot valdības integ-
rācijas programmām. Tad Maskavas 
Latvijai naidīgā propaganda nebūtu 
tik ticama un draudoša Latvijas neat-
karībai.

Man ir liels prieks paziņot, ka 
OMFA vadību, sākot ar 1. janvāri 
2015. gadā pārņems divi jauni, enerģis-
ki OMFA darbinieki. Nākošā OMFA 
priekšsēde būs vācu valodas profeso-
re Emerita Irēne Lazda, OMB locekle 
un korporācijas Dzintra filistre. Viņa 
ieguva maģistra un doktora grādu 
Pitsburgas Universitātē. Kā OM idejas 
tēva, vēstures profesora Dr. Pauļa Laz-
das dzīves biedre, Irēne ir piedalījusies 
OM idejas īstenošanā no pirmsākuma. 

Tūkstoš deviņi simti 
četrdesmit pirmajā gadā, 
kad es vēl nemājoju pat 
savu vecāku fantāzijā, 
mani aplaupīja. Manā 
zemē iebruka naidnieks 
un atņēma man no tēvu 
tēviem mantotās tiesības 

uz Latvijas pavalstniecību. Kad sākās 
trimdas gadi, un Latvijas garā, tumšā, 
murgainā nakts, par nolaupītā atgūša-
nu nebija ko sapņot. Kļuvām visi par 
Austrālijas pilsoņiem, un bijām laimī-
gi, ka mūs pieņēma brīva, progresīva, 
laipna valsts, kurā latvieši varēja savos 
bērnos ieaudzināt dzimtenes mīles-
tību un kultūru bez ierobežojumiem. 
Mums taču te ir labi; kāpēc vajadzīga 
Latvijas pase un dubultpilsonība?

Sauc asinsbalss. Ja kaķu mammai 
bērni atskrien kūti, tie tomēr ir kaķēni, 
ne teliņi. Mana paaudze ir par jaunu, 
lai savu dzimteni atcerētos, bet par 
vecu, lai no tās simtprocentīgi atteik-
tos. Esam audzināti latviskā garā un 
tāpat esam audzinājuši arī savus bēr-
nus. Apzināmies, ka mums kaut kas 
vērtīgs ir atņemts un gribam to atgūt. 
Gribam, lai brīva, neatkarīga Latvijas 
valsts mūs atzīst par sev piederīgiem, 
jo visus garos gadus esam bijuši uz-

ticīgi domai, ka Latvija kādreiz būs 
brīva.

Sen lolotā brīvība ir atgūta, un pēc 
ilgiem gadiem Latvijas pase ir beidzot 
rokā – nolaupītais atgūts. Ko tas īsti 
nozīmē?

Pavalstniecība ir privilēģija, pago-
dinājums, kas uzliek arī pienākumu. 
Pavalstniecība nenozīmē tikai iespēju 
iebraukt Latvijā bez vīzas un strādāt 
Eiropas Savienības zemēs; pilsonim ir 
pienākums arī veidot savu valsti un at-
balstīt tos, kas veicina zemes un tautas 
labklājību un augšupeju. Mūsu lielais 
austrumu kaimiņš vēl nav beidzis lai-
zīties ap mums, un nesenie bēdīgie no-
tikumi Ukrainā sāpīgi atgādina mūsu 
pašu likteni četrdesmito gadu vidū. 
Šoreiz ne ar ieročiem un varmācību, 
bet ar viltu un meliem lielais lācis cen-
šas ieslīdēt mūsu zemē. Tādēļ nedrīk-
stam pieļaut, ka 4. oktobrī 12. Saeimā 
ievēl latviešiem un Latvijai naidīgus 
elementus – visiem patriotiski domā-
jošiem pilsoņiem jāiet balsot, un ne ti-
kai šeit, ārzemēs, bet arī Latvijā.

Latvijā balsošana nav obligāta, 
un daudziem ir uzskats, ka nav vērts 
pūlēties. Taču katra balss ir svarīga, 
nozīmīga. Mūsu pienākums ir ne tik-
vien pašiem balsot, bet skubināt arī sa-

vus radus un draugus Latvijā to darīt. 
Lai tie balso par latviski noskaņotiem 
kandidātiem, kas sargās mūsu valo-
du, mūsu zemi, mūsu tautu. Naidīgo 
elementu kandidātiem ir viena liela 
priekšrocība; viņiem ir tikai viena 
partija, un viņi ir vienoti. Latviešiem 
ir daudzas partijas, un šī šķelšanās ir 
mūsu lielā vājība. Nav nozīmes dot 
savu balsi par partiju, kurai nav ne 
mazākās cerības tikt Saeimā. Nepado-
simies apātijai un darīsim gudru izvē-
li – 4. oktobrī iesim balsot par latviešu 
tautai un zemei labvēlīgu valdību!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Kam man vajadzīga Latvijas pase?
Darīsim gudru izvēli – 4. oktobrī iesim balsot

Valdis Tomanis un Gunta Rudzīte.
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OMFA gadskārtējā sēde Garezerā
Latvijas Okupācijas muzeja atbalstītāji ASV
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Šī gada 10. augustā četri jaunieši: 
Lūkass  Elberts,  Līsa  Jaunalksne, 
Tomass Kalējs no Melburnas un Ak-
sels Šmits no Adelaides izlidoja no 
Austrālijas Karīnas Jaunalksnes pa-
vadībā, lai piedalītos Amerikas Lat-
viešu apvienības (ALA) Sveika, Latvi-
ja! 32. grupas ceļojumā. Ceļojums ilga 
no 13. līdz 26. augustam.

Divu nedēļu laikā izbraucām visus 
četrus novadus. Kā Anita Ozola, gru-
pas koordinatore Latvijā, jau rakstīja, 
ceļojums ir īsta ģeogrāfijas un vēstures 
stunda. Ceļojuma laikā apciemojām 
muzejus un mājas, kas saistās ar lat-
viešu skolā iepazītajiem rakstniekiem, 
piemiņas vietas vēsturiskām personām 
un vietas, kas lika jauniešiem atcerē-
ties Latvijas smago vēsturi, kā piemē-
ram, Okupācijas muzejs un Stūra mā-
jas čekas pagrabi. Ceļojuma laikā arī 
bija iekļauti jaukas un vieglas nodar-
bības. Bijām uz Laimas šokolādes un 
Skrīvera gotiņu fabrikām, gājām pir-
tī, peldējām ezerā, braucām ar kuģīti 
pa Ventu un pa Daugavu, sportojām, 
dancojām un jājām ar zirgiem. Redzē-
jām kā Ušpelis taisa keramikas podus. 
Liepājas Amatu namā jauniešiem bija 
izdevība pašiem ar savām rokām kaut 
ko gatavot. Jaunieši piedalījās aušanā, 
rotu taisīšanā, dzintaru slīpēšanā, ādu 
apstrādē un klūdziņu pīšanā. Apcie-
mojām divas skolas Latvijā un iepazi-
nāmies ar viņu jauniešiem un skolotā-
jiem kopējās nodarbībās.
Bet kādi ir pašu jauniešu 
domas un iespaidi par šo 
ceļojumu?

Lūkass Elberts: Šī bija mana trešā 
reize Latvijā. Es 2006. un 2010. g. jau 
biju Latvijā ar savu ģimeni, bet šī bija 
mana pirmā reize vienam pašam.

Es nevarēju sagaidīt savu Sveika, 
Latvija! braucienu. Man Latvijā vis-
vairāk patika pastaigāt pa Vecrīgu 
caur šaurām ielām un skaistām ēkām. 

Man patīk foto-
grafēt, un Vecrīgā 
bija daudzas inte-
resantas fotogra-
fēšanas iespējas. 
Mani pārsteidza 
tas, ka bija daudz 
vairāk dzintaru 
veikali nekā prie-
vīšu veikali. Man 
iespaidoja kā cil-
vēki varēja senos 
laikos uzbūvēt 
milzīgas augstas 
baznīcas kā Pētera 
baznīca.

Man arī patika tikt ārā no pilsētas 
un izbaudīt Latvijas dabu un redzēt cik 
savādāki Latvijas meži ir salīdzinot ar 
Austrālijas dabu. Ēdiens bija ļoti labs, 
īpaši kartupeļi. Diemžēl, mēs nevarē-
jam pagaršot Latvijas saldās zemenes 
jo nebija īstā sezona.

Man patika tās vietas kur mēs 
varējam piedalīties aktivitātēs. Pie-
mēram, Skrīveru Saldumos mēs paši 
taisījām gotiņas, Mārcienas Muižas 
viesnīcā mēs gājām pirtī un peldējām 
dīķī. Liepājā mēs pulējām dzintarus 
un taisījām rokas sprādzes.

Līsa  Jaunalksne:  Šajā Sveika, 
Latvijas! braucienā bija 15 jaunieši. 
Četri no Austrālijas, desmit no Ameri-
kas, un viena no Latvijas, bet viņa bija 
dzimusi Amerikā. Mēs visi labi sati-
kāmies. Visi mūsu braucienā bija jauki 
cilvēki, arī mūsu vadītāji.

Manas mīļākās pilsētas bija Rīga/
Vecrīga un Liepāja. Grupa apbrau-
ca visu Latviju, un mēs redzējām cik 
savāda dzīve tur ir. Visiem dalībnie-
kiem bija jāraksta mini referātu par 
vienu vietu vai vienu pieminekli, ko 
mēs redzēsim/apciemosim braucienā. 
Tad kad apmeklējām to vietu, mums 
bija jālasa mūsu referātus grupai.  
Manas mīļākās nodarbības bija iet 
pirtī un peldēties ezerā. Pēdējā dienā 

Rīgā mēs apciemojām Amerikas vēst-
niecību un Ministru Prezidenti Laim-
dotu Straujumu.

Mans vārds ir Aksels  Šmits, un 
augustā es ar trīs citiem Austrālijas 
jauniešiem pievienojamies Ameri-
kas Sveika, Latvija! braucienam. Es 
domāju, ka divas nedēļas garā tūre ir 
dzīves vienreizējs piedzīvojums. Es 
iemācījos ļoti daudz, un jūtu, ka mana 
valoda arī uzlabojās. Vislabākie brīži 
un neaizmirstamākie bija visas pilis 
un to apkārtnes. Visiespaidīgākā bija 
Turaida un arī Sigulda.

Man ļoti patika viss ceļojums, un 
es labprāt brauktu atkal. Es domāju, 
ka iemācījos ļoti daudz par Latvijas 
kultūru un vēsturi, bet iemācījos arī 

„Sveika, Latvija!“
2014. gada augusta brauciens

Pie Brīvības pieminekļa 13. augustā.
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Austrālijas dalībnieki Okupācijas muzejā. No kreisās: 
Tomass Kalējs, Lūkass Elberts, Līsa Jaunalksne, Aksels 
Šmits, Karīna Jaunalksne, Okupācijas muzeja direktors 
Gunārs Nāgels.
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Lūkass Elberts taisa dzintara ro-
kassprādzi Liepājas Amatu namā.
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Aksels jāj uz zirga Mārcienas pagastā.
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Lai uzturētu izceļo-
jušo latviešu identitātes 
un saiknes saglabāšanos 
ar Latviju, jāturpina at-
balstīt un organizēt 2x2 
un 3x3 nometnes, jānod-
rošina diasporas dalība 

nacionālajos pasākumos, piemēram, 
Dziesmu un deju svētkos.

Valsts budžetā latviešu nedēļas no-
gales skolām šogad no Latvijas valsts 
budžeta ir atvēlēti 195 000 eiro. Atbal-
stīsim iespējas finansējumu palielināt 
līdz pusmiljonam vai vairāk eiro, lai 
2015. gadā būtiski paplašinātu latvie-
šu valodas apguves iespējas diasporas 
jaunās paaudzes latviešiem, nodroši-
not pedagogu darbu ārvalstu latviešu 
skolās, lai tiktu gatavoti mācību un 

metodiskie līdzekļi, organizētas no-
metnes, mācības un semināri.

