
Komentētāji vairā-
kumā drusku izmisuši 
par vēlēšanu iznākumu – 
galvenais, runā ap to, ka 
diezgan vienlīdzīgi pa-
nākumi vadošām koa-
līciju partijām laikam 

nozīmē, ka lietas turpināsies līdzšinējā 
gaitā. Turpinās stiprs proeiropeiskais 
ceļš, turpinās lēna, bet varbūt vairs ne 
tik lēna atveseļošanās no bijušās eko-
nomijas krīzes. Daži aiziet tik tālu, ka 
turpināsies Latvijas neatkarība.

Bet turpināsies atkal tas, kas dažus 
baida: turpinās elites pašapmierinātība 
un pašsaimniekošana Saeimā, turpi-
nās tehnokrātiska un neuzmundrinoša 
politika un tautas vadība; turpināsies 
garlaicība, jo turpināsies ierastie kašķi 
koalīcijas starpā un – nu, valsts apmē-
ram malsies uz vietas. Pēdējais uzskats 
nāk no nu jau profesionāliem gaudotā-

jiem, bet arī no daudziem vienkāršiem 
vēlētājiem, ko atspoguļo viszemākajā 
piedalīšanās jebkurās Saeimas vēlēša-
nās – nepilni 59% no balsstiesīgajiem 
aizgāja balsot.

Šādi secinājumi vilinoši, bet ne-
pietiekoši. Šīs Saeimas vēlēšanu iznā-
kumi norāda uz ievērojamām tenden-
cēm, kustībām un jaunumiem Latvijas 
politikā, un tur ir gan saules puses, gan 
ēnas puses.

Vairākas galvenās tendences
• Vispirms, nenoliedzami apstipri-

na proeiropeisku virzienu, it kā tas 
būtu vēlreiz lieki jārāda; bet tā kā 
draudi no austruma kaimiņa ir īstāki 
tagad nekā jebkad kopš neatkarības 
atgūšanas, šāda liecība par ģeopo-
litisko virzienu vēl ir svarīga. Ēnas 
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Koalīcija uzvar vēlēšanās
Populārākā partija – „Saskaņa“

2014. gada 4. oktobrī Latvijā noti-
ka 12. Saeimas vēlēšanas. Provizoriskie 
vēlēšanu rezultāti liecina, ka tajās pieda-
lījās 58,8 procenti balsstiesīgo pilsoņu. 
Iekļūšanai parlamentā nepieciešamos 
ne mazāk kā 5 procentus no nodoto bal-
su kopskaita ir ieguvušas sešas partijas 
un partiju apvienības – Saskaņa sociāl-
demokrātiskā partija Saeimā varētu būt 
pārstāvēta ar 24 mandātiem, partija Vie-

notība – ar 23 mandātiem, Zaļo un Zem-
nieku savienība – ar 21 mandātu, Nacio-
nālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK – ar 17 mandātiem, 
Latvijas Reģionu Apvienība – ar 8, bet 
No sirds Latvijai – ar 7 mandātiem.

Līdz ar to, patreizējai valdošai koa-
līcijai – Vienotība, ZZS un Nacionālā 
apvienība  (Reformu  partija nepieda-
lījās vēlēšanās) jaunā Saeimā būs 61 

mandāts.
Salīdzinājumā ar 11. Saeimas vē-

lēšanām, Zatlera  Reformu  partija 
(11. Saeimā ievēlēta ar 22 mandātiem) 
vairs nekandidēja, Saskaņa zaudējusi 7 
mandātus, Vienotība un Nacionālā ap-
vienība katrs ieguvušas 3 papildman-
dātus, Zaļo un Zemnieku savienība – 8 
papildmandātus un jaunās partijas sa-
dalījušas 15 mandātus savā starpā.  ■

No saules puses un ēnas puses…
Ulda Ozoliņa pārdomas par 12. Saeimas vēlēšanām

 
Turpinājums 12. lpp.

Prezidents Andris Bērziņš uzrunā PBLA valdes sēdes svinīgās atklāšanas dalībniekus Mazajā Ģildē Rīgā, 8. oktobrī.
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M e l b u r n a s 
Latviešu ev. lut. 
draudzes pilnsa-
pulcē, Sv. Krusta 
baznīcas zālē, š.g. 
7.  septembrī pul-
cējās 54 balsstiesīgi draudzes locekļi. 
Kā pilnsapulces vadītāju vienbalsīgi 
ievēlēja Aleksandru Gāršu.

54 locekļi sastāda nepilnus 10% no 
draudzes kopējā locekļu skaita – 558. 
Tas, diemžēl, raksturo patreizējo drau-
dzes stāvokli. Dievkalpojumu apmek-
lētāju caurmēra skaits ir vēl mazāks.

Draudzes mācītājs Dainis Mar-
kovskis savā ziņojumā pieminēja pla-
šo darba lauku, gan vadot dievkalpo-
jumus, apmeklējot draudzes locekļus 
mājās, slimnīcās, atpūtas namos un, 

galvenokārt, Latviešu ciemā, pieda-
loties latviešu skolas ticības mācības 
programmā un arī dažādās jauniešu 
nometnēs.

Draudzes priekšnieces ziņojums 
pauda ļoti rezervētu optimismu. Kris-
tīne  Saulīte uzņēmās priekšnieces 
pienākumus uz vienu gadu. Gada laikā 
darbs ir bijis pietiekami veiksmīgs, bet 
ar grūtībām piesaistīt aktīvus darbinie-
kus un darbinieces. Viņa pasvītroja, ka 

Draudzes pilnsapulce Melburnā
Ievēlēta jauna valde

DV Adelaides nodaļas pilnsapulcē 
ievēlēja jaunu priekšnieci un valdi. Tā 
kā pirmajā valdes sēdē pēc pilnsapul-
ces no sava biedrziņa amata personī-
gu iemeslu dēļ atteicās Aivars Vēzis, 
viņa vietā stājās Aija Balode. Oktobra 
valdes sēdē iemūžināja valdi, revīzijas 
komisiju un Public Officer.

DV Adelaides nodaļas 
informācijas birojs

DV Adelaides nodaļas jaunā valde
Apstiprināta pilnsapulcē
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DV Adelaides nodaļas 2014. gada pilnsapulcē apstiprinātā valde: Pirmā rindā no kreisās: Toms Kļavenieks un Valdis Jau-
dzems (revīzijas komisija), Daina Ezeriņa (sekretāre), Gunta Rudzīte (priekšniece), Regīna Berķe (Vanadžu priekšniece), 
Aija Balode (biedrzine), Artūrs Berķis (priekšnieces padomdevējs un speciāli uzdevumi). Otrā rindā: Māris Rudaks (revīzi-
jas komisija), Andris Jaudzems (nama saimnieks un būvdarbu pārvaldnieks), Reinis Dancis (Public Officer), Edgars Ceplī-
tis (vice-priekšnieks, aprūpe), Agris Ezeriņš (saimnieks), Juris Jaudzems (bāra pārvaldnieks), Juris Dancis (kasieris).
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Draudzes pilnsapulce. No kreisās: Kristīne Saulīte, Alek-
sandrs Gārša, Jānis Kārkliņš, Kārlis Kasparsons.
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Vēlamies atgādināt īpaši Austrālijā un 
Jaunzēlandē dzīvojošajiem latviešiem 
aizpildīt anketu Interneta vietnē:

www.migracija.lv
Anketa pieejama aizpildīšanai līdz 
15. oktobrim.
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Mana šodienas uz-
runa jums būs īsa, jo 
Valsts prezidenta darba 
grafiks ir tāds, ka viņš 
var būt kopā ar mums 
nepilnu stundu. PBLA 
valde, sēdes noslēgumā, 
pēc tradīcijas vēlas kopā 

ar Valsts prezidenta kungu un klāteso-
šajiem ministriem vēl nofotografēties.

Sākšu ar atzinības izteikšanu – 
mūsu sadarbība ar galvenajiem partne-
riem Latvijas valdībā – ar Ārlietu minis-
triju, Izglītības un zinātnes ministriju 
un Kultūras ministriju aizvadītā gada 
laikā kļuvusi vēl ciešāka un labāka.

Atzinības vārdi sakāmi arī par 
mūsu sadarbību parlamentārajā līmenī 
ar Saeimas deputāta Ilmāra Latkovska 
kunga līdz šim vadīto Sabiedrības sa-
liedētības komisiju.

Šobrīd PBLA valdei un tās da-
līborganizācijām pirmā prioritāte ir 
mūsu valsts drošība. Līdzīga rūpe ir 
visai latviešu tautai.

Tieši pirms 70 gadiem, 1944. gada 
rudenī, es viena gada vecumā kopā ar 
savu tanti, sarkanarmijai tuvojoties Rī-
gai, atstāju Latviju. Latviešu politiskajai 
trimdai šoruden aprit 70 gadu. Un tagad, 
pēc 70 gadiem mēs, Latvijā, nevien jū-
tamies, bet esam reāli atkal apdraudēti.

Latvija jau 23 gadus ir neatkarīga 
valsts, pilntiesīga NATO un Eiropas 
savienības dalībniece. Trimda palīdzēja 
Latvijai atgūt neatkarību, palīdzēja pa-
nākt Latvijas dalību NATO. Šai kontek-
stā īpaši svarīgs bija Amerikas Savienoto 
Valstu, mūsu drošības garanta, atbalsts.

ASV latvieši, koordinācijā ar Lat-
vijas Ārlietu ministriju pirms 10 ga-
diem veica vairākas atbalsta akcijas, 
ieskaitot ASV kongresmeņu un sena-
toru lobēšanu.

No viņu puses vienmēr mums bija 
divi jautājumi:

„Will they fight;
Will they pay their fair share.“
Proti – vai latvieši cīnīsies un vai 

viņi būs ar mieru maksāt dalības mak-
su par savu aizsardzību.

Šogad, kad mūsu valsts piedzīvo lie-
lāko drošības krīzi kopš Latvijas neat-
karības atjaunošanas, šie divi jautājumi 
ir kļuvuši aktuālāki, nekā jebkad agrāk.

Nupat, 4. septembrī, Kalamazū Lat-
viešu biedrība rīkoja tikšanos ar ilgga-
dējo baltiešu interešu aizstāvi, kongres-
meni Fredu Aptonu (Fred Upton), ASV 
kongresa Enerģētikas un tirdzniecības 
komitejas vadītāju. Starp citu, šī komi-
teja ir viena no ietekmīgākajām ASV 
Kongresa Pārstāvju palātā, un tā atbal-

sta ASV sašķidrinātās gāzes eksportu 
uz Austrumeiropu un gāzes termināla 
būvi Baltijā. Savu uzrunu latviešiem 
Freds Aptons sāka, salīdzinot Latvijas 
situāciju ar Ukrainu un uzsverot, ka 
Latvija ir daudz drošākā situācijā, jo tā 
ir NATO dalībvalsts. Viņš piebilda, ka 
zinot, ka Latvija ir uzticams ASV cīņu 
biedrs Afganistānā un Irākā, bet tūdaļ 
vaicāja: „Kur ir jūsu solītie 2 procenti 
savas valsts aizsardzībai?“ Šādu jautāju-
mu mums regulāri uzdod ASV politiķi.

Šajā PBLA valdes sēdē tiks pār-
runāts, ko mēs ārzemēs jau darām un 
kas būs nākotnes devums mūsu valsts 
drošības nostiprināšanā.

Varu teikt, ka PBLA dalīborganizā-
cija – Amerikas Latviešu Apvienība – 
patlaban izdod aptuveni 5 procentus no 
sava budžeta Latvijas un Baltijas val-
stu drošības interešu lobēšanai ASV.

Amerikas Latviešu Apvienība fi-
nansē Apvienoto Baltiešu komiteju un 
līdzdarbojas tajā, lobējot ASV Senāta 
pārstāvju daudz plašāku dalību Baltie-
šu atbalsta grupā. Tādu pat lobiju darbu 
Amerikas Latviešu Apvienība veic ASV 
Kongresa Pārstāvju palātā, kur Baltijas 
atbalsta grupa beidzamajā laikā augusi 
ar 25 klātpienākušiem kongresmeņiem.