Diasporai saskatām nozīmīgu 
lomu mūsu Latvijas nākotnē. Katrs 
pilsonis, neatkarīgi no dzīves vietas, 
mums ir svarīgs, lai noturētu Latvijas 
neatkarību! Ar gandarījumu varu teikt, 
ka mūsu partija, Nacionālā apvienība, 
ir panākusi dubultpilsonības ieviešanu. 
Pats esmu dzimis trimdā, bet jau des-
mit gadus dzīvoju Latvijā. Bet arvien 
iestājos par latviešu diasporas citās ze-
mēs interesēm. Kandidējot NA saraks-
tā Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu 
apgabalā, gribu šo ārzemēs dzīvojošo 
latviešu interešu pārstāvniecību tur-
pināt jau valstiskā līmenī – gan par-
lamentā, gan ministriju darbā. Kopā 
ar citiem biju viens no tiem, kuri pie-

dalījās vairāk nekā 60 sēdēs Saeimas 
apakškomisijā, panākot šā jautājuma 
atrisināšanu. Tas bija pamatīgs darbs. 
Bet šis ir tikai iesākums. Tagad katram 
no jums ir jāpaveic savs darbiņš, kas 
nav grūts, bet, iespējams, pietiekami 
laikietilpīgs – ja jums vēl nav Latvijas 
pilsonība, tad tai jāpiesakās ar iesnie-
guma palīdzību. (Informāciju par to 
sniedz gan goda konsuli jūsu mītnes 
zemēs, gan Latvijas Ārlietu 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 jāizda-
ra. Katrs pilsonis Latvijai ir svarīgs!

Pagājušo gadu PBLA rīkotais Pa-

Arī šoruden, 20.  septembrī, Bulduru 
Dārzkopības vidusskolas zāliens ap puķu 
dobēm noklāts ar melnu plēvi, uz kuras koši 
izceļas stādaudzētavu tirgošanās pleķīši. Šis 
tradicionālais pasākums ir ļoti iecienīts un 
gaidīts, jo šeit ir iespējams faktiski bez riska 

iegādāties stādus, kas izaudzēti tieši Latvijā un ir piemēro-
ti tās klimatam. Protams, instrukcijas jāievēro. Pasākumu 
organizē Latvijas Stādu audzētāju biedrība, kurā ir apvie-
nojušies simts stādaudzētavu; 70 no tām bija pārstāvētas 
šogad Bulduros.

Augļu koki, ogulāji, vīnogu stādi, ziemcietes un puķu 
sīpoli, dekoratīvie augi un ziedošu puķu stādi; – tas viss 
visdažādākā vecuma ļaužu ielenkumā. Katrs nāk ar kon-
krētu vēlmi un pieredzējušie pat meklē konkrētu stādu au-
dzētavu. Manuprāt, ļoti svētīga informācija ir uz āboliem 
uzrakstītais šķirnes nosaukums, jo bilde paliek bilde, un 
iespējams pat katru nogaršot. Pievilcīgs bija Vidzemes ce-
riņu audzētavas stends, bet pie vīnogu stādiem risinājās 
nopietnas sarunas. Šoreiz man likās mazāk bija dārzkopī-
bas tehnikas piedāvājumu: zāles pļāvēji, neredzēts metāla 
žogu pinums un kurmju lamatas (tām es parasti eju apkārt 
ar līkumu).

Kā vienmēr visu kuplina amatnieku izstrādājumi un 
vietējā ražojuma pārtika. Keramika bija ar svaigu elpu, ne 
tāda, kā parasti gadatirgos. Ļoti interesants bija Apšucie-
ma Grašu melnās keramikas stends. Pārtikas produkti – kā 
latvietim pierasti: maize, siers, medus, saldējums, zivju un 
gaļas kūpinājumi. Nezinu, vai tas bija jaunums, bet pagā-
jušo rudeni neredzēju – stends ar strausa olām un gaļas 
izstrādājumiem. Labs noformējums, pat strausa spalvas – 
vietējā eksotika, cilvēku interese stabila.

Es meklēju smiltsērkšķu svaigo sulu; tā ir koši oran-
ža un īpatnēji skāba, labāka par visām kafijām možumam. 
Piedāvājums ir un konkurence arī, svaigās sulas derīguma 
termiņš ir īss, un tā jau ir garantija, ka ņem dabīgu produk-
tu. Vēl es sev nopirku pašus saldākos ābolus. Saule, mū-
zika, ļaužu čala un priecīgas sejas, neaizmirstama ābolu 

smarža, bet visilgāk jūtama (man) bija gaļas kūpinājumu 
smarža (varbūt tāpēc, ka es vairs neēdu gaļu). Vēl krietnu 
gabalu aiz Dārzkopības skolas teritorijas, apkārtējās ielas 
bija pārvērtušās par labi organizētām auto stāvvietām.

Gan jau ziema nebūs barga, un visi stādiņi labi pieaugs. 
Tagad tik atliek gatavot nākošo vajadzību un vēlmju sa-
rakstu Bulduru stādu parādei.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Stādu parāde Bulduros
Gaidīta un labi apmeklēta iepirkšanās

Stādu tirgošana.
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Katrs pilsonis Latvijai ir svarīgs!
Mums jāturpina saiknes uzturēšana ar tautiešiem ārzemēs

 
Turpinājums 12. lpp.
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Saīsināts Dr. Pau-
la Nortama (Paul 
Northam), Latrobes 
universitātes, Bendigo, 
tēlotājas mākslu direk-
tora atklāšanas runas 
atreferējums.

Sērs Viljams Dargijs 
(Sir William Dargie) 1987. g. rakstīja: 
„Mana vēlme ir, lai Meilertes darbi ie-
gūtu plašāku atzinību. Tas arī notiks, 
vēl ir daudz laika to pārvērtēšanai.“

To pašu apliecina Stīvens Mīds 
(Stephen F. Mead), ka Ludmillas Mei-
lertes gleznotājas talants nav pietieka-
mi novērtēts un ka viņa ir pārāka par 
iepriekšējiem vērtējumiem.

Pārvērtējot izstādītos 50 darbus, 
atradīsim viņas vietu Austrālijas 
20. gs. mākslā. Kaut lielākā uzmanī-
ba pievērsta Meilertes puķu gleznoju-
miem, manuprāt, viņas ainavas izpel-
nās vislielāko ievērību.

Ludmilla Meilerte, dzimusi 
1908. g. 29. februārī kā 11. no 12 bēr-
niem. Pēc skolotāju institūta beig-
šanas, viņa strādāja kā bibliotekāre. 
Meilerte iestājās Latvijas Mākslas 
akadēmijā, to pabeidzot 1940. gadā.

Akadēmijas rektora, prof. Vilhel-
ma Purvīša ietekmē, viņa pievērsās 
franču impresionismam. Savos aina-
vu gleznojumos, Meilerte izvēlējās 
izteiktu kolorītu. Šī pieeja izpaudās 
tiešumā, gandrīz vai nepacietībā, kas 
piešķīra viņas darbiem sparu un iz-
teiksmi.

1930. – 1940. gados Meilerte ceļoja 
un mācījās Grieķijā, Turcijā, Rumāni-
jā, Zviedrijā, Lietuvā, Itālijā, Francijā 
un Vācijā, kur arī piedalījās grupu iz-
stādēs.

Pēc Otrā pasaules kara un Padom-
ju Savienības okupācijas, viņa, kopā ar 
vīru Otto devās bēgļu gaitās un apme-
tās Vācijā pārvietoto personu nometnē, 
Štutgartē, amerikāņu okupācijas joslā.

Valentīns Šloss viņas 1987. g. bio-
grāfijā piezīmēja, ka ne tikvien latvie-
ši, bet arī vācieši bijuši pārsteigti, ka 
viņa Štutgartē, ļoti ierobežotos apstāk-

ļos, sarīkojusi savu pirmo izstādi.
Līdzīgi citiem Otrā pasaules kara 

bēgļiem, arī Ludmilla un Otto meklē-
ja labākus dzīves apstākļus un ieradās 
Austrālijā 1948. g. 19. februārī.

Austrālijas modernie gleznotāji 
bija pievērsušies ekspresionismam. 
Meilertes Eiropas skola un krāšņais 
kolorīts iekļāvās Austrālijas moder-
nisma periodā.

1984. g. augustā viņu aicināja ie-
sniegt trīs darbus vienā no visievēroja-
mākajām izstādēm 1940. gadu beigās: 
gadskārtējo Sidnejas mākslinieku iz-
stādi. Šo izstādi atklāja Darils Linsijs 
(Daryl Lindsay), Viktorijas Nacionā-
lā mākslas muzeja direktors, nostā-
dīdams Meilerti kā līdzīgu Raselam 
Draisdeilam (Russel Drysdale), Loi-
dam Rīsam (Lloyd Reese), Džošuam 
Smitam (Joshua Smith), Donaldam 
Frendam (Donald Friend), Viljamam 
Dobelam (William Dobell), Marga-
retai Prestonai (Margaret Preston), 
Gracei Kosingtonai Smitei (Grace 
Cossington Smith), Džordžam Bellam 
(George Bell) un Margaretai Olijai 
(Margaret Olley).

1948. un 1949. g. Meilerti uzaici-
nāja Melburnas izstādēs, kurās viņa 
piedalījās ar lieliskiem panākumiem.

Divos pirmajos gados Austrālijā 
Meilertes gleznas iegādājās Viktorijas 
Nacionālais mākslas muzejs, Hobartas 
Mākslas muzejs un Rietumaustrālijas 
Mākslas muzejs.

Alana Makkuloka (Alan McCul-
loch) kritika par viņas 1951. g. izstādi 
bija ļoti pozitīva un ierosinoša.

1950. g. no 800 pieteikumiem 
Melerti izraudzīja kā kandidāti 
gadskārtējai Dunlopa godalgai (Dun-
lop Art Prize). Neraugoties uz to, ka 
viņa palika ceturtajā vietā, tas ierin-
doja Meilerti Austrālijas gleznotāju 
virsotnē. Viņa iekļuva šīs godalgas 
kandidātos arī 1951., 1952., 1953. un 
1954. g. Ludmilla bija arī ļoti aktīva 
Viktorijas Mākslinieku apvienībā.

Meilerte pārtrauca savu darbību 
1980. g. un 1997 .g. aizgāja mūžības 

ceļos.
Šo izstādi raksturo tās tematis-

kais iekārtojums, sākot ar ainavu un 
upju gleznojumiem. Nākamajā telpā ir 
pasteļi un figurālas kompozīcijas, ie-
skaitot pašportretu. Ieeju grezno puķu 
gleznojumi un Natālijas Neiburgas 
portrets Līgava“.

Ievadvārdos pieminēta gleznotā-
jas pieeja un tehnika. Pilsētu ainavas 
tvertas ļoti ātri, nereti pat dažu stundu 
laikā, un līdz ar to ainava attēlota ļoti 
dinamiski.

Melburnas ostas rajons ir vistuvā-
kais viņas abstrakcijām, un interesanti 
salīdzināt viņas 1940. un 1950. gadu 
darbus ar 1970. gados radītajiem.

Dr. Nortams pieskaras trim krā-
sām Meilertes darbos – melnai, zelta 
un baltai. Melburnas modernistu glez-
notājs Arnolds Šore (Arnold Shore) 
kritizējis Meilerti par melnajām krā-
sām, un Meilerte šo kritiku pilnīgi ig-
norējusi.

Profesora Purvīša (kuru nereti 
sauca par profesoru Balto) ietekmē 
Meilerte savās gleznās bagātīgi iz-
manto balto krāsu.

Zelts. Dr. Džuliete Pērs (Juliette 
Peers) norāda, ka Meilerte papildina 
spēcīgo kolorītu ar gaiši zaļo un pretē-
jo rozā, un, lai papildinātu Austrālijas 
ainavas, saskaņā ar viņas pašas izteik-
to, ka Austrālijā viss ir zelts, zelts un 
zelts, un citādi to grūti attēlot.

Meilerte norāda, ka viņas glez-
niecību ietekmējuši ne tikvien franču 
impresionisti, bet arī Arturs Boids 
(Arthur Boyd) un Rasels Draisdeils 
(Russel Drysdale).

Viņas mākslinieciskās tieksmes 
bija neapturamas. Viņa gleznoja uz 
papes, ziepju pulvera kastēm, ko tik 
vien varēja atrast. Meilerte bija ie-
vērojama sieviete un māksliniece ar 
krietnu pienesumu Austrālijas 20. gs. 
glezniecībai.

Natālijas Neiburgas ierosmē, at-
klāšanas runu pārtulkojis un saīsinājis 

Miervaldis Balodis
Laikrakstam „Latvietis“

Ludmillas Meilertes gleznu izstāde 
Viņas mākslinieciskās tieksmes bija neapturamas
Kāstlemainē (Castlemaine), Viktorijā no 2014. g. 6. septembra līdz 26. oktobrim.

Mēs esam Irēnei ļoti pateicīgi, ka viņa 
uzņēmās OMFA vadības darbu.

Nākošais OMFA priekšsēdes 
vietnieks būs milvokietis Ēriks Kā-
kulis. Ērika dienas darbs ir datu 
bāzes projekta vadīšana vairākām 
Amerikas mēroga enerģijas piegādes 
firmām. Esmu pārliecināta, ka tas 
nav tikai dienas darbs. Ēriks ir dar-
bīgs latviešu sabiedrībā, amerikāņu 
skautu vadībā, korporācijas Talavija 

loceklis, un ar savu dzīves biedri au-
dzina divus dēlus. Paldies, Ērik, par 
tavu piekrišanu uzņemties vēl vienu 
latviešu sabiedrībai ļoti nozīmīgu 
pienākumu.

OMFA izsaka sirsnīgu pateicību 
Ilzei Resnis, kas ar lielu uzmanību un 
atbildību izpilda savus kasieres pienā-
kumus. Lūdzu turpiniet sūtīt ziedo-
jumus: OMFA c/o Ilze Resnis 10930 
Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. 
Ziedojumi ir atvelkami no ienākumu 
nodokļu aprēķiniem. Mēs arī esam 
pateicīgi par testamentāriem novēlē-

jumiem.
OMFA ir pateicīga mūsu legālam 

aģentam, juristam Jurim Kīnam, kas 
sākot ar OMFAs dibināšanu ir nokār-
tojis mūsu bezpeļņas organizācijas 
statusu un turpina rūpēties, lai mēs 
darbojamies ASV likumu robežās.

Pateicos visiem, kas ir veicināju-
ši Latvijas Okupācijas Muzeja darbu. 
Esmu gandarīta par iespēju piedalīties 
šajā nozīmīgajā uzdevumā.

Ilze Švarca (Schwartz), MD
OMFA priekšsēde

OMFA gadskārtējā sēde
Turpinājums no 5. lpp.
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Mārtiņa  Brauna 
Saule, Pērkons, Dauga-
va katalāņu versija ir ofi-
ciāli atzīta par Kataloni-
jas neatkarības himnu. 
Latviešu komponists, 
kurš līdz tam nekad nav 
bijis Katalonijas gal-

vaspilsētā Barselonā, par to jūtās ļoti 
pagodināts, un nu beidzot viņš arī bija 
devies uz Barselonu.

Komponista Mārtiņa Brauna sace-
rētā dziesma Saule, Pērkons, Dauga-
va ir kļuvusi par Katalonijas himnu, 
aicinot kataloniešus cīnīties par ne-
atkarību. Melodijai gan ir citi – nevis 
latviešu, bet gan kataloniešu klasiķa 
vārdi – Katālinijas Raiņa – Migela 
Marti i Pola vārdi.

Skaņdarba Saule, Pērkons, Dau-
gava katalāņu versija Ara és l’hora 
(Tagad ir laiks) ir oficiāli atzīta par 
Katalonijas neatkarības himnu. Tas 
noticis pāris mēnešu pirms Katalonijā 
paredzēts neatkarības referendums par 
atdalīšanos no Spānijas.
Mārtiņš Brauns: „Man ir 
klusa cerība aizbraukt uz 
Barselonu.“

Komponists Mārtiņš Brauns par 
savas melodijas izvēlēšanu Kataloni-
jas himnai teica: „Sajūtas ir ļoti pago-
dinošas, it sevišķi, zinot Katalonijas 
situāciju – kataloniešiem ar spāņiem 
ir tādas pašas attiecības, kā latviešiem 
ar krieviem. Barselonai bija vēlme, 
lai Saule, Pērkons, Daugava kļūst 
par viņu himnu, un es jūtos ļoti pa-
godināts. Viņu diriģents man atsūtīja 
kataloniešu versiju, un tā ir mazliet 
atšķirīga valodas īpatnību dēļ. Viņi 
nav izvēlējušies Raiņa vārdus, bet gan 
savu klasiķi, un tas ir tikai loģiski.

Redzot, kā viņiem, dziedot šo him-
nu, acis deg, esmu ļoti priecīgs! Barse-
lonā nekad neesmu bijis, un tagad man 

bija cerība, ka koris mani uzaicinās uz 
Barselonu.

Par autortiesībām un autoratlīdzī-
bu nekas nav runāts un prasīts. Bet di-
riģents man solīja, ka tad, kad dziesma 
aizies tautās, tad viss ar autortiesībām 
arī tiks nokārtots. Bet šai ziņā man 
nav lielas materiālās pretenzijas. Man 
ir dziesmas, kuras par naudu nepārdo-
das, un Saule, Pērkons, Daugava par 
naudu nepārdodas.“
Himnā nepārprotami 
caurstrāvo sapnis par 
neatkarību

Katalanoši par himnas tekstu iz-
vēlējušies sava, katalāņu valodas ze-
mēs ārkārtīgi populārā dzejnieka un 
patriota Migela Marti i Pola vārdus. 
Skaņdarba noskaņa ir nepārprotama –  
līdzīgi kā Baltijas valstis 1989. gadā 
sadevās rokās, pagājušajā gadā 1,6 
miljoni Katalonijas iedzīvotāju sade-
vās 480 km garā dzīvā ķēdē no viena 
Katalonijas gala līdz otram. Līdzīgi kā 
latviešiem, skaņdarbs nepārprotami 
caurstrāvo sapni par Neatkarību.

Skaņdarbu iedziedājis viens no 
labākajiem Katalonijas koriem – Cor 
Jove de l’ Orfeó Català. Video ie-
rakstīts Katalonijai svētā vietā – Bar-
selonā, piemiņas vietā Born, kur tiek 
pieminētas Barselonas brīvības cīņas, 
kuru laikā līdz ar zemi nolīdzināti vai-
rāki pilsētas rajoni.

Katalonijas Neatkarības himna 
tika atskaņota daudzmiljonu demons-
trācijas kulminācijas brīdī 11. sep-
tembrī Barselonā, un šajā vēsturiskajā 
mirklī bija klāt arī pats Mārtiņš Brau-
ns. 11. septembris kataloniešiem ir 
svēta diena – aprit 300 gadi kopš krita 
Barselona un Katalonija. Šogad viņi to 
atzīmēs ir īpaši vērienīgu – V demons-
trāciju, apmēram, 2 miljoni cilvēku iz-
veidos simbolisku V – uzvaras simbolu 
Barselonas ielās.

„Saule, Pērkons, Daugava“ 
virzīja arī par Latvijas himnu

Jāteic, ka katalonieši savās neatka-
rības cīņās izmanto baltiešu metodes. 
Piemēram, pērn katalonieši, iedvesmo-
joties no pirms 25 gadiem notikušā Bal-
tijas ceļa, izveidoja savu Brīvības ceļu.

Savukārt toreizējais Latvijas prem-
jers Valdis Dombrovskis tieši pirms 
gada izteicās, ka Latvija varētu atzīt 
Katalonijas neatkarību: „Ja process ir 
leģitīms, es teorētiski teiktu, ka kādēļ 
gan ne.“ Par to Dombrovskis izpelnījās 
kataloniešu atzinību un oficiālās Mad-
rides nepatiku.

Tā kā katalonieši par savas himnas 
mūzikas autoru izvēlējušies tās nāci-
jas, kura, pēc viņu uzskatiem, izprot 
un iedvesmo viņu neatkarības cīņu, 
pārstāvi.

Te jāpiemin, ka pirms trim gadiem 
internetā vietnē manabalss.lv Edu-
ards Griškevičš ierosināja parakstu 
vākšanu, lai Saule, Pērkons, Dauga-
va – Dievs, svētī Latviju! vietā kļūtu 
par Latvijas himnu. Viņš uzskatīja, ka 
pašreizējā valsts himna Dievs, svētī 
Latviju! jau ir „novecojusi“, un to ne-
pieciešams mainīt. Viņa priekšlikums 
gan neguva plašu atsaucību.

Tomēr jāteic, ka Saule, Pērkons, 
Daugava ir viena no populārākajām 
latviešu kora dziesmām. Piemēram, 
šogad Rīgā notikušajā Pasaules koru 
olimpiādē tā bija jāzina visiem pasau-
les koriem, jo to atskaņoja lielajā Kop-
koncertā.

Mārtiņa Brauna dziesmas Saule, 
Pērkons, Daugava vārdi ir daļa no Rai-
ņa lugas Daugava. Vēlāk par vienu no 
latviešu koru mūzikas pērlēm kļuvusī 
dziesma 1988. gadā tapa Raiņa Dauga-
vas iestudējumam Valmieras teātrī.

Elmārs Barkāns
Pirmpublicējums portālā „Kas jauns?“

Papildināts laikrakstam „Latvietis“

„Saule. Pērkons. Daugava.“
Mārtiņa Brauna skaņdarbs kļuvis par Katalonijas neatkarības himnu

kristiešu savstarpējai sapratnei un to-
lerancei salīdzinoši nelielā un daudz-
konfesionālā valstī. Andris Bērziņš 
sarunā ar pāvestu Francisku minēja arī 
Aglonas bazilikas 15. augusta svētku 
nozīmību ne tikai Latvijas kristiešu 
vidū, bet arī to plašo starptautisko re-
zonansi, piesaistot gan kaimiņvalstu 
kristiešus, gan svētceļniekus no Rie-
tumeiropas. „Valsts un baznīcas at-
tiecības Latvijā ir ļoti labas,“ uzsvēra 

Valsts prezidents, piebilstot, ka Latvija 
var būt gan paraugs, gan tilts šādas sa-
pratnes nostiprināšanai.

Pārrunājot Latvijas šī brīža lie-
lākos izaicinājumus un uzdevumus, 
Valsts prezidents izklāstīja situāciju 
saistībā ar joprojām pastāvošajiem 
emigrācijas draudiem Latvijai, kā arī 
savu redzējumu par tās risinājumu, ar-
vien vairāk ieguldot izglītībā, tās līme-
ņa paaugstināšanā, lai cilvēkiem būtu 
iespēja iegūt konkurētspējīgu profesiju 
un darbu Latvijā.

Pārrunājot starptautiskās aktuali-

tātes un situāciju Austrumukrainā, 
puses bija vienisprātis, ka vienīgais ri-
sinājums ir sarunu ceļš miera un situā-
cijas stabilizācijas vārdā. „Ne militāra 
pretdarbība, ne bruņošanas vai reāla 
kara darbība nebūs risinājums. Tas ved 
uz nekurieni,“ atzina Andris Bērziņš, 
vienlaikus piebilstot, ka Latvija var 
justies droša NATO sastāvā, jo īpaši 
ņemot vērā tikko aizvadītā NATO sa-
mita lēmumus attiecībā uz reģionālo 
drošību.

Valsts prezidenta kancelejas
Preses dienests

Valsts prezidents Vatikānā
Turpinājums no 1. lpp.

Aicinām visus atsevišķos dziedātājus, kuri vēlas piedalīties Kopkora koncertā, bet kuri nesastāv nevienā no koriem, kas jau 
ir pieteikuši savu līdzdalību, pieteikties vēlākais līdz 31. oktobrim, rakstot uz info@AL55KD.com vai AL55.KD, P.O. Box 457, 
Strathfield, NSW 2135, ar atzīmi „Korista pieteikšana“ un uzdodot savu vārdu un e-pasta vai mājas adresi.
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Jau 210. Pasaules latviešu saiets 
3x3 šovasar no 13. līdz  20.  jūlijam 
notika Rucavā, un tā devīze bija Pilnu 
pūru pielocīju bagātiem gabaliem.

„Katram no mums jau šurp atbrau-
cot, neviļus ir līdzi pašam savs iepriek-
šējo pieredžu pūrs – gan tīri praktisks, 
gan arī netverams – kā dziesmu, dan-
ču un stāstu pūrs, kā mūsu labestības, 
atvērtības, čakluma un citu tikumu 
pūrs, kā mūsu katra esība un dzīvoša-
na, sevis apzināšanās šeit, dievzemītē 
Latvijā, mazajā, bet diženajā Ruca-
vas novadā,“ – visiem 262 uz Ruca-
vu atbraukušajiem un 112 vietējiem 
dalībniekiem atgādināja 3x3 Latvijas 
padomes priekšsēde un Rucavas 3x3 
vadītāja Inese Krūmiņa.