Latviešu organizācijas ārzemēs 
ir rīkojušas vairākas vēstuļu akcijas, 
piemēram Baltic  American  Freedom 
League  (Baltiešu  Amerikas  Brīvības 
Līga), ko vada bijušais Latvijas aizsar-
dzības ministrs Valdis Pavlovskis, ir 
paudusi viedokli sabiedrībai, lai Fran-
cija Krievijai nepārdod Mistral kara-
kuģus, bet lai NATO tos atpērk.

Tāpat kopā ar poļiem, ukraiņiem 
un citu tautu pārstāvjiem, ko māc ba-
žas par mūsu austrumu kaimiņa rīcī-
bu, esam aktīvi dalībnieki Centrālās 
un Austrumeiropas Koalīcijā, kas ir 
nevalstiska organizācija Vašingtonā.

Līdzīgu lobiju darbu savās mītņu 
zemēs ir veikusi arī Latviešu Nacionālā 

PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa runa
gadskārtējās PBLA valdes sēdes atklāšanā
2014. gada 8. oktobrī Rīgā, Mazajā Ģildē

Augsti godājamais Valsts prezidenta kungs,
augsti godājamais ārlietu ministra kungs, 
ļoti cienījamā kultūras ministres kundze,
ekselences, dāmas un kungi!

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šoreiz ievadraksta 

vietā piedāvāju īsreferā-
tu, ko otrdien, 7. oktob-
rī lasīju PBLA rīkotajā 
konferencē Latvija ārpus 
Latvijas. Kultūra, vēstu-

re, emigrācija un nacionālā identitāte.
Kā sazināties „Globālajam 
latvietim“

Tēviem bija vienas bēdas,
Tēviem bija vienas dziesmas,
Dēli klīda kur kurais,
Vairs tās dziesmas nesaskan.

Tā rakstīja Rainis poēmā Daugava.
Anekdotes par to, cik daudzās un 

dažādās pasaules malās atrodas latvieši 
ir jau plaši pazīstamas. Mēs patiešām 
esam gandrīz visur pasaulē. Ir viegli pār-
liecināties, ka šī nav jauna, pēckara vai 
21. gadsimta parādība, ielūkojoties Vil-
berta Krasnā 1938. gadā iznākušajā grā-
matā Latviešu kolonijas. Tur ir aprakstī-
ta latviešu dzīve, apmēram, 60 zemēs.

Grāmatas ievadā Krasnais raksta:
Ārpus savas tēvuzemes atrodas apm. 

300.000  latviešu.  Kā  gāju  putni,  kam 
asiņo vētrās lauztie spārni, mūsu tautas 
locekļi sastopami katrā pasaules daļā un 
valstī.  Ilgās  pēc  savas  zemes un  tautas 
deg sirds, atpakaļ sauc tuvinieki un sen-
ču veļi, bet apstākļi liek mīt svešas tekas. 
Raisās visu tautu apvienotājas saites, jau 
daudzi desmittūkstoši atsvešinājušies un 
nozuduši  citu  tautu  jūrā.  Bet  pievērst 
savai  tautai  ikvienu  svešumā  dzīvojošu 
latvieti ir mūsu svēts pienākums.

Grāmatas ievadu Krasnais beidz ar 
vārdiem:

Katrs  tautietis  ir  daļa  no  mūsu 
tautas dzīvā spēka, kādēļ ļoti dārgs un 
tautai nepieciešams. Ja dzimtenes lat-
vieši  sniegtu  atbalstu  saviem  tālumā 
esošiem  brāļiem  un  māsām,  tad  visu 
latviešu darbs veidotu Latviju par nā-
cionālu, daiļu un varenu.

Ir interesanti salīdzināt šos ieva-
dvārdus ar Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrijas šīgada dokumentu Rīcības 
plāns.  Par  sadarbību  ar  Latvijas  di-
asporu  2015.-2017.  gadam. Te ir mi-
nējums, ka „ārpus Latvijas pastāvīgi 
dzīvo vairāk nekā 370 000 Latvijas di-
asporas pārstāvju.“ Diasporas politikas 
mērķis ir definēts kā „nodrošināt ārval-
stīs dzīvojošajiem Latvijas izcelsmes 
cilvēkiem iespējas veidot, uzturēt un 
paplašināt saites ar Latviju un, saglabā-
jot piederības apziņu mūsu valstij, sek-
mēt Latvijas valstiskuma ilgtspēju.“

Trešā apakšmērķī ir minēts, ka:
tiek attīstīta „Globālā latvieša” akti-

vitāšu programma, kuras mērķis ir veici-
nāt  latviešu un Latvijas valstspiederīgo 
savstarpējo saziņu, iepazīšanos un kon-
taktu uzturēšanu. Tā ietver sevī pasāku-
mus  visas  pasaules  latviešu  tīklošanas 

PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis Ma-
zajā Ģildē.
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Sidnejas Latviešu 
biedrība turpina veici-
nāt latviešu kino kultūru 
Austrālijā ne tikai caur 
kino klubu seansiem, 
bet arī atbalstot pirmo 
Baltiešu Filmu festivālu 
Austrālijā!

Pirmais Baltiešu Filmu festivāls 
Austrālijā noritēs Sidnejā. Filmas rā-
dīs jaunajā Dendy  Newtown kinote-
ātrī no 15.-18. oktobrim. Festivālu 
rīko liela komanda, kas sastāv gan no 
baltiešiem, gan arī austrāliešiem. Lat-
vieši, kas piedalās festivāla rīkošanā 
ir: Klāra  Brūvere,  Tija  Lodiņa un 
Edgars Greste. Festivālu komanda ir 
cītīgi visu gadu strādājusi, lai skatītā-
jiem būtu iespēja redzēt vislabākās un 
visjaunākās no latviešu, lietuviešu un 
igauņu filmām. Būs gan komēdijas, 
drāmas, dokumentālās filmas, animā-
cijas un pat seanss bērniem!

Festivālā tiks rādītas trīs latviešu 
filmas. Pirmo latviešu filmu, ko rā-
dīsim, būs Lailas Pakalniņas jaunākā 
aktierfilma Picas. Šī filma izrāda Pa-
kalniņas interesanto stilu, ko var sa-
līdzināt ar eksperimentāliem moder-
nisma režisoriem kā Endiju Varholu 
(Andy Warhol), Ingmaru Bergmani 
un Luisu Bunjuelu (Luis Buñuel). Vi-
zuāli bagāta filma; tā ir traģikomēdija 
par diviem picas veikala strādniekiem, 
kas piedzērušies, nozog picas restorā-
na seifu. Šo filmu iesakām tiem, kas 
uzskata filmas kā vizuālu mākslu!

Otro latviešu filmu, ko rādīs, būs 
filma bērniem Mazie  Laupītāji.  Šī ir 
apbalvota filma, kurā parādās aktieris 

Karl Markovics no 
slavenā televīzijas 
seriāla Komisars 
Reksis.  Louise un 
Robs ir galvenie 
tēli filmā. Viņi ir 
brālis un māsa, kas 
izdomā aplaupīt 
banku, jo banka ir atņēmusi ģimenes 
dzīvokli Rīgā. Šī ir jautra un sirsnīga 
filma, kas ir piemērota visiem – no 
viena gada vecuma līdz 100 gada ve-
cumam; filma visai ģimenei!

Trešā filma ir slavenā kinoreži-
sora Krīva Stendera* filma Dzimte-
ne  –  Motherland.  Krīvs ir latviešu 
izcelsmes kinorežisors, kurš kļuva sla-
vens ar savu Austrālijā uzņemto filmu 
Rudais  suns – Red  Dog.  Dzimtene  – 
Motherland*  ir viena no viņa pirma-
jām filmām. Tā ir dokumentālā filma 
par viņa vecmammu un vecmammas 
labāko draudzeni, kuras izceļoja uz 
Austrāliju pēc Otra Pasaules kara. 
Filma ir skaisti uzfilmēta un ļoti aiz-
kustinoša! Ar šo filmu festivālu slēgs, 
un pats Krīvs būs klāt, lai pastāstītu 
par šo filmu. Solās būt ļoti interesants 
vakars, noteikti nepalaidiet garām šo 
iespēju satikt pasaulslavenu latviešu 
izcelsmes kinorežisoru! Krīvs arī at-
klās festivālu pirmajā vakarā.

Un ne tikai latviešu filmas ir pirm-
klasīgas! No lietuviešu un igauņu fil-
mām īpaša ir Atvads. Pēc filmas varēs 
satikties ar filmas režisoru un jautāt 
visvisādus jautājumus un pārrunāt 
redzēto. Jāpiemin arī igauņu doku-
mentālo filmu Regilaul:  Senās  jūras 
dziesmas, kas ir burvīga dokumentālā 

filma par senām dziedāšanas tradīci-
jām Igaunijā.

Informāciju par pārējām filmām 
var atrast tīmeklī:

www.thebalticfilmfestival.com
Turpat var arī nopirkt biļetes un 

noskatīties treilerus filmām. Biļetes 
arī tiek pārdotas pie kases Dendy kino 
teātrī Newtownā. Ieteiktu biļetes no-
pirkt pirms filmas seansiem, jo dažas 
kinozāles nav lielas, un biļetes var ātri 
tikt izpārdotas!

Neaizmirstiet pateikt arī visiem 
jūsu austrāliešu draugiem, jo mūsu 
galvenais mērķis rīkojot šo festivālu, 
ir izplatīt baltiešu tautas kultūru plašā-
kai sabiedrībai Austrālijā!

Uz redzēšanos Baltiešu Filmu fes-
tivālā!

Klāra Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

*http://www.laikraksts.com/
raksti/2297
** Red. Krīva Stendera filma tika 
rādīta arī Latvijā; ar filmu Dzimtene 
(Motherland) viņš piedalījās Latvijas 
filmu festivālā Arsenāls 1994. gadā.
Informācija: https://www.facebook.
com/pages/The-Baltic-Film-
Festival/834123833273328?hc_
location=timeline

Salacgrīvas novada Liepupes pa-
gasta tautas nama jauktais koris „Per-
nigele“ atklāja sezonu ar gatavošanos 
Sidnejas Kultūras dienām.

Latvijas vasara veiksmīgi aizva-
dīta un kā jau daudzi Latvijas kori arī 
koris Pernigele ir atsācis savu mēģi-
nājumu rudens/ziemas sezonu. Kora 
pirmais mēģinājums notika 19. sep-

tembrī, kura laikā 
tika uzņemti jums 
redzamie Austrālijas 
latviešiem veltītie 
foto sveicieni.

Koris Sidnejā ie-
radīsies 23. decem-
brī, lai kopā ar mūsu 
pašu dziedātājiem, 
vietējo un no Latvi-
jas aicinātā diriģenta 
Inta Teterovska va-
dībā piedalītos Sid-
nejas Kultūras dienu 

kopkora koncertā.
Ar koristiem iepazīties, tos redzēt 

un pats galvenais dzirdēt, Sidnejas 
Kultūras dienu ietvaros, varēsiet Ga-
rīgās mūzikas koncertā 27. decembrī 
un Kopkora koncertā 30.  decembrī. 

Korim paredzēts arī atsevišķs kon-
certs Sidnejā janvāra sākumā.

Uz tikšanos un sadziedāšanos Aus-
trālijas Latviešu 55. Kultūras dienās!

Liepupes pagasta tautas nama 
jauktais koris Pernigele

Gatavojas Kultūras dienām
Atsākusies mēģinājumu rudens/ziemas sezona

Kora „Pernigele“ sveiciens Austrālijas latviešiem.
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Pirmais Baltiešu Filmu festivāls Austrālijā
Neaizmirstiet pateikt arī visiem jūsu austrāliešu draugiem
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Radio 3ZZZ pilnsapulce Melburnā
Aicinājums pievienoties latviešu radio grupas biedru pulkam

Kas lēni nāk, tas labi 
nāk...  Lēnāk  brauksi, 
tālāk  tiksi... Silts nāk ar 
sildīšanu,  labs ar gaidī-
šanu... Šo sakāmvārdu 
sarakstu varētu turpināt. 
Jau gadiem bija dzirda-

mi Melburnas Latviešu nama Dāmu 
kopas izmisīgie lūgumi pēc jaunas, 
modernas virtuves. Kur tie gadi, kopš 
vecā virtuve tika diendienā lietota...