Saietu rīkoja biedrība Trīs reiz 
trīs un Rucavas novada dome priekš-
sēdētājas Irēnas  Šustas vadībā. Bija 
arī Kultūras ministrijas finansiāls at-
balsts. Piektdien, 18. jūlijā ar nomet-
nes dalībniekiem tikās  ministre Dace 
Melbārde. Viņa mudināja domāt par 
to, ka par latviešiem nepiedzimstam, 
un latvietība bērnos ir jāieaudzina, un 
rosināja izteikt priekšlikumus, kā Lat-
vijai 2018. gadā nosvinēt savu simt-
gadi. „Katrs trīs vārdos pasakiet, kas 
jums ir Latvija!“ mudināja ministre 
un pierakstīja saieta dalībnieku teik-
to: daba, darbs, lauki, godi, tradīcija, 
brīvība, tautas dziesma, tautastērps, 
pieticība, sapņi, klusums, valoda, jū-
ras mala, vēsture, mājas, miers, bērni, 
maize, saulgrieži, kultūra, mīlestība...
Mazliet ģeogrāfijas un 
folkloras  

Ieskatieties kartē! Rucava atrodas 
Kurzemes dienvidrietumos, braucot 
pa autoceļu – 44 km uz dienvidiem no 
Liepājas un 10 km pirms Lietuvas ro-
bežas. Līdz Baltijas jūras piekrastei jā-
brauc 8km (šajā ceļa posmā vienā nak-
tī redzēju četrus lapsēnus, jenotsuni 
un vēl kāda zvēra krūmos zaigojošās 
acis). Bet no Muižas kalna jau pavisam 
tuvu redzama Lietuva.

Saieta dalībnieki nedēļu izmantoja 
arī apkārtnes dabas un kultūrvēstures 
iepazīšanai; izstaigāja garāko purva 
taku Dunikas tīrelī, iegriezās brīvda-
bas muzeja senajā zvejnieku sētā Vī-
tolnieki un nomazgāja muti Svētavota 
ūdenī.

Rucavas bibliotekāre Gunta Tim-
bra mums izstāstīja teiku par Ievu un 
Svētavotu.

„Dievs senajiem kuršiem bija atvē-
lējis trīs upes: Bārtu, Ventu un Sventu. 
Sventājas upes krasti bija kā nosēti ar 
senkuršu apmetnēm. Skaista un glez-
naina bija tagadējā Rucavas muižas 
apkārtne, un ļaudis nolēma palikt tur 
uz mūžu. Apmetnē piedzima un uzauga 
skaista, čakla un visu mīlēta meita vār-
dā Ieva. Kad Ieva pieauga, sāka ieras-

ties precinieki no kaimiņu apmetnēm. 
Tie visi tika atraidīti. Tad kādā saulai-
nā rītā Ieva iebrida Sventājā izskalot 
savus garos, skaistos matus. Upes otrā 
krastā parādījās stalts jauneklis. Kādu 
brīdi tie raudzījās viens otrā. Ieva ne-
spēja bēgt, viņa palika stāvot upes viļ-
ņos. Bet jauneklis nometis virsdrēbes, 
piepeldēja tai klāt, satvēra Ievas trīso-
šo augumu, ielūkojās dziļi viņas rudz-
puķu zilajās acīs un bildināja to. Ieva 
deva jāvārdu. Kad tuvinieki to uzzi-
nāja, apmetnē sākās liels satraukums, 
neziņa un žēlabas. Lai aizkavētu Ievas 
aiziešanu, tie sapulcējās pirms saul-
lēkta zem simtgadīgā ozola, lai lūgtu 
svētajai Mārai padomu un palīdzību. 
Māra pavēlēja visiem, kas virs zemes 
un zem zemes, sākt tik stipri raudāt, lai 
Sventājas upe pārplūstu un tā aizšķēr-
sotu ceļu preciniekam. Mīlestība uz-
veica visus šķēršļus. Pēc septiņām die-
nām, pārvarot straujo upes plūdumu, 
jauneklis atīrās pušķotā liepu laivā pēc 
savas mīļotās.  Ļaužu asaras nemitējās 
visu nakti. Tikai nākošās dienas rītā, 
kad ieraudzīja, vietā, kur pēdējo reizi 
bija stāvējusi Ieva, uzziedējušu baltu, 
baltu ievas krūmu, tie pārstāja raudāt. 
Bet tie, kas zem zemes, raud vēl šo-
baltdien, un avotiņš, kas iztek no pa-
zemes, aplaista ievas koka saknes. Pēc 
šī notikuma Sventājas upes labā krasta 
kurši nolika sargus gar upes krastu, 
lai nākotnē pasargātu pārējās meitas 
no aizvešanas. Tā pamazām veidojās 
divas tautas, kuras tagad runā katra 
savu valodu, bet tomēr kopējs palicis 
vārdiņš – mīlu.“

Ceturtdienas rītā pirms saullēkta 
dziedāšanas ievirzes dalībnieki Sand-
ras Aigares vadībā devās pie Svētavo-
ta gavilēt. Un izdziedāja gan saulīti no 
mākoņu pamales, gan atmodināja sevī 
dabas spēku. Tagad zinu, kāpēc mana 
paziņa jau pirms braukšanas uz Ruca-
vu teica, ka tā esot maģiska vieta.
Ieviržu pulka; gribas tikt uz 
visām!

Rucavas pamatskolas direktore 
Liena Trumpika saietā bija mājasmā-

tes lomā, jo viņas skola šajās dienās 
bija pārvērtusies pamatīgi – ķīmijas 
kabinetā saieta dalībnieki spēlēja kok-
li un diskutēja par politiku, latviešu 
valodas kabinetā notika ASV mācītā-
jas Gundegas Puidzas vadītā ievirze 
Saruna ar dievišķo – klusumā, vārdos 
un kustībā, datorklasē tapa saieta avī-
ze Pūralāde, bet medmāsas kabinetā 
dzīvoja zāļu sieva Līga Reitere, kura 
kopā ar savas ievirzes sievām pagata-
voja veselīgus salātus no vairāk nekā 
30 augiem, ko citi sauktu par nezālēm.

Kā darināt dzintara saspraudi, 
sauktu par kniepķenu, kā kult īpašo 
balto sviestu, kā izadīt Rucavas robi-
ņus – to visu iemācījās tie nometnes 
dalībnieki, kuri no bagātīgā nodarbību 
piedāvājuma bija izraudzījušies tieši 
šīs ievirzes. Dzintara ievirze notika 
pie meistares Guntas Vecpils, kura 
ar dzintaru nodarbojas jau 49 gadus. 
Viņas vadībā pieci dalībnieki darbu 
sāka ar dzintaru gabaliņu slīpēšanu uz 
aparāta, pēc tam turpināja slīpēšanu 
ar smilšpapīru un pulēja. Kniepķens, 
kas sastāv no 14 dzintara gabaliņiem, 
ir Rucavas sievu goda tērpa sastāvdaļa 
un satur apkakli kopā kā kņope. Tas ir 
Rucavas tradicionālā kultūras manto-
juma spilgtākais simbols un atainots 
arī novada ģerbonī. Vai, cik skaisti! – 
izsaucās ne viens vien dalībnieks, ap-
skatot saieta noslēguma izstādē kniep-
ķenus un arī citas rotas. 

„Nebiju domājusi, ka nedēļas lai-
kā var izgatavot tik skaistus gredze-
nus!“ – izstādē ieraugot rotkalšanas 
ievirzes dalībnieku darinājumus, 
sprieda kāda saieta pirmvasarniece 
(atvasināju šo vārdu no pirmziemnie-
ce), sakot, – ja tiks vēl kādu reizi uz 
nometni, tad arī ies uz rotkalšanas ie-
virzi.

Daudz ko saieta dalībniekiem ie-
mācīja trīs rucavnieces māsas Tapiņas. 
Māras Tapiņas vadībā saieta dalībnie-
ki tradīciju mājā Zvanītāji ik dienu 
mācījās gatavoja maltītes rucavnieku 
gaumē: biešu šautri, gurķu zupu, stri-

Pūrs Rucavā piepildīts!
Trīsreiztrīs saiets ar 378 dalībniekiem

 
Turpinājums 11. lpp.

Saieta atklāšanā pie Rucavas pamatskolas Alsungas dziedātāji nodod stafeti 
rucavniekiem. Centrā Inese Krūmiņa.
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malu zupēnu ar apaļis rāciņis, rīvātus 
kukuļus ar pienu vai speķa mērci, rie-
zi, skaldītus rāciņus ar balto sviestu, 
balto un bimbalu tīri (tā Rucavā sauc 
biezputru), krateni, peldošās salas, 
melleņu ķiļķinu saldo zupēnu, biguzi 
un maizes kārtojumu, auzu žūri un vēl 
šo to citu.

Adīšanas ievirzes dalībnieces 
zina, ka Rucavā mežģīņadījuma zeķes 
sauc par caurlielinēm, bet pirkstaiņus 
par pirštiņiem. Rožiņi ir ar rožu rakstu 
izadīti cimdi, un dubultiņi – dubultie 
cimdi.

Kad no ASV atbraukušajai Mārai 
Vīksniņai jautāju, kuras ievirzes iz-
raudzījusies, viņa stāstīja, ka iemācī-
jusies izšūt Rucavas krustiņdūrienā, 
un kopā ar senvēstures ievirzes vadītā-
ju Andri Tomašūnu dodas arheoloģis-
kās ekspedīcijās. Māras meita Helēna, 
kura augustā jau ceturto gadu vadīs 
3x3 saietu Katskiļos, saka, ka gaisotne 
Rucavā ir ļoti līdzīga, un cer, ka varēs 
Katskiļos teikt tāpat kā Rucavas saieta 
vadītāja: „Ja dalībnieki jūtas labi, tad 
arī es jūtos labi.“

Helēna Rucavā auda ceļu jostas un 
spēlēja kokli. Viņas māsasdēli Maksis 
un Silvans Andersoni ar sajūsmu pie-
dalījās Vilku mācībā, un Silvans pēc 
loka uzmeistarošanas visu turpmāko 
nometnes laiku bija redzams ar loku 
rokā. Maksis gandarīts, ka Putnu mā-
cības ievirzē izgatavojis putnu būrīti, 
un tas paliks parkā pie Rucavas pamat-
skolas.

Politiskais naivums un vīns
Kad politikas ievirzes vadītājs 

Ansis Bogustovs vaicāja saviem klau-
sītājiem, kuras problēmas Latvijas 
politikā ir visbūtiskākās, pieteikto te-
matu loks bija plašs, sākot ar vēstures 
mācīšanu mazākumtautību skolās un 
beidzot ar slinkiem birokrātiem. Bet 
politoloģijas profesors no Melburnas 
Uldis Ozoliņš rosināja domāt, ka var-
būt Latvijā cilvēki par daudz čīkst un 
par maz iesaistās paši.

Divas dalībnieces atzina, ka pa-
gaidām esot politikā naivas. Tamdēļ 
izvēlējušās šo ievirzi. „Man šogad 
būs pirmo reizi iespēja balsot Saeimas 
vēlēšanās, un sajūta tāda, it kā jāga-
tavojas kontroldarbam,“ teica jaunie-
te Andra. (Mārai Tupesei gan es pēc 
nodarbības pateicu, ka viņas gados 
stāstīt par politisko naivumu ir īpaši 
smalka koķetēšana. Protams, tā maz-
liet „atriebos“ Mārai par to, ka mana 
meita pēc Māras vadītās ģimeņu semi-
nāra ievirzes apmeklēšanas sāka mani 
audzināt ar tur saklausītajām gudrī-
bām!)

Bet diplomēts politologs Linards 
Liberts nometnē bija sastopams pavi-
sam citā vietā, gatavojot rūgstokli no 
upenēm, jo viņš vadīja vīna darīšanas 
ievirzi un rūgstoklis ir vīna materiā-
la bāze. Linards teica: „Es cilvēkiem 

stāstu par latviešu pašu darītajiem 
vīniem un saku – būtu taču labi, ja 
18. novembrī vai Ziemassvētkos vai 
Jauno gadu svinot, izbaudītu dzērie-
nus, kas mūs enerģētiski uzlādē. Jo 
ogās, ābolos, bērzu sulās ir šeit mūsu 
zemes iedotā enerģija.“

Paši mazākie dalībnieki savās no-
darbībās mācās pazīt latviskās zīmes – 
jumi un Austras koku un prot nodzie-
dāt galda dziesmu: Met, Laimiņa, zelta 
jostu,/ Ap šo visu istabiņu,/ Lai paēda, 
kas neēdis,/ Lai padzēra, kas nedzēris. 
Un, ja četrgadīgā Rēzija nometnes at-
klāšanas dienas vakarā pirms iemigša-
nas, dienas spilgtākos iespaidus prātā 
pārcilājot, atminas atklāšanas ceremo-
niju un vēlreiz nodzied himnas sāku-
mu Dievs, svētī Latviju!; jāpiekrīt Ul-
dim Siliņam, ka latviskuma bastions 
saietam ir ļoti trāpīgs apzīmējums.

Visi, kas bijuši 3x3 nīkšanās, do-
māju, ir vai nu dzirdējuši Uldi Siliņu 
pašu vai vismaz leģendas par viņu. O, 
šoreiz bija varena monoizrāde ar viņa 
bērnības stāstiem! No tiem atceros, 
piemēram, ka „tētis, stārķis un Zie-
massvētku vecītis ir viens un tas pats!“ 
un esmu nolēmusi nopirkt Ulda jauno 
grāmatu, kuras prezentācija notika 
9. augustā Carnikavā.

Un tā nu ikvienam bija diezgan 
grūti izvēlēties – dziedāt nīkšanā vai 
dancot mugurdanci, polku, krakovja-
ku, jo abas iespējas taču vienlīdz vi-
linošas.

Nometnes avīze Pūralāde (tās no-
saukumu izdomāja Uldis Siliņš, avīzes 
galviņu zīmēja Agrita Krieviņa, ak jā, 
un visa saieta logo autors ir Ilgvars Zā-
raks, kurš kopā ar dzīvesbiedri Marinu 
vadīja metālkalšanas ievirzi) ir pilnum 
pilna ar labiem vārdiem par saietu.

Raug, dažu dalībnieku atziņas, ar 
kurām viņi dalījās arī Latvijas Avīzes 
slejās.

Baiba Kalniņa (Īrija): „Latvietis 
nevar iztikt bez dziedāšanas, dejo-
šanas un teātra spēlēšanas, un kopā 
būšana un darīšana palīdz saglabāt 
latviskumu. Galvenais, ka mums ir jā-
iemāca bērnus būt par latviešiem, un 
saiets ļoti palīdz sasniegt šo mērķi.“

Ieva Rīse (Norvēģija): „Beidza-
majos gados ik vasaru kopā ar meitām 
braucu uz 3x3 nometnēm, un tas ir 
svarīgi mums visām, jo nometnes dod 
stimulu runāt latviski, lepnumu par 

Latviju un apziņu, ka te daudz kas ir 
labs. Tā kā neesmu norvēģiete, man ir 
svarīgi saglabāt latviskumu, jo identi-
tāte ir veidojusies šeit, un bērniem jā-
zina, kur ir mammas dzimtene. Mājās 
vienubrīd Maija negribēja, ka ar viņu 
runāju latviski, bet vēlējās, lai izsa-
kos norvēģiski, tāpat kā skolasbiedru 
mammas. Te viņai ir draugi, ar kuriem 
runāt latviski, un tas rada kopības sa-
jūtu, paplašina redzesloku. Un meitas 
saprot, ka latviešu valoda ir bagātība, 
ka viņām ir kaut kas vairāk nekā nor-
vēģiem.“

Agnese Gustmane (Apvienotie 
Arābu Emirāti): „Jau 24 gadus esmu 
pavadījusi Vācijā un citās valstīs, un, 
tā kā pašreiz vīram darbs ir AAE, šo-
vasar uz Latviju atbraucām no turie-
nes. Arvien ilgāk dzīvojot ārzemēs, 
arvien vairāk saprotu, cik daudz man 
ticis iedots pūrā no Latvijas. Kad brīv-
dienas pavadu Latvijā, jūtu, ka saņe-
mu labu enerģijas lādiņu. Ja tas gars, 
kas valda 3x3 nometnē, pārņemtu visu 
Latviju, tad te būtu ne tikai Eiropas, 
bet pasaules centrs! Nometnē visi mē-
ģina viens otram palīdzēt un pieņem 
un ciena cits citu, neatkarīgi no ādas 
krāsas, karjeras stāvokļa un situētī-
bas.“

Aiga Ožehovska (dzīvo Vācijā, 
strādā Luksemburgā): „Esmu ES ie-
rēdne, un, dzīvojot tālumā, tomēr ar 
vienu kāju esmu Latvijā, vismaz sajū-
tās. Dzīvesbiedrs ir vācietis, un  dis-
kusijā par identitātes saglabāšanu viņš 
teica: „Vissvarīgākais ir nodot tālāk 
nevis pelnus, bet uguni!“  Kamēr cil-
vēkos tā latviskā daļa degs, viņi mek-
lēs iespējas un veidus, kā nodot to tā-
lāk.“

Igors Stepanovs (Baltkrievija): 
„Latvija ir manas vecmāmiņas un 
mammas dzimtene. Pats esmu dzimis 
un visu mūžu dzīvojis Baltkrievijā, 
taču jūtu piederību latviešu tautai. 
Uzskatu, ka mums visiem jāzina savu 
senču saknes, kultūra, valoda. Pazīstu 
gan baltkrievu, gan latviešu kultūru, 
protu abas valodas. Internetā latviski 
lasu ziņas par Latviju un vismaz rei-
zi mēnesī braucu uz Rīgu. Saietā 3x3 
iemācījos koklēt, ko jau sen biju vēlē-
jies.“

Dace Kokareviča,
„Pūralādes“ redaktore

Laikrakstam „Latvietis“

Pūrs Rucavā piepildīts!
Turpinājums no 10. lpp.

Daudzinājums.
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Latvijas drošība ir 
nopietni apdraudēta. 
To skaidri rāda agresija 
pret Ukrainu. Ukrainas 
okupācija, tai skaitā – 
Krimas okupācija un 
aneksija ir pierādījums 

Krievijas vēlmei atjaunot impēriju. Ir 
satricināta Eiropas drošības arhitektūra, 
kurā balstās Baltijas valstu neatkarība. 
Tas jāņem vērā Latvijai. Šajā situācijā 

ir svarīgi neaizmirst, ka Latvija jopro-
jām ir ES un NATO dalībvalsts. Taču 
piederība NATO nevar atrisināt visu. 
Latvijas pirmā aizsardzības līnija esam 
mēs paši. NATO mums palīdzēs tikai 
tad, ja vispirms paši gribēsim aizstāvēt 
sevi. Uzbrukuma gadījumā bruņota un 
apmācīta tauta ir valsts reālākais drošī-
bas resurss. Zemessardze ir mūsu tautas 
pašaizsardzības pamats. Zemessardze 
Latvijā jau kopš 90. gadu vidus ir tiku-

si novājināta. Tāpēc patlaban ir būtiska 
Zemessardzes funkciju atjaunošana, at-
jaunojot zemessargiem iespēju ikdienā 
piekļūt ieročiem, veicot moderna bru-
ņojuma iegādi, gatavoties reaģēt jaunā 
tipa Krievijas realizētā kara apstākļos 
g.k. pilsētvidē. Jaunsardzes un Zemes-
sardzes dalība jaunatnes izglītībā patla-
ban ir izšķiroša, lai jaunieši būtu patrio-

drusku par sevi. Sapratu, cik man pa-
tīk ceļot un apzināt vairāk par pasauli. 

Man gāja dikti labi, un es iesaku vi-
siem jauniešiem izmantot šo izdevību.

Tomass Kalējs: Ar Sveika, Latvi-
jas! grupu pirmo reizi ceļoju uz Lat-
viju. Tūlīt kā ierados Latvijā, jūtu, ka 
es tur piederu, un turpmākās divās 
nedēļās dziļi baudīju latviešu kultū-
ru, vēsturi, valodu, dziesmas un tau-
tas dejas. Es varēju paplašināt savas 
intereses arhitektūrā un mākslā, un 
sadraudzēties ar Amerikas un Latvi-
jas jauniešiem. Varējām baudīt gar-
dus latviskos ēdienus, un pirmo reizi 
nogaršoju sklandu raušus. Uzkāpām 
Gaiziņa kalnā, apciemojām Vecrīgu, 
Brīvības pieminekli, Brāļu kapus un 
Nacionālo bibliotēku Gaismas Pils. 
Tik skaidru, svaigu ūdeni nemūžam 
nebiju dzēris kā Gūtmaņa alā. Visvai-
rāk man patika Liepājas Amatu māja 

Saiva, kur es lietoju milzīgas aušanas 
stelles, lai mācītos kā aust tautas tēr-
pus un sedziņas.

Liels paldies latviešu sabiedrībai 
par finansiālo atbalstu – Melburnas 
Daugavas Vanagiem un LAAJ, kā arī 
Amerikas Latviešu Apvienībai par 
ceļojuma rīkošanu, un Melburnas Lat-
viešu Vidusskolai par iespēju piedalī-
ties. Nevaru sagaidīt nākošo reizi kad 
varēšu pavadīt laiku Latvijā.

Vēlos arī izteikt lielu pateicību 
Amerikas Latviešu apvienībai, Sveika, 
Latvija! koordinatorei Anitai  Juber-
tai (Amerikā), Anitai Ozolai (Latvi-
jā) un visām organizācijām Austrālijā, 
kuras atbalstīja mūsu piedalīšanos šajā 
ceļojumā.

Karīna Jaunalksne
Laikrakstam „Latvietis“

vienības Kultūras nozares vadītāja un 
Garezera Klinklāva mākslas galerijas 
direktore, kā arī skolotāja Garezerā – 
gan nometnē, sagatavošanas skolā un 
vasaras vidusskolā. Kā Garezera bēr-
nu un jauniešu skolotāja Līga ir izstrā-
dājusi konkrētu latviešu mākslas vēs-
tures programmu un stundu plānus. 
Austrālijas skolotājiem būs ļoti intere-
santi uzzināt par šo programmu un vai 
to var izmantot arī mūsu skolu mācību 
programmās.

Līga Ejupe 27. septembrī Melbur-
nas latviešu skolu telpās uzrunās sko-
las saimi ar referātu Latviešu māksla 
101 – kur vecāki un skolotāji var ie-
pazīties ar latviešu mākslas virzieniem 
pēdējos 150 gados. Vakarā skolotāji 

tiksies neformālā gaisotnē, kur viņiem 
būs iespēja pārrunāt iPad izmantošu 
mācību procesā – kas izmantots, kas 
labi darbojies, kas nav.

28.  septembrī Melburnas latvie-
šu skolu telpās būs Līgas referāts par 
latviešu mākslas iekļaušanu skolas 
mācību programmā. Vieslektore būs 
arī Maria Gindidis, grieķu izcelsmes 
pētniece un pasniedzēja, kas pati vada 
grieķu skolu Melburnā. Viņas referāts 
Whole brain teaching būs pedagoģijas 
un neirolingvistikas savienojums.

Konferencē arī lekciju sniegs mel-
burniete Ilze Švarca. Ilze jau daudzus 
gadus mācījusi vācu valodu vidussko-
las līmenī un dalīsies savā ilggadīgajā 
pieredzē. Noteikti būs ļoti inspirējoša 
uzruna, jo tēma ir: Kā nebūt garlaicī-
gam valodas skolotājam. Skolotājiem 
būs daudz, ko klausīties un mācīties. 

Būs arī būs iespēja pārrunāt aktuālas 
tēmas, kā arī iepazīties ar Melburnas 
latviešu skolu telpām un bibliotēkām 
(gan pamatskolas, gan vidusskolas).

Nākošajā dienā pēc konferen-
ces, 29.  septembrī, Līga Ejupe lidos 
uz Adelaidi, kur tajā vakarā LAAJ 
rīko Līgas referātu Latviešu māksla 
101 Adelaides sabiedrībai un Adelai-
des skolas skolotājiem, kas netika uz 
Melburnu, jo šinī pašā nedēļas nogalē 
notiks Adelaides latviešu pamatskolas 
sarīkojums.