Bet visu pēc kārtas. Melburnas 
Latviešu nama valde ir lēnām uz sek-
mīgi ir sākusi namu labot, remontēt, 
modernizēt. Ar sekmīgu plānošanu un 
līdzekļu vākšanas akcijām, kā arī lielu 
tautiešu atbalstu pirms pāris gadiem 
Nams tika pie jauna jumta!

Un tagad, patiesi – jau ilgi gaidī-
tā jaunā Melburnas Latviešu nama 
virtuve – jauna funkcionāli moderna 
virtuve – beidzot ir gatava. Dāmu ko-
pas dalībnieces un viņu vadītāja Māra 
Lezdkalna laipni gaida jaunus darbi-
niekus – būs patīkami strādāt jaunā 
vidē. Jaunās virtuves ērtā telpa dos 
iespēju izmantot to viesību mielasta 
gatavošanai.

Kad Nama valdes locekļi sāka šo 
virtuves pārbūves projektu kustināt, 
bija skaidrs, ka pārbūve nepieciešama 

arī kafejnīcas Rīga telpām.
Virtuves un kafejnīcas pārbūves 

un modernizācijas darbi tika uzsākti 
martā, bet plānošana jau krietni ātrāk. 
Kopš šī gada marta Namā darbojās 
pagaidu kafejnīca – tā bija iekārtota 
Lielajā foajē telpā. Kā melburnieši un 
viesi varēja pārliecināties, tā darbojās 
sekmīgi, jo gan skolas dienās, gan sarī-
kojumu laikā Latviešu namā kafejnīcā 
tāpat kā agrāk varēja iegādāties kūkas, 
pīrāgus, kas šoreiz bija cepti mājās.

Kas tad pa šo laiku ir paveikts? 
Jaunajam kafejnīcas izskatam daudz 
laika, darba, sniedzot vērtīgus pa-
domus veltījusi interjera mākslinie-
ce (interior  designer) Antra Lanske. 
Kafejnīca būs dekorēta ar jauniem 
mākslas darbiem; varēsim priecāties 
par mākslinieku Antras Švarcas un 
Roberta Birzes sniegumu. Jaunā kafej-
nīca ir latviskā stilā, bet modernāka; 
ceram, ka telpas būs pievilcīgas visa 
gada gājuma kafejnīcas apmeklētā-
jiem. Latviskie rokdarbi, kas gadiem 
rotāja kafejnīcu, nav pazuduši; tie ir 
pārvietoti un tiks izmantoti citā vietā 
Latviešu namā.

Sestdien, 18. oktobrī no plkst. 15 
aicinām iegriezties atjaunotajā Mel-
burnas Latviešu nama kafejnīcā! Pēc 

īsas oficiālas atklāšanas plkst.15.30. 
sekos muzikāli priekšnesumi; tos 
sniegs ansamblis  Starpspēle un koris 
Daina. Vakariņas būs pērkamas līdz 
plkst. 18.00.

Ikviens laipni aicināts!
Ilze Nāgela

2014. gada līdzekļu vākšanas akcija

Atbalsti savu latviešu mantojumu!
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) šogad rīko no 1. septembra līdz 31. oktobrim 

savu gadskārtējo līdzekļu vākšanas akciju. Jūsu atbalsts ir nepieciešams, lai LAAJ varētu turpināt savu 
darbu latviešu sabiedrības labā Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Latvijā.

Ja esat nolēmuši finansiāli atbalstīt LAAJ, lūdzu skatīt www.laaj.org.au

Piedāvājam iespēju ziedot ar čeku vai “money order” sūtot pa pastu; 
elektroniski ar kredītkarti vai ar pārskaitījumu (EFT) uz LAAJ kontu.

Atjaunota Melburnas Latviešu nama kafejnīca
Atklāšana sestdien

Sestdien, 30. augusta priekšpus-
dienā Melburnas Latviešu namā pul-
cējās 3ZZZ radiostacijas latviešu gru-
pas biedri uz gadskārtējo pilnsapulci. 
Kā stāsta Melburnas etniskās radio 
programmas – 3ZZZ latviešu grupas 
ilggadējā raidījumu vadītāja Elvīra 
Latiša, bija ieradušies 16 biedri.

Sapulci vadīja Elvīra Latiša. Vis-
pirms ar klusuma brīdi tika pieminēti 
pagājušā gadā mūžībā aizgājušie bied-

ri.
Sapulces turpinājumā Gatis An-

dersons nolasīja iepriekšējās sapulces 
protokolu. Grupas kasiere Ilze Ābele 
sniedza pārskata ziņojumu par 3ZZZ 
radio latviešu grupas finansēm.

Elvīra atgādināja, ka lai latviešu 
radio programma varētu ik nedēļu ska-
nēt ēterā, katru gadu ziedojumos jāsa-
vāc kā minimums $1000, kas mums 
dod iespēju raidīt stundu garu raidīju-

mu vienreiz nedēļā.
3ZZZ radio latviešu grupā patreiz 

ir 42 biedri. Tas ir minimālais skaits, 
kam jābūt, lai pie 3ZZZ raidstacijas pa-
stāvētu latviešu grupa. Elvīra aicināja 
klausītājus pievienoties 3ZZZ latviešu 
radio grupas biedru pulkam (tas mak-
sā tikai $15/$10 gadā), nākt talkā pie 
raidījumu veidošanas. Kā jauni biedri 

 
Turpinājums 15. lpp.
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Adelaide
Valdis Jaudzems – Adelaides Vē-

lēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdē-
tājs.

Adelaides iecirkņa vēlēšanas re-
zultāti – pavisam vēlēšanās pieda-
lījās –  215,  ar sekojošu balsojumu: 
„Latvijas attīstībai“ – 1; Partija „Vie-
notība“ – 143; Partija „Vienoti Latvi-
jai“ –1; Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai“–„Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK“ – 65; Latvijas Reģionu Apvie-
nība –1; Jaunā konservatīvā partija –1; 
„No sirds Latvijai“ –3.

Valdis Jaudzems stāsta: „Vēlēšanu 
dienā Adelaidē bija pavasarīgi saulai-

na un silta; tempe-
ratūra sasniedza 
30°C. Latviešu 
namā Tālava val-
dīja svētku sajūta. 
Latvijas pilsoņi 
aktīvi ieradās uz 
vēlēšanām, un jau 
līdz plkst. 12 bija 
nobalsojuši 150 
vēlētāji. Vecākā 
no vēlētājiem bija 
nule 93. dzimša-
nas dienu nosvi-
nējusī Geņa Janmeija. Latvijas goda 
konsuls Dienvidaustrālijā Dr. Valdis 
Tomanis izsniedza jaunās pases, un 
to saņēmēji tūlīt varēja arī piedalīties 
12. Saeimas vēlēšanās. Tālavas pa-
galmā bija skolas BBQ, liela jautrība 
un bērnu smiekli, bet Tālavas Lielā 
zāle tika gatavota Adelaides Latviešu 
ev. lut, draudzes jubilejas svinībām.“

Brisbane
Arnis Siksna – Brisbanes Vēlēša-

nu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.
Balsošanas rezultāti Brisbanes Vē-

lēšanu iecirknī – pavisam nobalsoja 
70 vēlētāju: Partija „Vienotība“ – 38, 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai“–
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK“ – 26; 
Latvijas Reģionu Apvienība – 4; Lat-
vijas Krievu Savienība – 1; Zaļo un 
Zemnieku savienība – 1.

Juris Meija – Latvijas Goda kon-
suls Kvīnslandē 
raksta: „Lielākais 
balsotāju skaits 
līdz šim Brisbanē! 
Šeit arī bija viens, 
kam 92 gadi. Tie-
šām cilvēki domā 
par Latviju un 
mēģina palīdzēt. 
Arnis Siksna, vē-
lēšanu komisijas 
priekšsēdis, izda-
rījis ļoti labu dar-
bu. Bija arī noor-
ganizēts bazārs 
Latviešu namā ar 
lielu apmeklēju-

mu. Savāca naudu baznīcai.“ Vairāki 
vēlētāji ieradās no Zelta Piekrastes, 
mērojot vairāk neka 100 km ceļu. 
Brisbanes vēlēšanu iecirknī balsot bija 
ieradies arī žurnālista Pētera Greste 
tēvs – Juris Greste.

Melburnā
Jānis Dēliņš – Melburnas vēlēša-

nu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs
Melburnas Vēlēšanu iecirknī savas 

balsi vēlēšanās nodeva 311 balsotāju; 
attiecīgi balsojot par: „Latvijas attīs-
tībai“ – 3, Partija „Vienotība“ – 127, 
Partija „Vienoti Latvijai“ – 2, Nacio-
nālā apvienība „Visu Latvijai“–„Tēv-

12. Saeimas vēlēšanas
Vēlētāju aktivitāte ārzemēs

Balsstiesīgie Latvijas pilsoņi ār-
zemēs – 87 493; 12. Saeimas vēlēšanās 
ārvalstīs piedalījās un balsoja 23 116 
vēlētāji (salīdzinot ar 11. Saeimas vēlē-
šanām, kad piedalījās 14 210 vēlētāju); 
derīgas vēlēšanu aploksnes – 23 056; 
derīgas vēlēšanu zīmes – 22 941; gro-
zītās  zīmes  –  14 991; negrozītās  zī-
mes – 7 950.

1. „Latvijas attīstībai“ – 186;
2. „SUVERENITĀTE“ – 32;
3. Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, 

naida un dusmām“ – 42;
4. Partija „Vienotība“ – 7862;
5. „POLITISKĀ PARTIJA IZAUG-

SME“ – 31;
6. Partija „Vienoti Latvijai“ – 230;
7. Nacionālā apvienība „Visu Lat-

vijai“–„Tēvzemei un Brīvībai/

LNNK“ – 4939;
8. Latvijas Reģionu Apvienība – 

4064; 
9. Jaunā konservatīvā partija – 260;
10. Latvijas Krievu Savienība – 213; 
11. „Saskaņa“ sociāldemokrātiskā par-

tija – 2278;
12. Zaļo un Zemnieku savienība – 

1940;
13. No sirds Latvijai – 864.

Vēlēšanu aktivitāte Austrālijā
Visiem rūp Latvijas nākotne

 
Turpinājums 7. lpp.

No kreisās: balsotāja Gunta Rudzīte, Latvijas Goda kon-
suls Valdis Tomanis, vēlēšanu iecirkņa sekretāre Skaidrīte 
Aguļēviča.
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Vēlēšanas Adelaidē.
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Brisbanes  velēšanu  iecirkņa  locekļi.  No  kreisās:  Arnis 
Siksna, Ilva Sporne, Mārtiņš Česlis.

Vēlētāji  no  Zelta  Piekrastes  balso 
Brisbanē.  No  kreisās:  Pauls  Ķēniņš, 
Eiženija Norīte, Elga Ķēniņa, Aldona 
Miloseviča, Haralds Norītis.
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zemei un Brīvībai/LNNK“ – 151, Lat-
vijas Reģionu Apvienība – 9, Jaunā 
konservatīvā partija – 6, „Saskaņa“ 
sociāldemokrātiskā partija – 5, Zaļo 
un Zemnieku savienība – 2, „No sirds 
Latvijai“ – 4.

Balsot par 12. Saeimu bija ieradu-
šies vairāk nekā ducis senioru, kuri jau 
pārsnieguši 90 gadu slieksni; pateicībā 
minēšu dažus no viņiem: Elenora Lin-
diņa, Jadviga Mitrēvica, Lidija Berg-
mansone, Aina Balode, Valija Beluna, 
Edmunds Smalkais, Miervaldis Balo-
dis, Arvīds Puķe, Falks Broders u.c.; 
vecākā no viņiem – 97 gadus vecā, bi-
jusī ilggadējā skolotāja Helēna Nāgela. 
Vēl kā īpašu gadījumu jāpiemin, ka 
viens no senioriem, mērojot diezgan 
tālu ceļu līdz vēlēšanu iecirknim, bija 
paņēmis līdzi pasi, kurai beidzies derī-
guma termiņš; jaunā pase bija palikusi 
mājās; ar nožēlu konstatējām, ka viņš 
nevarēs piedalīties vēlēšanās. Bet – 
pēc krietna laika sprīža viņš bija atpa-
kaļ – atkal mērojis garo ceļu, bet nu jau 
ar savu jauno pasi, un tomēr piedalījās 
balsošanā.