Konferenci LAAJ rīko ar Latviešu 
valodas aģentūras finansiālu atbalstu 
kas iekļauts Latvijas Izglītības un zi-
nātnes ministrijas budžeta programmā 
Valsts valodas politika un pārvalde.

Daina Grosa
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu skolotāju konference
Turpinājums no 3. lpp.

„Sveika, Latvija!“
Turpinājums no 6. lpp.

Tomass Kalējs pie stellēm Liepājas 
Amatu namā.
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saules Latviešu Ekonomikas un Ino-
vāciju Forums, kad ārzemju latvieši 
tikās ar latviešu uzņēmējiem, lai vei-
dotu kontaktus un pārrunātu sadar-
bošanos, bija arī apsveicams pirmais 
solis nākotnes sadarbībai ar diasporu 
ekonomikā. PBLA kā diasporas jum-
ta organizācija ir gadiem ilgi sekmīgi 

pārstāvējusi latviešus ārzemēs poli-
tiskos jautājumos un Latvijas valsts 
ministriju sadarbība ar to arī pēdējos 
gados sāk uzlaboties un tam jāturpi-
nās. Par reemigrāciju domāju, ka sva-
rīgākais tautiešu atgriešanas dzimtenē 
veicināšanā ir radīt apstākļus, lai viņi 
vēlētos atgriezties. Pirmkārt, tas ir no-
drošināt darba vietas ar konkurētspējī-
gu atalgojumu. Otrkārt, radīt drošības 
sajūtu, ka cilvēki ir gaidīti un vajadzī-

gi. Treškārt, ir jāatrisina jautājums par 
prasību krievu valodas zināšanām dar-
bu vietās. Jauniešiem no vecās trimdas 
nav krievu valodas zināšanas un jau-
nās diasporas jauniešiem, kuri lielāko 
tiesu dzīvo citās Eiropas valstīs, visti-
camāk, arī nebūs krievu valodas zinā-
šanas. Nedrīkst būt tā, ka nevar atrast 
darbu, ja nezini krievu valodu.

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

Katrs pilsonis Latvijai ir svarīgs!
Turpinājums no 7. lpp.

Par nacionālo drošību pēc Ukrainas okupācijas
Ir satricināta Eiropas drošības arhitektūra

 
Turpinājums 14. lpp.
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un biškopības jautājumus, bet arī 
pievērsās valodniecības, politikas 
un kultūras tēmām. Kā jau talantīgs 
žurnālists un atbildīgs izdevējs, Jā-
nis Čakste pats rakstīja ievadrakstus 
savam izdevumam Tēvija par nācijai 
būtiskiem jautājumiem. Tas ir svarī-
gi. Taču no mana viedokļa pats sva-
rīgākais ir viņa ieguldījums cīņā pret 
cenzūru Latvijā. 1905. gada 22. feb-
ruārī viņam izdevās panākt vizīti pie 
Krievijas preses uzraudzības dienes-
ta priekšnieka Kobeko un pieprasīt 
iepriekšējas cenzūras atcelšanu, at-
bildības deleģēšanu, atbildību vispā-
rējās tiesas priekšā un vienādas tie-
sības ar visu Krievijas presi (Tēvija, 
1905. gada 2. marts). Tas bija negai-
dīti drosmīgs solis tiem laikiem, un 
lielā mērā lika pamatu neatkarīgajai 
informatīvajai telpai, par kuru mēs 
tik daudz diskutējām šodien.

Tobrīd – pagājušā gadsimta sā-
kumā, Latvijas iedzīvotāju pārkrie-
vošana sita visaugstāko vilni. Brīdī, 
kad krievu slavofils M. Menšikovs ar 
savu publikāciju Novoje Vremja pie-
prasīja Baltijas steidzamu pārkrievo-
šanu, Čakste nekavējoties uzrakstīja 
pretrakstu un ironiski viņam jautāja 
„Kādēļ tad Dievs arī latviešus pasau-
lē licis? (Tēvija, 1903. gada 20. au-
gusts). Kā par šo laiku stāstīja mana 
vecmāmiņa, tad latviešu bērniem 
skolā tolaik esot bijis aizliegts sav-
starpēji sarunāties latviski. Par divu 
māsu sarunāšanos latviski Rozas 
skolā pamatskolniecēm Līnai, Olgai 
un Zelmai esot nācies saņemt bargu 
sodu – lineāla cirtienus pa plaukstām. 
Skolotāji tolaik izsekoja savus skolē-
nus un sodīja viņus par sarunāšanos 
latviešu valodā. Jānis Čakste savā 
avīzē tobrīd asi vērsās pret šo ten-
denci, nosaucot to par „neprātību“. 
Vienlaikus Čakste skarbi nostājās arī 
pret tiem latviešiem, kurus slavofilu 
direktīvas bija padarījušas padevīgus 
un tramīgus. Viņš rakstīja, ka tauta, 
kurai trūkst pašapziņas, līdzinās cil-
vēku grupai, kas „ir noslīkusi tautis-
kās pašnāvības peklē“. Ar šo Čakste 
nopēla „līdēju“ lomu, kuru tolaik esot 
izvēlējušies diezgan daudzi latvieši, 
lai iztaptu saviem dzimtkungiem (Tē-
vija, 1903. gada 20. augusts).

Pazīstama situācija arī šodien, kad 
Krimas krīzes un uzturēšanās atļauju 
masveida pārdošanas paisuma apstāk-
ļos, daudzi ir gatavi pārdot savas valsts 
neatkarību savu savtīgo biznesa inte-
rešu vārdā.

Jau tolaik Čakste augsti vērtēja 
preses kā tautas audzinātājas uzdevu-
mu. Šo fundamentālo patiesību būtu 
vēlams medijos turpināt arī šodien. 
Brīdī, kad ik vakaru televizors mūs 
izklaidē līdz nāvei un avīzes vairs ne-
spēj aizsniegties līdz saviem intensīvi 
izklaidētajiem lasītājiem, izveidojas 
situācija, ka nav vairs ko lasīt, klausī-

ties vai skatīties.
Izklaide ir aprijusi izglītošanu ar 

visiem zābakiem.
Komerciālā mediju biznesa loģika 

Čakstes ideju par medijiem kā nācijas 
izglītotāju ir nosēdinājusi uz rezervis-
tu soliņa.

Čakste esot bijis lielisks diplomāts. 
Viņam piemitusi spēja saglabāt opti-
mismu arī visdrūmākajās situācijās, 
gatavība iedvesmot savus līdzgaitnie-
kus ticībai brīvas Latvijas nākotnei. 
Viņš esot bijis spējīgs savienot patrio-
tisma degsmi ar atbildības prasmi un 
esot spējis spert visus turpmākos so-
ļus, kas bija nepieciešami Latvijas su-
verenitātes izcīņai. Tieši šāds cilvēks 
mūsu mazajai Latvijai tobrīd esot bijis 
vajadzīgs, lai tā kļūtu par pastāvīgu 
valsti.

Jo vairāk studēju Jāņa Čakstes pie-
nesumu manas valsts vēsturē, jo vairāk 
pārliecinos par to, ka tieši šādā ranga 
politiķis mums atkal ļoti vajadzīgs šo-
dien. Viņš esot spējis stāvēt pāri parti-
jām un saglabāt maksimāli vēsu prātu, 
izlemjot tautai svarīgos jautājumus. 
Būdams par lielu Latvijas mērogiem. 
Kur lai mēs atrodam šodien tika vaja-
dzīgo Čakstes ideju un principu turpi-
nātājus Latvijas politikā?

Mediju darbā un nacionālās infor-
matīvās telpas aizstāvībā.

Mūsu informatīvā telpa šodien – 
Krievijas ideoloģiskās agresijas aps-
tākļos ir destabilizēta.

Būtībā ir jārunā par laiktelpu, kas 
ir cieši saistīta ar atvērto rietumpasau-
les demokrātiskās pieejas rezultātu, un 
tieši tāpēc mēs tikai nosacīti varam to 
uztvert kā izolētu jēdzienu.

Informācija plūsma ir globāla, un 
šībrīža informatīva saduļķojuma prob-
lēmas vēlāk tiks uztvertas tikai kā pār-
ejošs piesārņojums. Es ticu kā tā būs.

Iespējams, ka tieši šādi mēs kād-
reiz novērtēsim šodienas laiktelpas in-
formatīvo piesārņojumu.

Tā būs nākotnē.
Taču šodien mēs Kremļa propa-

gandas ideoloģiskos uzbrukumus 
Latvijai par to, ka Latviju no jauna 
vajadzētu atgriezt Krievijas ietek-
mes sfērā, nespējam novērtēt līdz-
svaroti – Čakstes stilā. Starp citu, arī 
viņš 1906. gada 23. maijā, atbildot 
baronam fon Ropam, savā laikrakstā 
Tēvija rakstīja par to, cik ļoti atšķi-
rīgi Latviju mīl tie, kam šajā valstī 
rūp bizness: „jūsu apgalvojums, ka 
Jūs mīlot to latviešu tautu, var jau 
būt pareizs, tikpat pareizs kā tas, ka 
Jūs mīlat savu jājamo zirgu un jakts 
suni. Tikai to jums vajadzēja iegau-
mēt, ka tādam, kas savu mīlestību 
klaji sludina, neviens īsti negrib ticēt. 
Bet mēs nemeklējam Jūsu mīlestību, 
kura mums ir jau labi pazīstama: mēs 
meklējam taisnību un tiesības. To jūs 
negribiet saprast, ka bez jums vēl kā-
dam citam varētu būtu tiesības. Un 
te ir Jūsu nelaime. Quos deusperdere 
vult, dementat prius.“

Šos Čakstes vārdus mēs šodien – 

vairāk nekā 100 gadus pēc to uzrakstī-
šanas, varam adresēt tiem, kas šodien 
mēģina saduļķot mūsu informatīvo 
laiktelpu ar postsovjetisko dogmu 
ideoloģiju.

Kā rīkoties šajā situācijā? Kā sa-
nēt ideoloģijas duļķes, kas atpeld līdz 
mums no Kremļa dezinformācijas ka-
nalizācijas caurulēm? Kā apturēt to, ka 
šī informatīvā kanalizācija sāk sagro-
zīt arī mūsu iedzīvotāju prātus?

Par to es sāku domāt brīdī, kad 
pavasarī iedzīvotāji iebalsoja Eiropar-
lamentā deputāti Griguli. To pašu, kas 
nebija uzstājusies nevienā tribīnē, me-
dijā vai haidparkā, lai izklāstītu savus 
politiskos nodomus, mērķus vai idejas. 
Tā teikt – viņa atļāvās vēlētājiem vis-
pār nepaziņot, ko īsti darīs Briselē, ja 
viņu ievēlēs Eiroparlamentā. Viņa klu-
sēja, taču portreti greznoja sabiedrisko 
transportu, un reklāmas bezmaksas 
avīzītes aizdambēja visu Latvijas ie-
dzīvotāju pasta kastes.

Kā tas varēja notikt, ka politiķis, 
kas slēpj savu politiku var tikt ievēlēts 
no tautas uz tiražētu fotogrāfiju pama-
ta, kas uzlīmētas uz sabiedriskā trans-
porta sāniem?

Tā ir bīstama zīme mums visiem.
Tā liecina, ka zināma daļa mūsu 

vēlētāju nesaprot masu manipulācijas 
ideoloģisko mehānismu un ir ērti/pa-
rocīgi upuri demagogiem un publiskās 
domas manipulatoriem.

Ko šajā situācijā darītu Čakste?
Viņš mācītu tautu. Tieši tāpat kā 

1905. gadā.
Varbūt, ka arī mums vajag beigt 

kaunināt, baidīt un draudēt publiskajai 
domai par to, ka „būs slikti“ (!), bet tā 
vietā beidzot sāk mācīt mediju mācību 
skolās un pat bērnudārzos.

Lai svešie un nelāgie demagogi 
mūsu publikai (ar savu loģiku) vien-
kārši netiek klāt.

Mums atkal jākļūst par tautskolo-
tājiem, kuri (kā rakstīja Čakste) klusi, 
kā kurmji klusi strādādami, „audzina 
tautu, viņa/modina dzīšanos pēc visa 
daiļā un augstā“ (Tēvija, 1893. gada 
8. septembris).

Tāpēc mācīsim šodien medijus 
bērniem un skolēniem kā parastu sko-
las priekšmetus. Es ticu, ka šādā ceļā 
mēs būsim fundamentāli aizsargāju-
šies pret smadzeņu skalotāju ofensīvu.

Lai mums veicas un izdodas!
„Latvijas valsts stāv augstāk par 

visu“ – rakstīja Čakste mūsu valsts pa-
stāvēšanas pirmajā gadā, uzverot kom-
petences būtisko nozīmi demokrātijā.

Pie tā arī paliksim.
Paldies par uzmanību!

Sandra Veinberga,
RISEBA un Liepājas universitātes 

asociētā profesore, žurnāliste.

Uzstāšanās prezidenta Jāņa Čak-
stes 155. dzimšanas dienai veltītajā 
pasākumā „Latvieši un viņu Latvija“ 
Latvijas Universitātes Juridiskajā fa-
kultātē, 2014. gada 20. septembrī

Referāts Čakstes konferencē
Turpinājums no 1. lpp.
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Elmārs Dambergs
Mūžībā aizgājis karikatūrists „Dadzis“
1924. g. 29. septembrī, Aizputē – 2014. g. 11. septembrī, Parry Sound, Ontario, Kanādā

Tikai vairāk kā divas nedēļas pirms 
savas 90. dzimšanas dienas mūžībā aiz-
gājis karikatūrists, akvarelists Elmārs 
Dambergs, kuru vislabāk Kanādas lat-
vieši un tautieši citās zemēs pazina kā 
Dadzi, kura karikatūras vairāk kā 50 
gadus bagātināja vai ik laikraksta Lat-
vija Amerikā numuru. Laiku pa laikam 
tās publicēja arī Amerikas Laiks.

Elmārs Dambergs piedzima septiņu 
bērnu ģimenē Aizputē. Tēvs gan vēlējās, 
lai dēls kļūtu mācītājs, taču zēnu intere-
sēja vienīgi māksla. Viņš zīmēja visu, 17 
gadu vecumā pat uzzīmēja pirmo paš-
portretu. Viņš vēlējās mācīties Latvijas 
Mākslas akadēmijā, taču karš sapņiem 
pārvilka strīpu. Lai kā gāja, viņam krā-
sas un zīmulis vienmēr bija pie rokas, pat 
Cedelhemas gūstekņu nometnē, kur uz-
zīmēja pirmo karikatūru un pirmo reizi 
piedalījās izstādē. Pārceldamies uz dzīvi 
Anglijā, viņš iestājās Boltonas mākslas 
skolā un pēc tam Londonas Mākslas 
koledžā, kur 1951. gadā saņēma preses 
mākslinieka diplomu. Šajā pašā gadā 
viņa karikatūras parādījās gan latviešu 
Londonas Avīzē, gan angļu laikrakstā 
Bolton Evening News. Tās iepatikās iz-
devējam Kanādā, kurš uzaicināja māks-
linieku pārcelties uz šo tālo zemi.

Tur viņš ieradās 1952. gadā. Strā-
dādams visādus darbus Toronto, viņš 
atkal mācījās – šoreiz Ontario Mākslas 
koledžā (1958-1960), vēlāk Lavrentian 
universitātē, kur papildinājās mākslas 
vēsturē (1976).

Elmārs Dambergs dzīvoja mākslā – 
rakstīja esejas, gleznoja, zīmēja. Viņš 
bija Kanādas latviešu mākslinieku vie-
nības Latvis biedrs, piedalījās tās izstā-
dēs gan ar eļļas gleznām, gan akvare-
ļiem, kā arī ar karikatūrām. Viņš iestājās 
arīdzan Kanādas Akvarelistu biedrībā 
(The Canadian Society of Painters in 
Water Colour), kas 2011. gadā latviešu 
mākslinieku ievēlēja par mūža biedru, 
izceļot viņu kā vienu no redzamākajiem 
Kanādas gleznotājiem. Viņa gleznas at-
rodamas daudzās Kanādas mākslas ga-
lerijās, arī Karalienes kolekcijā (Queens 
collection), Nacionālajā arhīvā Otavā un 
citur. 1982. gadā viņš saņēma Kanādas 
125. gadadienas piemiņas medaļu.

Tomēr vislielākie nopelni Elmāram 
Dambergam ir karikatūras jomā. Viņa 
asais zīmulis nesaudzēja nevienu – ne 
politiķus, ne sabiedriskos darbiniekus, 
pat par sevi un savu suni paironizēja. 
Viņš savā satīrā atklāja cilvēku vājības 
un netikumus. 1972. gadā pārcelda-
mies uz Parry Sound, ātri vien iekļā-
vās šis pilsētas mākslas dzīvē, aktīvi 
darbodamies gan kritikā, gan – vēl jo 
vairāk – savos zīmējumos rādīdams 
vietējo sabiedrību greizā spogulī.

Elmārs Dambergs, ko vietējie ļau-
dis pazina kā Elmer Dambergs, kļuva 
populārs ar saviem satīriskajiem zī-
mējumiem, izpelnīdamies ne vienu 
reizi vien uzslavas un godalgas – viņš 
vairākkārt atzīts par labāko Zieme-
ļontario. Lielākais nedēļas izdevums 

North Star publicēja viņa karikatūras 
redaktora slejā, tās vien ir pie diviem 
tūkstošiem. Karikatūras ir apkopotas 
divās grāmatās angļu valodā un vienā 
latviski – Ar smaidu pa trimdas taku... 
(1998). Tās pazīstamas arīdzan pasau-
lē – viņa darbi ir publicēti izdevumā 
International Cartoon Exhibition in At-
hens. Par ieguldījumu šajā mākslas no-
zarē 2000. gadā PBLA Kultūras fonds 
piešķīra māksliniekam goda balvu.

Elmārs Dambergs zīmēja līdz pē-
dējam brīdim, kamēr vien elpoja un 
cēlās viņa roka. „...vakar mēs pastā 
vēl saņēmām viņa pēdējo sūtījumu“, 
rakstīja vēstulē par viņa aiziešanu Lat-
vijas Amerikā redaktore Vita Gaiķe.

Viņš bija atsaucīgs un atklāts cil-
vēks, par to pārliecinājos mūsu sarakstē.

Reiz kādā vēstulē Elmārs Dam-
bergs atzinās: „Daudz no tā, kas esam, 
kļūstam, atkarājas no mūsu vecākiem. 
Manējie abi sarunājās ir vāciski, ir krie-
viski. Drillēja manī visādus pantiņus, 
spēlēt instrumentus, dziedāt... Mani 
bieži aizkustināja Latvijas dzejdari.“

Un tad citēja Raini:
„Mums visiem vienas sāpes un cerības,
Kad es jums manas sūdzu,
Jūs dzirdat savējās“.

Bet, kad Parry Sound avīzes re-
daktors brīnījās: „kur esmu mācījies 
tik izcilu, kultivētu valodu“, Elmārs 
Dambergs klusu pie sevis teicis: „Jā, 
vecīt, no grāmatām...“

Māris Brancis

votas un izdziedātas latviešu gadskārtu 
ierašas un godi. Vairāki kora dalībnieki 
apvienojušies vīru akustiskajā vokāli – 

instrumentālajā ansamblī, kuri apvie-
nojoties ar folkloras kopu vienmēr gata-
vi uzspēlēt latvju dančus un saviesīgas 
balles latviskā garā. Liepupes vīru an-
samblis piedalījās arī Dziesmu svētku 
tautas mūzikas koncertā Raksti, kas no-

tika 2. jūlijā Ķīpsalas hallē, kur tam bija 
iespēja sadziedāties ar Suitu sievām.

Uz tikšanos un sadziedāšanos 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienās 
Sidnejā!

Koris „Pernigele“

AL55.Kultūras dienās Sidnejā
Turpinājums no 4. lpp.
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JURIS ĒRMANIS
Dzim. 1935. gada 17. janvārī, Burtnieku pagastā „Puķēs“

Mir. 2014. gada 23. augustā Melburnā

sit tibi terra levis!
Sēro
Korporāciju kopa Melburnā

tiski un vēlētos aizstāvēt Latviju.
Mūsu sabiedrotie gaida signālus 

no Latvijas valdības, ka nepieciešams 
vairot NATO spēku klātbūtni Baltijas 
valstīs. Pagaidām nav konkrētas rīcības 
valsts drošības un aizsardzības stipri-
nāšanai. Ir tikai Ministru Prezidentes 

L. Straujumas neskaidrie apgalvojumi, 
ka Latvija esot „valsts starp Eiropas Sa-
vienību un NVS valstīm, ar kurām esam 
cieši saistīti ekonomiski un politiski“. 
Arī Finanšu ministrijas atbildīgās amat-
personas nesteidz atbalstīt Zemessardzi 
un valsts drošību, aizsardzību kopumā, 
solot to reāli darīt tikai pēc gadiem... 
Vai mēs savu brīvību pārdosim par rub-
ļiem un citām NVS valūtām? Ko par to 

saka Latvijas tauta? Valsts aizsardzības 
stiprināšana sāksies tikai tad, kad to no 
politiķiem skaļi prasīs tauta.

Dr. Vineta Poriņa
(Nacionālā Apvienība)

Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācijas (EDSO) Parlamentu 

Asamblejas Latvijas delegācijas 
vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Par nacionālo drošību...
Turpinājums no 12. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 26. sept., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Ēdie-
ni un dzērieni par mērenām cenām. 
Ēdiens dabūjams no plkst. 18.00 līdz 
19.30. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 27.  sept., plkst. 10.00 Ade-
laides Latviešu skolas ikgadējais sa-
rīkojums Tālavas lielajā zālē. Tēma 
šogad ir Latvijas pilsētas. Pēc sarīko-
juma, kā parasti, varēs pakavēties pie 
kūkām un kafijas un būs arī loterija. 
Nāciet un priecājieties kopā ar mums! 

Ieeja pret ziedojumiem.
Pirmdien, 29. sept., plkst. 17.30 Lite-
rāra pēcpusdiena ALB namā. Latviešu 
māksla pēdējos 150 gados. Referente 
Līga Ejupe, Amerikas Latviešu apvie-
nības (ALA) Kultūras nozares vadītāja. 
Referente papildinās lekciju ar vizuā-
liem piemēriem. LAAJ aicina visus in-
teresentus apmeklēt šo priekšlasījumu. 
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā Tā-
lava.
Sestdien,  11.  okt., plkst. 12.00 Ade-
laides Latviešu biedrības pilnsapulce 

ALB namā. Pēc sapulces vīns un uz-
kodas.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 5. okt., plkst. 11.00 draudzes 
un dāmu komitejas 65. gada dienas pa-
teicības dievkalpojums bez dievgalda.

Brisbanē
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā.
Svētdien,  5.  okt., plkst. 10.00 Svēt-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. septembris
Rodrigo, Rauls
1629. Altmarkas pamiers, noslēgts 
starp Zviedriju un Poliju-Lietuvu pēc 
savstarpēja kara.

26. septembris
Gundars, Kurts, Knuts
Valodu diena Eiropā
1919. dibināta Rietumu Krievijas brīv-
prātīgā armija – Golca līgumā ar Ber-
montu.
1959. politiķis, LR finanšu ministrs 
(2000.g. 5.maijs – 2002.g. 7.nov.), LR 
veselības ministrs (2004.g. 2.dec. – 
2007.g. 17.janv.) Gundars Bērziņš.

27. septembris
Ādolfs, Ilgonis
Pasaules tūrisma diena
1934. sabiedrisks darbinieks Austrāli-

jā Eduards Lēmanis.

28. septembris
Sergejs, Lana, Svetlana
1919. dibināta Latvijas Universitāte.
1939. Igaunija un PSRS paraksta sav-
starpējās palīdzības paktu, dodot bā-
zes Igaunijā.
1939. Otrais pasaules karš: Vācijas 
spēki ieņēma Varšavu.
1942. politologs, Saeimas deputāts 
Atis Lejiņš.
1964. politiķis, LR zemkopības mi-
nistrs (2002.g. 7.nov. – 2009.g. 4.febr.) 
Mārtiņš Roze.
1994. Baltijas jūrā nogrima kuģis Es-
tonia, bojā gāja 852 cilvēki.

29. septembris
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails
Miķeļdiena

1884. rakstnieks Roberts Sēlis.
1919. čellists un muzikologs Jānis 
Ozoliņš.
1923. sabiedriskā darbiniece Austrāli-
jā Ērika Stokāne.