Krietns skaits bija arī jauniešu no 
Latvijas, kas uz laiku ieradušies Mel-
burnā studēt; bija arī tūristi un viesi no 
Latvijas. Zīmīgu skaitu no vēlētājiem 
sastādīja jaunie Latvijas pilsoņi, kas 
šajā pat dienā – 4. oktobrī saņēma sa-
vas Latvijas pilsoņu pases.

Jānis Dēliņš par MLNK atbalstu 
vēlēšanu rīkošanā: „Vēlos pateikties 
Melburnas Latviešu nama kooperatīva 
(MLNK) valdei par atbalstu Melburnas 

vēlēšanu iecirkņa 
komisijai šī gada 
4. oktobrī. Ir ļoti 
loģiski, ka rīkojam 
tautas nobalsoša-
nas un Saeimas 
vēlēšanas Mel-
burnas Latviešu 
namā, jo Nams ir 
mūsu sabiedrības 
centrs. Vēlēšanu 
diena ir gandrīz kā 
svētki, un Latvijas 
pilsoņi Melburnā 
ierodas Latviešu 
namā priecīgi, un 
ar patiesu pienāku-
ma apziņas sajūtu 
sirdī – jāiet balsot, mums ir jāpiedalās 
mūsu valsts demokrātiskos procesos! 
Pēc balsošanas vairums pilsoņu arī pa-
kavējās nama kafejnīcā, kur viņus sa-
gaida mūsu nama laipnās Dāmu kopas 
darbinieces.“

Dienas gaitā dažiem no balsotā-
jiem uzdevu jautājumu: 

Ar  kādām  domām  nāc  šodien  uz 
vēlēšanām?

Natālija Neiburga: Es domāju, ka 
tas ir mans svēts pienākums – dot savu 
balsi un izvēlēties pareizos kandidā-
tus. Es ceru, es novēlu, lai ir sekmīgi 
un lai Latvija spētu pastāvēt par spīti 
visiem imperiālistiskiem centieniem 
no austrumiem. Es domāju, ka Krie-
vijai būtu laiks apzināties, ka 21. gad-
simtā nav vairs modē imperiālisms. 
Visi rietumi savas impērijas un kolo-
nijas uzdeva pēc Otrā Pasaules kara; 
tā, ka impērijas tieksmes varmācīgi 
panākt galīgi nav laikmetīgi.

Valda Rube: Es nācu vēlēt, pirm-
kārt, tāpēc, ka es vēlu visu labu Latvi-
jai, un es domāju, ka tas ir mans pie-
nākums – nākt šeit vēlēt. Es domāju 
ļoti pozitīvi, un es ceru, ka tā partija, 
par kuru es esmu balsojusi, ka tā tiks 
ievēlēta!

Ilze Švarca: Ar dažādām domām. 
No vienas puses es esmu ārkārtīgi lai-
mīga, ka mums šeit ir tā iespēja vēlēt 
priekš Latvijas, un man ļoti patīk, ka 
presē ir bijis izteikts, cik svarīgs ir 
mūsu skaits vēlēšanās. No otras puses, 
es esmu noraizējusies, jo ir tik milzīgi 
daudz partiju un ir grūti saprast, par 
kuru labāk vēlēt, kas vadīs Latviju vis-
labāk.

Sidneja
Ināra Graudiņa – Sidnejas Vēlē-

šanu iecirkņa komisijas priekšsēde.
Sidnejas Vēlēšanu iecirknī savas 

balsi vēlēšanās nodeva 254 balsotāju; 
attiecīgi balsojot par: Partija „Vienotī-
ba“ – 103, Partija „Vienoti Latvijai“ – 3, 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai“–
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK“ – 130, 
Latvijas Reģionu Apvienība – 1, Jaunā 
konservatīvā partija – 1, „Saskaņa“ 
sociāldemokrātiskā partija –3, Zaļo 
un Zemnieku savienība – 7, „No sirds 
Latvijai“ – 3 ; Latvijas Krievu Savie-
nība – 1.

Vēlēšanu aktivitāte Austrālijā
Turpinājums no 6. lpp.

Uldis Ozoliņš balso Melburnā.
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Melburnas  Vēlēšanu  iecirkņa  priekš-
sēdētājs un Latvijas Goda konsuls Jā-
nis Dēliņš  ar  vecāko  vēlētāju Helēnu 
Nāgelu.
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Balss skaitīšana Melburnas vēlēšanu iecirknī. No kreisās 
priekšsēdētājs Jānis Dēliņš, Andrejs Daliņš, Dace Daliņa, 
Anita Vējiņa, sekretāre Ilze Nāgela.
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Sidnejā balso vēlēšanu iecirkņa sekre-
tārs Imants Līcis.
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Vēlēšanu  komisija  Pertā.  Stāv  komi-
sias  priekšsēdētājs  un  Latvijas  Goda 
konsuls Jānis Purvinskis. Sēž no krei-
sās Sarmīte Rikmane un sekretāre Liā-
na Griķe.

Ināra Graudiņa ziņo, ka vēlētāji šo-
reiz bija aktīvāki, sakarā ar izdotajām 
jaunajām Latvijas pasēm un politisko 
stāvokli Latvijā. Jaunākais vēlētājs 
bija 18 gadus vecais Kārlis Dragūns; 
vecākie vēlētāja bija – Brunis Meiers 
un Artis Medenis. Kā pirmais nobal-
sojis Jānis Vadzis. Sidnejas Vēlēšanu 
iecirknī balsot ieradās arī teātra un 
kino aktieris Ivars Kants.

Perta
Jānis Purvinskis – Pertas Vēlēša-

 
Turpinājums 14. lpp.
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Man radās negaidīta 
iespēja iepazīties ar jau-
nu kultūras telpu Vecrī-
gā.

Ilze Nāgela man pār-
sūtīja ielūgumu, kas bija 
domāts presei, apmeklēt 

sarunas ar 3 MĀSAS pārstāvjiem par 
jaunās kultūras telpas iecerēm un gai-
dāmajām izrādēm. 

Laika pareģotāji Latvijā reti kad 
kļūdas, un šī diena bija paredzēta 
auksta un lietaina. Vecpilsētas ielās 
vējš var būt tikpat nežēlīgs kā vēja pil-
sētā – Liepājā. Paaicināju līdzi Baibu 

Kangeri, jo zinu, ka arī viņai teātris 
un koncerti ir tuvu sirdij. Ivars, mūsu 
šodienas šoferis, piestāja pie Brīvības 
pieminekļa gājēju pārejas. Lietussar-
gu nevarēju atrast nedz mašīnas iekš-
pusē, nedz bagāžniekā. Mēs ar Baibu 
drošsirdīgi nolēmām, ka nedz lietus, 
nedz vējš nespēs mūs salauzt un at-
turēt no mūsu nodoma tikt līdz Zirgu 
ielai Nr. 1. Lietus un vējš gan centās 
mūsu nodomu mainīt, jo Zirgu ielas 
Nr. 1 durvis bija slēgtas un kods, lai 
atvērtu durvis mums nebija.

Galerija Daugava ir 
viena no galerijām, kura 
savā darbībā balstās uz 
augstām profesionālām 
vērtībām. Šis ir bijis par 
iemelsu tam, ka tajā trīs 
nedēļas savus darbus 
rādīja pasteļgleznotāja 

Baiba  Vegere (1948), māksliniece, 
kura ļoti reti rīko personālizstādes, 
nepūlēdamās, kā tagad smalki izsa-
kās, būt topā. Viņa dara savu darāmo, 
neuztraukdamās, vai viņas mākslu, 
kas turpina latviešu reālistiskās, tonā-
lās glezniecības tradīcijas, apzīmē kā 
laikmetīgu. Viņa ir arī no tām glezno-
tājām, kura konsekventi strādā pasteļa 
tehnikā. Īpaši šobrīd, kad pastelis ir it 
kā pagājis maliņā, padodot ceļu mo-
dernākiem izteiksmes līdzekļiem un 
nostādnēm, un kad vecāku paaudžu 
meistari vai nu vairs nestrādā šajā teh-
nikā (Felicita Pauļuka), vai arī laiku pa 
laikam pievēršas eļļas vai akrila glez-
niecībai (Edvīns Kalnenieks).

„Pastelis – mans izaicinājums un 
mierinājums, izdzīvošana, garīgā pa-
stāvēšana,“ raksta Baiba Vegere gale-
rijas Daugava izdotajā grāmatā (sastā-
dītāja un teksta autore Anda Treija).

Pastelim viņa pievērsās kopš Lat-
vijas Mākslas akadēmijas beigšanas 
1971. gadā. Daudz nozīmēja sastapša-
nās ar Felicitu Pauļuku, nepārspēto pa-
steļglezniecības klasiķi, kura veicināja 
šīs glezniecības tehnikas renesansi 
Latvijā. Palīdzēja arīdzan interese par 
franču mākslu un tās slavenākajiem 
pasteļmeistariem – Edgaru Degā un 
Tulūzu-Lotreku. Taču, lai arī skolo-
tāji parāda pareizo ceļu pretim mēr-
ķim, caur brikšņiem un dubļiem kat-
ram jāizbrien pašam. Strādādama tik 
daudzus gadu desmitus ar pasteļkrī-
tiņiem, Baiba Vegere ir pietuvojusies 
savam mērķim, ko veicinājusi viņas 
neatlaidība, mīlestība uz mākslu un 
augstais profesionālisms.

Māksliniece ir lieliska zīmētāja; 
Dievs viņu ir apveltījis ar izcilu krāsu 
izjūtu un neatslābstošu interesi par cil-
vēku, viņa jūtu un gara pasauli. Viņas 
portretu centrā ir sieviete, kam piemīt 
trausla, viegli ievainojama iekšējā dzī-
ve. Izstādi gan Baiba Vegere nosaukusi 
par Garāmgājējiem, tomēr no gleznām 
redzams, ka viņas modeļi nav garām 
skrejoši cilvēki. Māksliniece ir ielū-
kojusies jaunajās sievietēs dziļāk, ir 
notikusi garīga tuvināšanās starp glez-
notāju un modeli, atrasta savstarpēja 
uzticēšanās, kas ļauj otram ielūkoties 
dvēselē. Tāpēc viņa bieži glezno kolē-
ģes vai citus labi iepazītus cilvēkus.

Viņa dažbrīd sadomā spēlēt teātri, 
kuras galvenais personāžs ir viņa pati, 
lai arī darbu nosauc kādā neitrālā vār-
dā. Katrs neiedrošināsies izlikties par 
koķeti, neļaus gleznot ar saviebtu seju 
dažādās grimasēs. Parasti foni ir neit-
rāli, lai koncentrētu uzmanību uz acīm 
un rokām, kas Baibai Vegerei vienmēr 
ir īpaši izstrādātas. Pēdējā laikā viņu 
piesaista deja, kustība kā dzīves bau-
da. Un kā pretmets dzīvespriekam, kas 
atklājas dejā, parādās dramatiskas no-
tis, kā gleznās Aizmirstie un Bolderā-
jas madonna.

Visas šīs tēmas, tai skaitā neno-
sauktās, kā klusā daba, akti un retie vī-
riešu portreti, atklājas Baibas Vegeres 
ļoti niansētā, tonāli izsmalcinātā krāsu 
pielietojumā, kurā valda siltie toņi. Ja 
1970. gados krāsas klājās lielos lauku-
mos, ar izteiktiem gaismas un tumsas 
pretstatiem, košu krāsu pretmetiem, 
tad ar laiku liekas, ka gleznas virsma 
ir caurspīdīga un ka gaisma staro no 
modeļu iekšienes. Gleznās ar dejojo-
šajiem jauniešiem katra krāsa dzīvo 
patstāvīgu dzīvi, tomēr neredzami pie-
skaņodamās citām spilgtajām krāsām.