30. septembris
Elma, Elna, Menarda
1964. mācītājs Dainis Markovskis.

1. oktobris
Zanda, Zandis, Lāsma
Starptautiskā mūzikas diena
Starptautiskā veco ļaužu dienu
1884. rakstnieks Andrejs Kurcijs 
(Kuršinskis).
1919. Niedra, Golcs, Bermonts nolemj 
gāzt valdību un iecelt Niedru par ģen. 
gubernatoru.
1944. Somijas armija uzbrūk vācie-
šiem Somijā.  ■

bija ļoti, bet drīz vien kļuva skaidrs, ka 
acis bijušas lielākas par vēderu. Taču, 
kas attiecas uz ēšanu, nav manā rakstu-
rā uzdot, jo senie, liesie dīpīšu laiki vēl 
nav aizmirsti, un tā nocīnīju visu līdz 
plikam kaulam. Pieveicu gan to lopiņu, 
kaut acis vai sprāga no pieres laukā.

Uz saldā zoba varēja likt riekstu 
kūku un kafiju, bet līdz tam vajadzēja 
mazliet pagaidīt, kamēr cūciņa nosēžas.

Interesanta, negaidīta blakus nodar-
bība bija mākslas darbu izpārdošana. 
Dažas dienas pirms pusdienām uz Va-
nagu namu atveda aptuveni trīsdesmit 
dažādus mākslas darbus no nelaiķes 
Noras Metanomskas krājuma, un te nu 
bija laimīga sakritība, jo tik daudz cil-
vēki namā sanāk reti, un varējām tūlīt 
izmantot gadījumu un piesaistīt ļaužu 
uzmanību. Mākslas darbus izstādīja zā-
les priekšā, un līdz sarīkojuma beigām 
lielākā daļa bija atradusi jaunas mājas, 
jo cilvēks jau nedzīvo no cūkas stilbi-
ņiem vien; vajag arī dvēselei kaut ko. 
Jauki, ka mūsu viesi bija tik kulturāli! 

Daži gan atzinās, ka pērk ne bildes, bet 
gan rāmja dēļ, jo gribot tur ielikt spo-
guli. Lai nu kā, Vanagu kase tika pil-
nāka par vairākiem simtiem dolāru, un 
atlikušās bildes varēs likt kādā loterijā!

Man arī patika vairākas bildes, bet 
diemžēl mājā nav vairs brīvas sienas, 
kur kārt. Turklāt dažas bija ļoti lielas, 
bet kā par brīnumu, tieši lielās aizgā-
ja pirmās, un viena mākslas cienītāja 
iegādājās veselas četras! Laikam liela 
māja, un daudz kailu sienu.

Liels paldies par sarīkojuma pirm-
klasīgu izdošanos pienākas Andrim 
Jaudzemam un viņa ģimenei, kas visu 
noorganizēja, apkalpoja viesus, strādāja 
bārā, iekasēja naudu, utt., utt. Šefi, brā-
ļi Algis un Rick Ignatavičiusi ar palīgu 
John (uzvārdu diemžēl nezinu) ir And-
rim personīgie draugi, kas arī Vanadžu 
kasē ieliek daļu no pēcpusdienas peļņas. 
Sandra Danilēviča un Sanita Grover ne 
tikai čaklas, bet arī acij tīkamas; visu 
pēcpusdienu skraidīja ar smagiem ēdie-
nu šķīvjiem, lai 108 ēdāju vajadzības 
tiktu apmierinātas. Un visu ar smaidu 
un laipniem vārdiem! Daina un Agris 
Ezeriņi bija nozīmēti virtuves darbiem, 

jo kamēr Vanagu virtuvē trūkst attie-
cīgā mehanizācija, lietoto trauku maz-
gāšana paļaujas uz roku darba. Šķīvji 
vēl tā, bet simtiem glāzes un visas tās 
taukainās pannas notīrīt, ir pilnīgi va-
roņu darbs! Malači! Juris Jaudzems ar 
savu ierasto, plato smaidu kalpoja aiz 
bāra, (man šķiet, ka arī viņam tika daļa 
no tām mazgājamām glāzēm) un bez 
pūlēm iztirgoja divus dučus baltvīna, 
daudz Latvijas alu un arī krietnu devu 
stiprā dzēriena. Vislielākā uzslava pie-
nākas pašam Andrim, kas visu saturēja 
kopā, pie reizes noorganizēdams re-
kordlielu publiku un rekordlielu ienā-
kumu gan par ēdienu, gan bārā.

Visumā pavadīju jauku pēcpusdie-
nu un uz vakariņām šoreiz ietaupīju, 
bet jautājums paliek: kāpēc Vanadžu 
gatavotās pusdienas nav tik labi ap-
meklētas? Mūsu ēdiens nav sliktāks 
un ir pat lētāks. Mīļie tautieši caur 
Ziņotāju katru sestdienu ir laipni lūgti 
Vanagu namā, vajag tikai pieteikties, 
bet kā jau es teicu par to pravieti...

Šoreiz pietiks.
Mīļus sveicienus Tev sūta

Gunta

Viesu šefiem liela piekrišana
Turpinājums no 2. lpp.
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dienas rīts Dievam. Pārrunāsim Jāņa 
evaņģēliju 5:25-47 pie D. Dambergas, 
43 Norman Cres., Norman Park.
Svētdien,  5.  okt., plkst. 12.30 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 4. okt., plkst. 13.00 Pļaujas 
svētki. Loterija un bazārs. Līdzi ņe-
mami groziņi. Aicinām arī piedalīties 
visus, kas nāks balsot Saeimas vēlēša-
nās – ieeja brīva.

Kanberā
Sestdien, 27. sept., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības pilnsapulce 
Immanuel baznīcas zālē, Lyons. Pēc 
pilnsapulces Egons Eversons stāstīs 
par saviem iespaidiem šī gada vasarā 
Latvijā un Ēriks Ingevics par mūzikas 
svētkiem Austrijā. Pēc tam rādīs Rīgas 
Latviešu biedrības izdoto DVD par Rī-
gas pieminekļi.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pirmdien, 6. okt., plkst. 13.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Sv. Pētera baz-
nīcā, Reid.

Melburnā
Piektdien, 26. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 27. sept., plkst. 11.00 Pava-
sara svētki Latviešu ciemā. Ieeja brī-
va. Pusdienas $10. Priekšnesumi un 
dziedāšana. Pērkamas kūkas un kafija. 
Loterija. Visus laipni ielūdz Ciema tal-
cinieces.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 9.00 Baltijas 
studiju konference Monaša univer-
sitātes Japanese Studies Centre. Visi 
mīļi gaidīti. Maksa $25 no personas, 
studentu atlaide $15. Pieteikšanās pie 
Ulda Ozoliņa u.ozolins@uws.edu.
au vai Delaney Skerrett d.skerrett@
griffith.edu.au bet var arī ierasties bez 
iepriekšējas pieteikšanās.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 11. okt., plkst. 16.00 gaidu un 
skautu ģimenes vakars Latviešu namā.
Svētdien, 12. okt., plkst. 13.00 Sveika, 
Latvija! un Priecīgas pēdas dalībnie-
ku referāti DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 28. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums. Pēc dievkalpojuma Bībeles 
studijas.
Svētdien, 5. okt., plkst. 10.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums.
Svētdien, 5. okt., plkst. 14.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  12.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Pertā
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu centrā.
Svētdien,  12.  okt., plkst. 10.00 Dau-
gavas Vanagu izbraukums no Latviešu 
centra ar autobusu uz Mandurah. Pus-
dienas Cicerello restorānā. Pieteikša-
nās pie Gunāra Kaģa, 9457 4176 līdz 
5. okt.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 5. okt., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sestdien, 27. sept., plkst. 15.00 Latvi-
jas Universitātes dibināšanas atceres 
akts. Latviešu namā. Dr. hist. Valtera 
Ščerbinska akadēmiskā runa Latvijas 
Universitātes studentu un studenšu 
korporācijas un Latvijas Universitāte 
starpkaru periodā. Pec akta saviesīgs 
bridis ar atspirdzinājumiem.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā.
Piektdien,  10.  okt., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 28. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 5. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  12.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  28.  sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2. okt., plkst. 13.00 kārtē-
jā baltiešu mēneša tikšanās un gadskār-
tējā pilnsapulce Broadbeach Library, 
61 Sunshine Boulevard, Mermaid Wa-
ters (iepretim Pacific Fair iepirkšanās 
centram). Ieejot bibliotēkā, sekot norā-
dījumam uz Meeting Room A.

Jaunzēlandē
Sv. Māras draudze Kraistčerčā
Svētdien, 28. sept., plkst. 14.00 drau-
dzes pilnsapulce Latviešu namā. Val-
des vēlēšanas – kandidātus pieteikt 
sekretārei D. Grīnai pirms pilnsapul-
ces.

Latvijā
Trešdien,  1.  okt., Rudens kamermū-
zikas festivāls – Mazajā ģildē satiksies 
talantīgas un akadēmiskās mūzikas 
pasaulē jau labi pazīstamas latvietes – 
vijolniece Vineta Sareika un pianiste 
Lauma Skride. Piesātinātā un stilis-
tiski daudzveidīgā kamermūzikas 
programmā vijoles un klavieru saspēlē 
atklāsies Ludviga van Bēthovena bru-
ņinieciskums, Riharda Štrausa jūsmī-

gums un Alfrēda Šnitkes trauksmainā 
iedaba, savukārt Vācijā dzīvojošās lat-
viešu komponistes Rutas Paideres līni-
jas un krustpunktus mūzikā dzirdēsim 
pirmo reizi.
Ceturtdien,  2.  okt., Rudens kamer-
mūzikas festivāls – koncerts Ventspilī 
teātra namā Jūras vārti. Programmā – 
skat. 1. okt. koncertu Rīgā.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 14.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
Vidzemes koncertzālē Cēsīs koncerts 
Pasaules latviešu kamermūzika.
Sestdien,  4.  okt., plkst. 19.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
Vidzemes koncertzālē Cēsīs koncerts 
Pasaules latviešu simfoniskā mūzika.
Sestdien, 4. okt., Rudens kamermūzi-
kas festivāls – koncerts Siguldas kon-
certzālē Baltais flīģelis. Programmā – 
skat. 1. okt. koncertu Rīgā.
Svētdien,  5.  okt., plkst. 14.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
Rīgas Latviešu biedrībā A. Jansona un 
V. Baumaņa mūzikls Sprīdītis Rīgas 
6. vidusskolas skolēnu izpildījumā.
Svētdien, 5.  okt., plkst. 18.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
koncerts Pasaules latviešu simfoniskā 
mūzika.
Pirmdien, 6. okt. – 7. okt., konferen-
ce Latvija ārpus Latvijas  Latvijas Na-
cionālajā bibliotekā.
Trešdien,  8.  okt., Rudens kamermū-
zikas festivāls ietvaros - Spīķeru kon-
certzālē čellam veltīti skaņdarbi Lie-
pājas Simfoniskā orķestra čellu grupas 
koncertmeistara Ērika Kiršfelda izpil-
dījumā. Pie klavierēm muzicēs Lielās 
mūzikas balvas 2013 laureāte kategori-
jā par izcilu darbu ansamblī – pianiste 
Herta Hansena. Koncertu papildinās 
mūzikas iedvesmots un režisores Zanes 
Kreicbergas risināts vizuālais stāsts. 
Programmā latviešu komponistu – Pē-
tera Vaska, Ērika Ešenvalda, Maijas 
Einfeldes, Rolanda Kronlaka, Tālival-
ža Ķeniņa u.c. –  emocionāli un stilis-
tiski daudzšķautņainie skaņu raksti.
Līdz  19.  oktobrim  atvērts projekts 
Stūra māja. Lieta nr.1914/2014. Ar 
piecām tematiskajām izstādēm, eks-
kursijām gida pavadībā, konferencēm, 
diskusijām, koncertiem, semināriem 
Stūra mājas jeb bijušās Valsts Drošības 
komitejas ēka Brīvības ielā 61 ir viens 
no vērienīgākajiem Eiropas kultūras 
galvaspilsētas programmas notiku-
miem. Apskatot ekspozīciju, ikviens 
aicināts mēģināt rast sev atbildes uz 
20.gadsimta Eiropas vēstures uzdota-
jiem jautājumiem. Plašāka informācija, 
darba laiks: www.riga2014.org/kgb.  ■
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