No skatāmā izstādē skaidri re-
dzams, ka pastelis spēj pateikt visu, ko 
māksliniekam gribas teikt par dzīvi. 
Pie tam Baiba Vegere stāsta par dvē-

seliskumu, garīgumu, kas tik ļoti pie-
trūkst apkārt valdošajā merkantilajā 
pasaulē. Viņa atklāj intīmās pasaules 
neaizsargātību, trauslumu un skaistu-
mu. Garīgi jūtīgi cilvēki joprojām vēl 
eksistē, tikai tie jāierauga.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
„Pastelis – mans izaicinājums un mierinājums“

Baiba Vegere. „Ar vēdekli“. 1994.
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Baiba  Vegere.  Intermedia  III.  2012. 
Audekls, pastelis. 41x42.
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„ Būt... Šekspīram“
3 MĀSAS – jauna kultūrtelpa Vecrīgā

 
Turpinājums 9. lpp.



Svētdien, 2014. gada 12. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Laimīgi, ka biju paņēmusi līdzi 
mobilo tālruni, bet arī šis modernās 
tehnoloģijas daikts negribēja salīt – 
man ar šo ierīci vispār ir bijušas no-
pietnas domstarpības. Sakodu zobus 
un iedevu mobilo Baibai, lai piezvana 
Ivaram Kupcim – durvis maģiski at-
vērās, un mēs kā tādas mazliet slapjas 
žurciņas uzslīdējām pa kāpnēm līdz tai 
vietai, no kurienes bija dzirdāmas čalas 
un jautrība. Šodien viesiem par prieku 
bija paredzēts lugas Būt...  Šekspīram 
atklāts mēģinājums. Šīs arī daļēji bija 
tās jaukās skaņas, ko dzirdējām trepju 
telpā, jo mūziķi skatuves priekšplānā 
spēlēja Mārtiņa Brauna oriģinālmūzi-
ku – sevišķi radītu šai izrādei par godu 
Šekspīra 450. jubilejas gadam.

Kad viesi/prese un draugi bijām 
rātni sasēdušies vienā galda pusē, at-
vēruši piezīmju blociņus, novietojuši 
uzasinātus rakstuļus, mikrofonus un 
fotoaparātus pa veiklam ķērienam, 
Ivars Kupcis iepazīstināja mūs ar šīs 
kultūrtelpas radošajām personām, ku-
ras bija nosēdinātas galda otrā pusē. 
Ivars Kupcis arī paskaidroja, ka šāds 
nosaukums 3 MĀSAS nav nejaušība, jo 
šeit tiešām ir iesaistītas 3 reālas māsas.

Dita  Balčus pastāstīja par savu 

projektu teātri, 
kas darbojas kopš 
1990. gada ar pla-
šu repertuāru gan 
bērniem, gan pie-
augušajiem. Izrāžu 
un sarīkojumu 
plāns 2014. ga-
dam bija sagādāts 
visiem ieinteresē-
tajiem, un tiešām 
tur reti kādā da-
tumā vēl atradās 
tukša vieta. Laila 
Baumane pārstāv Kultūrmarka.lv, 
jau vairāk nekā 10 gadu rīkojot izrā-
des un koncertus gan Rīgā, gan citviet 
Latvijā. Varbūt viena no pazīstamā-
kajām teātra izrādēm ir Benjamiņa. 
Kā  dzīvot  modernam  cilvēkam. Laila 
Baumane arī paskaidroja, ka šīs telpas 
varēs izīrēt arī citiem privātiem sarī-
kojumiem. Mājas lapā redzu, ka telpu 
interjers veidots sadarbībā ar dizaina 
zīmolu Recycled.lv,  un bārs Ēglītis 
miglā gādās par apmeklētāju izsalku-
mu un slāpju remdēšanu. Cerams, ka 
apmeklētāji ievēros piesardzību un ne-
tenterēs pa kāpnēm lejā pilnīgā miglā. 
Elizabete  Balčus,  Kristiāna  Balčus 
īsumā pastāstīja par savu piedalīšanos 
3 MĀSAS projektos, ka arī gaidāmajā 
Būt... Šekspīram izrādē.

Pēc iepazīšanās un jautājumiem no 
preses, sekoja atklātais mēģinājums, 
ar Elizabeti Balčus, jau tērptu melnā 
samta kleitā, un Šekspīra laikmetā tēr-
pto aktieri. Ansamblis brīnišķīgi izpil-
dīja Mārtiņa Brauna oriģinālmūziku.

Iesaku teātra, koncertu apmeklētā-
jiem iepazīties ar šo jauno, daudzsolo-
šo kultūrtelpu pašā Rīgas sirdī.
Tuvākā informācija: www.
ditasbalcusteatris.lv; www.
kulturmarka.lv; 
Ivars Kupcis: ivars@blank.lv; 
egijasilare@inbox.lv

Google: Būt...Šekspīram; Elizabete 
Balčus; Kristiāna Balčus; Laila Bau-
mane. 

Anita Apele
Laikrakstam „Latvietis“

Savulaik tālu aiz 
Latvijas robežām zināja 
TTT kreklos tērptās lat-
viešu basketbolistes. Ta-
jos gados tramvajnieku 
un trolejbusu pārvaldes 
paspārnē sāka darboties 

foto pulciņš TTP, kuru vadīja LTV 
režisors un nenogurdināms meklētājs 
Ilmārs Millers.

Desmitiem līdzīgu tautas studiju, 
pašdarbnieku pulciņu un kopu valsts 
neatkarības gados beiguši pastāvēt. 
Par laimi Ilmāra Millera iedibinājums 
jaunā veidolā dzīvo, ķepurojas, darbo-
jas un turas kopā vēl šobaltdien. 1980. 
gadā TTP foto klubam tiek piešķirts 
Tautas foto studijas goda nosaukums. 
1993. gadā studiju savā aizbildniecībā 
paņem Vidzemes priekšpilsēta; studija 
iegūst jaunu nosaukumu – VIDZE.

Kopš 2005. gada to vada Guna 
Oškalna-Vējiņa: viņas foto valodā 
tvertie Brīvības pieminekļa rakursi, 
Raimonds Pauls, citas latviešu kultū-
ras zīmes un simboli aizceļojuši arī pie 
ārzemju skatītājiem. Studijā ir dalīb-
nieki, piemēram, Oļģerts Rāmnieks, 
kurš tikko nosvinēja 90 gadu jubileju 
un darbojas kopš pašas sākotnes. Ilg-
gadīgnieki ir Imants Paegle, Kārlis 
Pakārklis, Gunārs Nešpors, kurš savus 
darba uzdevumus varējis savienot ar 
vaļasprieku, kad strādājis Stomatolo-

ģijas institūtā, Ilona Šuvcāne, Andrejs 
Sniķeris un Guna Oškalna – Vējiņa. 
Profesionāļi viņi ir katrs savā jomā – 
gan jurists un agronoms, gan peda-
gogs un augstākās mācību iestādes 
pasniedzējs vai sabiedrisko attiecību 
speciālists un arī diplomāts. Pēdējos 
gados VIDZES pastāvīgajam kodolam 
pievienojušies jauni cilvēki ar savu pa-
saules uztveri un pienesumu. Daži no 
viņiem – Emīls Skrīvelis un Kaspars 
Svilāns jau paspējuši piedalīties starp-
tautiskā konkursā un ieguvuši godal-
gotas vietas.

Ar sirsnīgu kopā sanākšanu Rī-

gas Kultūras un tautas mākslas cen-
trā Ritums tika atzīmēta fotostudi-
jas VIDZE 45. gadadiena. Viens ir 
skaidrs – bez amatieru entuziasma 
arī šodien vajadzīga paspārne un fi-
nansiāls atbalsts. Ne pirmo reizi pie 
studijas dalībniekiem ar uzmundrino-
šiem vārdiem nāca Rīgas domes Izglī-
tības, Kultūras un sporta departamen-
ta pārstāve Ilona Vanadziņa. Vairāki 
vidzieši saņēma pateicības rakstus; 
tagad katram viņiem ir arī sava fir-
mas zīme – žetons Fotostudija VIDZE 

Fotostudija „Vidze“ svin 45 gadu jubileju
Sirsnīga kopā sanākšana

Fotostudijas „VIDZE“ dalībnieki ar savu vadītāju Gunu Oškalni-Vējiņu (cen-
trā) 45 gadu svinību reizē.
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„ Būt... Šekspīram“
Turpinājums no 8. lpp.

Lugas „Būt... Šekspīram“ atklātais mēģinājums.
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veicināšanai,  ļaujot  dažādu  jomu  Lat-
vijas  izcelsmes cilvēkiem būt  tiešā kon-
taktā vienam ar otru, kā arī, ņemot vērā 
komunikācijas  telpas  sadrumstalotību, 
globāla latviešu saziņas tīkla izveidi.

Kad latvieši pagājušā gadsimta sā-
kumā devušies plašajā pasaulē, tad dru-
kātie laikraksti bijuši svarīgs līdzeklis 
savstarpējai saziņai un informācijas 
izplatīšanai. Krasnais savā grāmatā 
1938. gadā uzskaita 11 latviešu valodas 
laikrakstus un žurnālus, kas iznāk ārpus 
Latvijas. Septiņi no tiem iznāca Padomju 
Savienībā, trīs ASV un viens Brazīlijā.

Pēckara trimdas Eiropā, ASV un 
Austrālijā pirms 65 gadiem dibinātie 
laikraksti darbojās vēl šodien, bet pilda 
mazāk svarīgāku lomu nekā agrāk. Sa-
zināšanās iespējas šodien ir tik plašas, 
ka draudam noslīkt informācijas pār-
pilnībā. Tomēr informācijas saitēs starp 
Latviju, latviešiem Latvijā un latvie-
šiem ārzemēs ir trūkumi, kuru novērša-
nai ir paredzēta jau minēta vienota sa-
zināšanās platforma Globālais latvietis.

Daudz ir mainījies kopš Krasnā uz-
skaitītiem 11 laikrakstiem un žurnāliem. 
Globālā latvieša sakarībā tās ir pārsvarā 
divas lietas: komunikācija un mobilitā-
te. Šie abi faktori ir līdzdarbojušies, lai 
mazinātu nozīmi apzīmējumam ārzem-
ju  latvietis. Bez dzelzs aizkara, un ar 
Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, 
ir daudz vieglāk kādām būt Latvijas lat-
vietim viendien, ārzemju latvietim citu-
dien, un atkal kļūt par Latvijas latvieti.

Tāpēc šīs konferences nosaukums 
Latvija ārpus Latvijas ir sevišķi piemē-
rots, jo tas liek uzsvaru uz to, ka galvenā 
atšķirība ir ģeogrāfijā, ne pašā cilvēkā.

Kā ir attīstījusies sazināšanās Latvijā 
ārpus Latvijas? Pēckara trimdu dažādās 
zemēs vienoja, vismaz informācijas ziņā, 
katrā zemē izdotais latviešu laikraksts. 
Amerikā laikraksts Laiks un Austrālijā 
laikraksts Austrālijas Latvietis gan bija, 
gan vēl joprojām ir privātās rokās, kamēr 
Daugavas Vanagi Kanādā izdeva laik-
rakstu Latvija  Amerikā, un Zviedrijas, 
Vācijas un Lielbritānijas sabiedriskie 
laikraksti jau pirms daudziem gadiem 
vienojās vienā laikrakstā – Brīvā Latvija.

Jaunā tehnoloģija un tīmeklis krasi 
izmainīja tā sauktos spēles  noteiku-
mus. Tāpat kā visur pasaulē, drukātiem 
laikrakstiem veicās arvien sliktāk, un 
elektroniskā informācija ir kungā.

Uz šī fona pēdējos desmit gados tiek 
dibināti jauni mediji, kuriem jāsacenšas 
ar gandrīz neizskaitāmiem portāliem un 
vortāliem, kuri par velti piedāvā ziņas 
un informāciju par pasaules notiku-
miem, biedrībām un grupām ar seviš-
ķām interesēm. Piemēram, Anglijā nāca 
un aizgāja jaunās diasporas drukātā avī-
ze Anglo-Baltic news un ar to saistītais 
portāls Vācijā. Latvijā un Vācijā nāca, 
aizgāja, bet pirms gada atkal pacēlās 
portāls latviesiem.com, kurš piedāvā 
informāciju par ļoti daudzām latviešu 
organizācijām pasaulē, un cer informēt 

par latviešu sarīkojumiem visā diasporā.
Laikraksta Latvietis ideja dzima 

jau pirms visas globālā latvieša ažio-
tāžas, un mēs esam jau sešus gadus 
centušies pildīt daļu no diasporas ap-
vienošanās funkcijas, pakāpeniski 
uzlabot un paplašināt mūsu piedāvāju-
mu – gan drukātā avīzē, gan elektro-
niskā izdevumā, gan pašā portālā.

Portāls latviansonline nesen pie-
dzīvoja lielas pārvērtības izskata ziņā 
un turpina gandrīz 14 gadus ilgo darbu 
ziņot latviski un angliski par Latviju 
un diasporu.

Portālā draugiem.lv ir dibinātās 
interešu grupas dažādās zemēs. Tāpat 
facebook ir arī latviešiem ļoti popu-
lārs, un tajā izveidotas daudzas grupas 
sakarā ar specifiskām organizācijām 
vai ģeogrāfiskām vietām.

Ja Ārlietu ministrijas Rīcības plāns 
koncentrējas uz it kā divām pusēm – 
Latviju un diasporu, tad draugiem un 
facebook ir lauzušas šo sadalījumu, un 
katrs sarunas dalībnieks ir vienkārši – 
latvietis. Un tā tam arī ir jābūt. Mums 
nav svarīgākais diasporas informēša-
na par Latviju vai Latvijas informēša-
nu par diasporu, jo, kā jau minēju, di-
asporas pārstāvis – tā sauktais ārzemju 
latvietis – ir novecojis jēdziens.

Pareizāk ir pieturēties pie termi-
na Latvija  ārpus  Latvijas, un tad ir 
skaidrs, ka sazināšanās un informēšana 
ir daudzšķautnains uzdevums. Ir tēmas, 
kas interesēs latviešiem Bauskā tikpat 
kā Brēmenē vai Buenosairesā. Citām 
tēmām varētu būt daudz šaurāks intere-
sentu loks dēļ ģeogrāfijas vai dēļ temata.

Sazināšanās principā notiek trijos lī-
meņos – ar tuvākiem draugiem, ar vispā-
rīgo publiku kā ar indivīdiem, un kādas 
organizācijas vai valsts iestādes sazinā-
šanās ar tās publiku. Globālais latvietis 
arī turpmāk sazināsies ar tuvākiem un 
ne tik tuviem draugiem tādā pašā veidā 
ka globālais vai vietējais vācietis vai ka-
nādietis – izmantos telefonus, e-pastus, 
sociālos medijus un kādreiz pat satiksies 
aci pret aci. (Nav pilnīgi izslēgts, ka no-
sūtīs parasto vēstuli.) Te ir grūti saredzēt 
iespēju vai vajadzību izveidot sekmīgu 
konkurenci esošajiem sociāliem tīk-
liem. Ja kāds vēlās uzsākt projektu, lai 
pārspētu draugiem.lv, tad tas ir tikai ko-
merciāls apsvērums.

Kā, un tikpat svarīgi – par ko – veido-
sies saziņa starp globālo latvieti un ies-
tādēm vai organizācijām? Vienā līmenī 
ir komentāri pie ziņu rakstiem portālos. 
Bieži tie aiziet tālu prom no komentētā 
raksta tēmas un pārtop par personīgo at-
tiecību skaidrošanu starp komentētājiem.

Ir divi virzieni, kur sazināšanos ar 
globālo latvieti jāuzlabo. Tos var rak-
sturot ar jautājumiem Kas ir? un Kas 
notiek?

Ja latvietis pārceļas uz Madonu, tad 
var pieņemt, ka viņš drīz uzzinās par 
vietējām iestādēm un izklaides iespējām. 
Bet ja viņš pārceļas uz Melburnu Aus-
trālijā, tad kā viņš atradīs latviešus šajā 
gandrīz 10 000 kvadrātkilometru lielajā 
pilsētā ar tās 4,4 miljoni iedzīvotājiem?

Viegli ir teikt, lai, piemēram, aiziet 
uz tīmekļa vietni laikraksts.com, kur 
ir atrodamas šādas ziņas par Austrāli-
jas un dažu citu zemju pilsētām. Bet ja 
viņš nezin par šādas vietnes esamību?

1011. Saeimas vēlēšanu iecirknis pa-
gājušā sestdienā bija Melburnas Latvie-
šu namā. Tās adresi, acīmredzami, vai-
rāki balsotāji bija dabūjuši no Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājas lapas. Jo iera-
dušies Latviešu namā bija pārsteigtu uz-
zināt, ka šāds nams un tur esošā bibliotē-
ka kalpo Melburnas latviešu sabiedrībai 
jau kādus 60 gadus. Te nav runa par cil-
vēkiem, kas nupat iebraukuši Austrālijā, 
bet gan dzīvojuši uz vietas dažus gadus.

Daudzus gadus autoritatīvais iz-
ziņu avots par latviešu organizācijām 
un īpašumiem ārpus Latvijas bija Kre-
dītkooperatīvu gadagrāmata, bet tā kā 
tā iznāk tikai drukātā veidā, netiek 
sasniegta ne tuvu tik liela publika, kā 
sasniegtu elektronisks izdevums.

Uzturēt aktuālu šādu datu bāzi par 
visu Latviju  ārpus  Latvijas prasa lielu 
darbu, bet tas būtu par spēkam Latvijas 
valstij, un kalpotu kā sazināšanās lī-
dzeklis starp latviešiem, kuri atrodas ār-
pus Latvijas, vai arī tādiem, kuri meklē 
kontaktus ar noteiktu zemi vai pilsētu.

Vēl sāpīgāks jautājums ir ziņas par 
latviešu sarīkojumiem. Ja runājam ti-
kai par Latviju ārpus Latvijas, tad šie 
sarīkojumi sadalās divās kategorijās: 
vietējās latviešu sabiedrības rīkotos un 
citu rīkotos. Informētības līmenis par 
abu veidu sarīkojumiem ir ļoti dažāds. 
Vietējie latviešu ziņotāji, laikraksti un 
portāli sniegs ierobežotu informāciju.

Piemēram, laikraksts Latvietis 
cenšas ziņot par visiem latviešu sarī-
kojumiem Austrālijā, un tikai daļēji 
par sarīkojumiem citās zemēs, ieskai-
tot Latvijā. Bet mūs vairākkārt ir pār-
steiguši nesagatavotus koncerti, kur 
Austrālijā uzstājās slavenie viesi no 
Latvijas. Portāls latviesi.com cenšas 
ziņot par latviešu sarīkojumiem visā 

Redakcijā
Turpinājums no 3. lpp.
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Gunārs  Nāgels  konferencē  „Latvija 
ārpus Latvijas“.
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Šī gada 22.  augus-
tā Kanberas Latviešu 
biedrības rīkotajā saietā 
Imanuela baznīcas zālē 
Aija un Jānis Stambuļi 
stāstīja par sava ceļoju-
ma iespaidiem apceļojot 

Eiropas ziemeļus – Norvēģijas garo 
krastmalu, tās fjordus līdz Polāram lo-
kam, Islandi un Grenlandi.

Šo ceļojumu viņi veica ar kuģi un 
iekšzemes autobusa ekskursijām.

Iespaidīga ir bijusi ekskursija uz 
Svartisen – otro lielāko Norvēģijas 
glacieri (šļūdoni). Savā lielajā varenī-
bā, gaiši zilā krāsā tas ir izcēlies starp 
zaļo priežu mežu apaugušiem kal-
niem. Pats autobusa brauciens ir devis 
iespēju redzēt dziļās ielejas un šauros 
līkloču ceļa pagriezienus. Lai gan va-
sara ir bijusi neparasti silta, tomēr kal-
nu galotnes vēl segtas ar sniegu. Viens 
no skaistākajiem fjordiem ir bijis Nae-
roy fjords. Starp augstām un krāšņām 
krastmalām bija redzami mazi ciema-
ti, kas liecina, ka cilvēks var atrast sev 
mājokli pat dabas skarbā zemes stūrī.

Savukārt Oslo un Bergenā viņi 

skatīja vēsturisko 
pagātni – Edvarda 
Grīga memoriālo 
mājvietu, 13. gs. 
celto cietoksni 
Aershus, kur no-
tiek Nobela balvas 
ceremonijas, un 
muzejus, kur gla-
bājās vikingu lai-
ku laivas un citas 
mantas.

Turpretim Is-
landē viņi iepazi-
nās ar tās īpatnējo 
ģeotermālo bagātī-
bu, peldoties Blue Lagoon dabīgā, 39°C 
grādu siltajā ūdenī; tāpat arī skatot gei-
zerus, senzemes radošos tvaika mā-
koņus, burbuļojošus dubļu sēravotus. 
Islandē daba mainās no tuksnešainām 
vietām uz augstiem kalniem un iele-
jām, kur var redzēt dažas saimniecības. 
Viņi arī skatīja vulkānu Eyja Fjalla Jo-
kull, kas ar savu izvirdumu 2011. gadā 
apstādināja visu gaisa satiksmi.

Nolaižoties Grenlandē, radās ba-
žas par lidmašīnas bremzēm, jo Gren-

landes akmeņainā zeme nav piemērota 
garu ceļu būvēšanai. Apkārtnē trūkst 
zaļuma, bet skatu uzlabo koši krāsotās 
koka mājas un zilais Disko jūras līcis.

Savu stāstījumu Stambuļi papildi-
nāja ar uzņemto dabas skatu slīdītēm, 
un tā arī saieta dalībnieki varēja vairāk 
nojaust šīs dabas varenību.

Pēc saieta visi pakavējās pie kafijas 
un uzkodām.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijā ārpus Latvijas, bet, vismaz cik 
tālu tas attiecas uz sarīkojumiem Aus-
trālijā, ziņas ir samērā trūcīgas.

Šai ziņā ir maz, ko var prasīt palī-
dzībai no Latvijas valsts par vietējo lat-
viešu rīkoto sarīkojumu apkopošanu.

Bet ir viena svarīga joma, kur Kul-
tūras ministrija varētu pildīt vadošu 
lomu. Latvijai ir daudzi pasaules līme-
ņa kultūras darbinieki, kuri uzstājās 
gan Latvijā, gan Latvijā  ārpus  Latvi-
jas. Kultūras ministrijai būtu jāuzstāda 
saraksts no vadošiem Latvijas koriem, 
solistiem, diriģentiem, māksliniekiem, 
aktieriem, režisoriem, ansambļiem, 
kuri mēdz uzstāties Latvijā ārpus Lat-

vijas. Jāievada datu bāze ziņas, kur un 
kad šie Latvijas lepnumi uzstāsies vai 
savus darbus izstādīs gan Latvijā, gan 
ārpus tās. Tad jāizveido un jāuztur mi-
nistrijas mājas lapā kalendāru, kur var 
viegli uzzināt, piemēram, vai Austrālijā 
(vai Minhenē vai Bauskā) kādā noteik-
tā laika periodā ir redzams vai klau-
sāms kāds izcils Latvijas mākslinieks.

Par katru atsevišķi var atrast izziņas 
dažādās mājas lapās, bet šāds kopskats 
ir informācija, ko globālais latvietis iz-
mantotu. Varbūt tur arī atklātos tādas 
sakritības, ka nākamnedēļ trešdienā 
Katalonijas galvaspilsētā, Barselonā, 
Spānijā atklās izstādi Latvijas 20. gad-
simta  vēsture, kura balstās uz Latvi-
jas Okupācijas muzeja materiāliem, 
bet nākamajā dienā tai pašā Barselonā 

notiek Kremerata  Baltica koncerts ar 
Martu Argerihu un Gidonu Krēmeru.

Neaizmirsīsim, ka šodienas lielās 
mobilitātes apstākļos, kultūras notiku-
mu saraksts kalpos ne tikai vietējās pilsē-
tas iedzīvotājiem, bet būs arī aicinājums 
doties tuvākā vai tālākā ceļā uz šo noti-
kumu. Tāpat kā šodien nav nekas īpašs 
aizbraukt uz Tallinu vai Viļņu apmeklēt 
kādas pasaules slavenības koncertu.

Kā sazināties Globālajam latvietim? 
Ar tiem pašiem rīkiem, kā visi citi, bet 
tikai izmantojot palīdzību, ko, cerams, 
nodrošinās mūsu valsts, lai varētu atrast 
viens otru, un lai zinātu, ko mēs darām.

Tad, atbildot Rainim, tās dziesmas 
atkal saskanēs.

Paldies par uzmanību!
Dr. Gunārs Nāgels

Redakcijā
Turpinājums no 10. lpp.

Dabas varenība un skaistums
Kanberā stāsta par Eiropas ceļojumu

Aija un Jānis Stambuļi.
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ALB Laima pusdienas Mt. Compass
Arī pastaiga Old Noarlinga parkā

Mūsu augusta pusdienas izbraukums 
šoreiz bija 20. augustā uz Mt. Compass, 
kas atrodas, apmēram, 50 km uz dienvi-
diem no Adelaides. Laiks bija labs, saule 
spīdēja un visiem bija labs garastāvoklis.

Mēs bijām priecīgi sagaidīt atpakaļ 
mūsu Laimas koordinatori Brigitte, 
kura atgriezās pēc vairākiem mēne-
šiem no gūžas operācijas. Arī mūsu 
jaunā Rosmes vadītāja Ilze Radziņa 
piebiedrojās mums pirmo reizi. Visām 
bija pārsteigums, kad autobuss pie-
brauca un ārā izkāpa Dzidra. Viņa ir 
ļoti kompetenta vadītāja un brīvprātīgi 

vada autobusus pašpārvaldē.
Pusdienās varēja izvēlēties zivis 

vai vistu; saldā ēdienā – ābolu kūku ar 
saldējumu.

Nosvinējām Astrīdas dzimšanas 
dienu un uzēdām Māras garšīgo kliņ-
ģeri.

Atpakaļ braucot mēs apstājāmies 
Old Noarlinga parkā, kur uzcelta skaista 
ūdens strūklaka Princeses Diānas pie-
miņai. Šo strūklaku uztaisīja un ziedoja 
Dzidras dēls, kurš ir čuguna meistars.

Kamēr saule mūs vēl sildīja, mēs 
pastaigājāmies pa parku. Tad kāpām 

atkal autobusā un braucām tālāk.
Kad tikām pie Adelaides, Dzidra 

mūs vēl izveda caur dažām skaistām 
priekšpilsētas ielām ar lieliem, skais-
tiem, ļoti veciem un ļoti resniem ko-
kiem. Ilze parādīja mājas, kurās dzīvo 
ievērojami un pazīstami cilvēki.

Beidzot dziedādami sasniedzām 
Latviešu namu, mazliet noguruši, bet 
priecīgi.

Paldies Brigittei par jauko izbrau-
kumu, kā arī mūsu šoferei Dzidrai!

Astrīda Būtija (Boothey)
Laikrakstam „Latvietis“
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puse tikai varētu būt, cik aktuāli 
tagad rīkojas, lai novērstu draudus, 
jo visumā pirmsvēlēšanu kampaņā 
vairākas partijas mēģināja noklusēt, 
nevis izcelt Krievijas agresiju.

• Otrkārt, beidzot izmēram Saskaņas 
patieso dzels kodola atbalstītāju pro-
porciju: 23% no balsīm (tātad apmē-
ram 14% no visiem balsstiesīgiem) 
un 24 deputāti, ievērojams kritiens 
no iepriekšējās Saeimas, par ko pār-
steidzošā kārtā maz ir komentēts, 
jo uzsver ka Saskaņa tomēr ieguva 
visvairāk balsu no visām partijām. 
Šie ir tie vēlētāji, kam netraucē ne 
Krievijas agresija, nedz sakari ar 
Putina Vienotās  Krievijas partiju. 
Kaut pieredzējušais komentētājs Ai-
vars Ozoliņš ir bieži paudis uzskatu, 
ka Saskaņas elektorāts ir ierobežots, 
un vēlēšanu iznākumu nosaka tikai 
tas, cik latviešu vēlētāju piedalās vē-
lēšanās – tātad, jo mazāk latviešu iet 
balsot, jo vairāk  Saskaņai sanāk – 
šoreiz redzam, ka laikam arī vairāki 
Saskaņas atbalstītāji palika mājās.

• Treškārt, Vienotība (23 deputāti) 
mainās un būs jāmainās vēl, lai pa-
stāvētu. Vienalga, vai uzskata Vie-
notību par valsts kādreizējiem glābē-
jiem, vai kā iestingušu eliti, ir skaidri 
ka Vienotības ietekme šinī valdībā 
(ja pieņem ka koalīcijas kodols līdzi-
nāsies līdzšinējam) stipri mazinā-
sies. Šo rindu autoram uzskats ir, ka 
krīze Vienotības vadībā turpināsies 
tik ilgi, cik viņas spējīgākie vadītāji 
sēdēs Briselē un nevis Rīgā.

• Tuvojamies dienai, ka lielākam uz-
varētājam šajās vēlēšanās – Zaļo un 
Zemnieku Savienībai (ZZS – 21 de-
putāts) – būs jāizšķiras starp divām 
absolūti pretējām tendencēm, ko ie-
mieso divas pretējās figūras – Aivars 
Lembergs, joprojām partijas kandi-
dāts Ministru prezidenta amatam, ar 
savu naidu pret NATO un cerību vēl 
uz Krievijas labklājību; un Aizsar-
dzības ministru Raimondu Vējoni, 
kas no valdības varbūt visstiprāk ne 
tikai runāja, bet rīkojās attiecībā uz 
Krievijas agresiju Ukrainā.

• Nacionālā  apvienība (NA – 17 de-
putāti) tagad stiprāka, bet ievēroja-
mi ar to, ka ieguva vairākus bijušos 
Vienotības deputātus, kas pataisa 
viņus mērenākus un pieņemamā-
kus. Bet atkal, tik ilgi, cik viņa labā-
kais un vienīgais ekonomiski izglī-
totais vadītājs sēž Briselē, tendence 
iztikt ar patriotiskiem saukļiem vēl 
būs vilinājums.

• Un arī ir kas jauns. Vienalga, cik dī-
vaina šī radība un pretīgs pats salka-
nais nosaukums, bijušās Valsts kon-
trolieres Ingūnas Sudrabas No sirds 
Latvijai (NSL) izcīnīja sev vietu Sa-
eimā (7 deputāti), kaut varbūt ne tik 
pārliecinoši, cik iepriekš aptaujās 
rādīja. Tā kārtējā glābēju partija. Un 
noteikti vēl pārsteidzošāk, ka Saei-

mā arī ieguva vietu Latvijas Reģio-
nālā apvienība (LRA – 8 deputāti). 
Un šī partija nāk ar gaužam intere-
santu piedāvājumu, – kā konkurente 
ZZS, bet ne tikai.

• Un citi glābēji nekur netika. Abas 
zombija partijas – bijušā premje-
ra Repšes un Šlesera un citu bijušo 
vadītāju un premjeru kombināti abi 
izgāzās, bet pamatīgi. Būtu lieki 
cerēt, ka Šlesers ar to noies no po-
litiskās skatuves, gan jau uzradīsies 
kādā Krievijas orientētā politbiz-
nesa sakarā, bet iznākums liecina, 
ja liecību vēl vajadzētu, ka vēlētāji 
lielākā mērā spēj atšķirt labumu no 
pelavām.

• Un pēdējās tendences, sakarā ar po-
litisko tehnoloģiju, pieaug ārzemju 
balsotāju skaits. Samazinās balsis 
par neieguvušām partijām. Un jā-
konstatē, ka vēlētāji vispār tagad lie-
lākoties iemanījušies, kā lietot plus 
un svītrošanas sistēmu savā izvēlē, 
kas nācis pa sliktu vairākiem biju-
šiem vadītājiem, bet pa spilgti labu 
atkal citiem.

Par to, ka koalīciju sastādīs tagad 
ļoti vienlīdzīgas partijas, un ka tas 
nozīmē Vienotības ietekmes mazinā-
jumu, ir daudz komentēts. Vēl tikai jā-
piemin, ka tas nāktu pa labu, cerams, 
kopējai atbildības sajūtai, jo pēdējās 
valdības laikā spilgti parādījās tenden-
ce NA un ZZS uzgrūst visu vainu par 
nepopulāriem lēmumiem Vienotībai. 
Tagad būs grūtāk iztēloties, ka lielais 
brālis  (māsa?) vainīgs par visu. Lie-
lākais jautājums – kas vadīs valdību? 
Ja neatsauc kādu no Briseles, izvēles 
liekas ierobežotas.

Citi tverami secinājumi
Liela uzmanība ir pievērsta Saei-

mas spīkera un Vienotības vadītājas 
Solvitas Āboltiņas neiekļūšanai Saei-
mā svītrojumu dēļ. Viņai arī pievieno-
jās šinī kārtā bijusī izglītības ministre 
Ina Druviete un Rīgas Domes deputāte 
Sarmīte Ēlerte, kā arī ne tik krasi biju-
šais ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. 
Nevarētu pārmest ne Āboltiņas, ne 
Duvietes profesionalitāti, bet abas ap-
sūdzēja par augstprātību, pamācīgo 
toni un nespēju tuvināties vienkāršiem 
ļaudīm; Āboltiņai arī gan par draudzē-
šanos ar Lembergu. Bet kā viens ko-
mentētājs rakstīja: „Labāk kāds zaķis 
lai vada partiju, ka tikai ne sieviete ar 
stāju, viedokli un pozīciju.“ Un tieši, 
runājot par Zaķi, galīgi pretēji augšmi-
nētiem piemēriem, Latgalē Vienotības 
kandidāts Dzintars Zaķis, noķerts no-
dokļu nemaksāšanā un ar šaubīgiem 
oligarhu sakariem, tika no trešās vie-
tas sarakstā uz, tieši vēlētāju plusu dēļ. 
Nu, lūk, ne augstprātīga sieviete, bet 
džeks, kas prot sarunāties ar vietējiem 
čomiem, sadalīt mantu, ļaut visiem pel-
nīt no viņa darba – un panākumi gan.

Ja nodokļu nemaksāšana un citi 
ētikas pārkāpumi negādā neērtības 
Latgales vēlētājiem, tad tomēr patu-
rēt tādu kleptokrātu savās ierindās 

atspoguļojās negatīvi uz Vienotību 
vispār. Un arī atspoguļojās negatīvi 
uz Saeimas ētikas komiteju, kas ne 
šai gadījumā vien ir sevi parādījusi 
kā bezzobainu. Bet vai tagad glābiņš 
ir klāt? – Sudrabas partijā ievēlēts ir 
bijušais tiesnesis Gunārs Kūtris, un ja 
viņš, kā paredzams, iekļūtu tieslietu 
vai ētikas komisijā, vai mēs redzētu 
stingrāku pieeju deputātu pārkāpu-
miem; tad redzēsim, vai Kūtris ir go-
dīgs jurists, vai tikai pelēks sekotājs.

Divas jaunas partijas Saeimā
NSL ar savu liekulīgo nosaukumu 

izraisīja daudz negatīvu komentāru. 
Viskrasākie uzskati pauda, ka Sud-
rabas partija ir atkal tikai Maskavas 
pasūtījums, un šis varbūt iespaidojis 
neuzsvērt Saskaņas vājāku iznākumu, 
par 7 deputātiem mazāk nekā iepriek-
šējā Saeimā, jo Sudrabas 7 deputāti, ja 
biedrotos ar Saskaņu, dod promaska-
viešu partijām līdzīgu skaitu kā Saska-
ņai iepriekš. Bet pirmsvēlēšanu gaitā 
Sudrabai arvien vairāk bija jāaizstāv 
savu nacionālu stāju – par Latvijas 
neatkarību, eirovirzienu, valsts valo-
du utt. Sudrabas pašas galīgi idiosin-
krātiskās uzstāšanās un īpatnējas me-
lošanas un nemāka izteikties varbūt 
arī liecina par politisko naivitāti, ne 
ļaunumu. Īpaši gan uzkrita, ka biju-
šā itin veiksmīgo Valsts kontrolieri, 
visā kampaņā par valsts uzraudzību 
un ekonomisko efektivitāti dzirdēja 
vismazāk, bet tukšus saukļus par so-
ciāliem trūkumiem (līdzīgi Saskaņai) 
un salkanus uzskatus par valsts glāb-
šanu gan nemitīgi.

Maskavas rēgs tātad cik daudz sa-
mazinājies; šo rindu autoram gan Sud-
rabas partija vairāk atgādina bēdīgi 
slaveno Saimnieks partiju, kas ienāca 
6. Saeimā (līdz ar Zīgeristiem), kuru 
sastādīja vairāki vadošie rajonu un bi-
jušo Padomju uzņēmumu vadītāji, so-
lot kārtīgu profesionālu, ekonomisko 
kārtību un valsts pārraudzību, bet kas 
izlidoja ar blīkšķi nākamajās vēlēša-
nās. Vai Sudrabas personīgā pievilcība 
sola ko citu, redzēsim. Par personīgo 
pievilcību nav šaubas – gandrīz 77% 
NSL piekritēji Rīgā grozīja savu bal-
sošanas zīmi; gandrīz visi, lai piešķirt 
Sudrabai plusus. Citos vēlēšanas apga-
balos sekotāji maz grozīja ko – kā par-
tija lika, tā pieņēma.

Kā spilgtu pretstatu Sudrabas par-
tijai, no demokrātiska politikas vie-
dokļa, ārkārtīgi interesanta bija LRA 
veidošana un sekmes. Partiju dibināja 
tikai 2014. g. sākumā, un šis mēģi-
nājums iegūt atbalstu no provinces 
pašvaldībām neko neimponēja Rīgā 
mītošiem komentētājiem – bijušais 
Šlesera politehnologs Jurģis Liepnieks 
pat smējās, ka „diez vai Madonas me-
žos dzīvo profesionāļi, kuri nāks un 
kļūs par spējīgiem ministriem.“ Ta-
gad Liepnieks pats varbūt klīst mežā, 
jo LRA ieņēma pat vienu vietu vairāk 

No saules puses un ēnas puses…
Turpinājums no 1. lpp.
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(8) nekā Sudrabas partija. Partija skatī-
jās, kā piesaistīt spējīgus vadītājus gan 
pilsētās, gan laukos un panāca divas 
lietas. Vispirms, kā partijas seju pie-
saistīja bijušo Vīķes-Freibergas kan-
celejas vadītāju Mārtiņu Bondaru, kas 
veiksmīgi vadīja kampaņu. Vēl intere-
santāk, partija pieņēma dalību no vai-
rākām sīkpartijām, kurām pašām ne-
bija cerību iekļūt Saeimā – tur pienāca 
Kristīgo demokrātu savienība, Lat-
vijas sociāldemokrātiskā strādnieku 
partija (LSDSP), Latvijas atdzimšanas 
partija, vairākas sīkas reģionu partijas 
un pašvaldības valdes locekļi, kā arī 
indivīdi ar īpašu publikas uzmanību, 
piemēram, dailes teātra aktieris, radio 
raidījuma vadītājs Aturs Kaimiņš, par 
ko vēlāk.

NRA stratēģija bija iet vēlēšanās ar 
šo it kā raibo ķīseļa kandidātu saraks-
tu, bet ka vēlētāji atšķirs, kurus vēlās, 
tā konsolidējot partiju. Tā arī bija, un 
kā vēl! Vēlēšanās ievēlēja vairākumā 
paredzētos vadošos kandidātus un re-
ģionālos pārstāvjus un skaidri nostādī-
ja mazāk populāros. Visbēdīgāk gāja 
LSDSP kandidātiem, kas bija vidēji 
kandidātu sarakstos, bet svītrošanas 
dēļ nonāca beigas; tā ilgi strādājošais 
(un ilgi cietušais) Jānis Dinēvičš no-
nāca pats pēdējais Latgalē, līdzīgi Ai-
varam Timofejam Rīgā. Šeit jāpiemin, 
cik skumjš liktenis tagad piemities 

Latvijas patiešām vēsturiskai partijai – 
LSDSP, kas pat pastāvēja visus trim-
das gadus kā ievērojams spēks vēl ār-
zemēs. Bet ar nedarbiem Rīgas Domē, 
un Saskaņas liekulīgo vārda maiņu uz 
Saskaņa sociāldemokrātiskā partija, 
LSDSP grūtības pieauga, – bet arī pašu 
vaina, jo nemitīgā šķelšanās iedragāju-
si partijas veidolu tik tālu, ka pat viens 
no LSDSP ilggadējiem vadītājiem gan 
ārzemes, gan Latvijā – Atis Lejiņš – 
pārgājis uz Vienotību ar panākumiem. 
Laikam LSDSP drūmā vēsturiskā sū-
tība ir mūžīgi šķelties un radīt stiprus 
kandidātus – citām partijām. Jāsaka, 
ka Kristīgiem demokrātiem un citiem 
sīkpartiju pārstāvjiem arī negāju spoži; 
LRA vēlētāji deva priekšroku pazīsta-
miem reģionu vadītājiem.

Ar vienu izņēmumu
Jau minētais aktieris un radio/TV 

raidījumu vadītājs Kaimiņš pieteicās 
partijai, bet ar gandrīz anarhista rak-
stura politisko stāju – Kaimiņš raidīju-
mos ir bieži jēli kritizējis vai nu visas 
valdības izdarības; pēdējais izlēciens 
vēl pirms vēlēšanām bija aizrakstīt 
Eiropas komisijai brīdinājumu par bi-
jušā Ministru prezidentu Valda Dom-
brovska personīgām ambīcijām, kad 
tas tagad kandidē Eiropas Komisijā. 
Nu, bet tāds arī ierindojās partijā; tātad 
partijas it kā gudrās galvas to ievietoja 
Rīgas sarakstā, bet 35. – pēdējā vietā – 
tā, teiksim, lai nesabaidītu zirgus... Bet 
vēlētāji dara savu, un ar milzīgu plusu 

vilni Kaimiņu uzrāva no 35. uz 1. vietu 
Rīgas sarakstā: 87% LRA vēlētāji Rīgā 
grozīja balsošanas lapas – visaugstā-
kais skaits jebkurai partijai jebkurā ap-
gabalā, gan lai atbalstītu Kaimiņu, gan 
svītrojot un dažādi plusojot citus.

Un šeit, kas pavisam pozitīvs, pat 
vairāki pozitīvi. Noteikti, Kaimiņu 
stipri atbalstīja jaunākie vēlētāji, un 
kāpēc lai nē? Vai kāda cita partija bija 
pat iedomājusies uzrunāt jaunatni? Jo 
taču Latvijā politika ir vairāk vecāku 
veču politika, – Urbanovičs, Brigma-
nis un lai arī kāds dzimums – Strauju-
ma utt. Latvijā nav pieņemts Igaunijas 
piemērs, kur arī 30gadīgiem dod varu, 
vai maina vadītājus partijā, lai nesa-
stingtu – par ko nevarētu parasti pat 
sapņot Latvijā (Ušakovs laikam vie-
nīgais izņēmums). Tātad – Kaimiņš 
pievilka daudzus, kas jaunāki, bet arī 
kas negatīvi noskaņoti pret sastingušo 
turpinājumu Latvijas politikā, un var-
būt pat šos protestētājus atturēja no al-
ternatīvas – Sudrabas glābēju partijas. 
Un tiem, kas varbūt ne tik jauni, LRA 
deva alternatīvu ZZS, kas arī, protams, 
pretendē uz reģionu pārstāvniecību.

Vēl redzēsim kas notiks ar Kaimi-
ņu. Nevarētu domāt, ka viņa izlēcieni 
patiktos pat nopietniem, krietniem un 
visumā konservatīviem reģionu ļau-
dīm LRA, bet nav jābaidās, ka parā-
dās kas jauns Latvijas politikā; ar veco 
vairs gluži nevarēja turpināt.

Uldis Ozoliņš
Laikrakstam „Latvietis“

No saules puses un ēnas puses…
Turpinājums no 12. lpp.

apvienība Kanādā un Eiropas Latviešu 
apvienība Eiropā, NATO dalībvalstīs.

Vēlos uzsvērt, ka mēs, Latvijas 
valsts, nedrīkstam zaudēt Latvijas kā 
uzticama NATO sabiedrotā reputāciju. 

No vienas puses mēs sūdzamies, 
ka esam apdraudēti, bet paši valstiskā 
līmenī neveltām pienācīgu uzmanību 
savai drošībai un pat neturam šai jomā 
dotos solījumus.

Esošajā drošības krīzes situācijā 
sešu gadu pakāpenisks aizsardzības 
izdevumu kāpinājums līdz 2 procen-
tiem noteikti nav pieņemams.

Valdībai un parlamentam ir jāgādā, 
ka tiek piešķirts finansējums Aizsardzī-
bas ministrijas visagresīvākajam plā-
nam, kas panāk visdrīzākajā iespējamā 
laikā mūsu valsts aizsardzības budžeta 
pieaugumu līdz diviem procentiem.

Trešās neatkarības mums vairs 
nebūs. Drošība ir mūsu valsts alfa un 
omega.

Pakavēšos pie jautājuma par PBLA 
un valdības sadarbību mūsu valsts 
ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. 
Mūsu galvenais partneris šai jomā ir 
Ārlietu ministrija.

Patlaban ir notikušas dažas pārmai-
ņas, proti, līdzšinējais sekmīgais vēst-
nieks sadarbībai ar diasporu Rolands 
Lappuķes kungs ir iecelts par Latvijas 

vēstnieku Eiropas padomē, un viņa 
vietu ieņēmis vēstnieks Pēteris Elferta 
kungs, ko mēs visi labi pazīstam kopš 
viņa darba PBLA 90-to gadu sākumā 
un vēlāk kā Latvijas vēstnieku Īrijā.

Šogad pensionēsies ilggadējā 
PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņas 
kundze, un tamdēļ arī PBLA ir zināmā 
pārejas posmā.

Neraugoties uz gaidāmajām pārmai-
ņām PBLA iekšienē, nemainīga ir mūsu 
vēlme un gatavība atbalstīt Latvijas 
valsts pamatu stiprināšanu kā drošības, 
tā tautsaimniecības izaugsmes jomā.

2013. gada Vispārējo latviešu 
Dziesmu un deju svētku laikā Latvijā 
notikušais Pasaules latviešu ekonomi-
kas un inovāciju forums pulcēja vairāk 
nekā 350 dalībnieku no 21 valsts.

Pēc šī notikuma latiņa  ir  uzlikta 
ļoti augstu. Šobrīd strādājam pie mo-
deļa, lai iesākto projektu turpinātu.

Jau esmu ticies ar vēstnieku Pēteri 
Elferta kungu, un varu teikt, ka PBLA 
turpinās iespējamo līdzdalību, lai vei-
cinātu Latvijas ekonomisko attīstību.

Īsi par sadarbību izglītības jomā.
2014. gads diasporas izglītībai bi-

jis notikumiem bagāts, un to caurvij 
aktīva un sekmīga PBLA Izglītības 
padomes sadarbība ar vairākām valsts 
institūcijām, it sevišķi ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas paspārnē esošo 
Latviešu valodas aģentūru.

Esam noslēguši sadarbības līgu-
mu ar Izglītības un zinātnes ministriju. 
Mūsu Izglītības padomes rīkotie diaspo-
ras skolotāju kursi ir atzinīgi novērtēti.

Par ļoti nozīmīgu uzskatāms triju 
gadu atbalsts no Kultūras ministrijas 
budžeta fondiem 3x3 ģimeņu nometnēm 
Latvijā un visā pasaulē. Ļoti ceram, ka 
pirms trīsdesmit trim gadiem trimdā 
aizsāktajai un ļoti iedvesmojošai Līgas 
Rupertes idejai – 3x3 nometņu kustībai – 
valsts atbalsts turpināsies arī ilgtermiņā.

Arī Sabiedrības integrācijas fonda 
pārziņā esošās diasporas un Latvijas 
bērnu kopīgās nometnes ir tradīcija, 
kurai nepieciešams šāds ilgtermiņa 
valsts atbalsts.

PBLA kultūras fonda konference 
Latvija  ārpus  Latvijas, kas vakar un 
aizvakar norisinājās Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas jaunajā ēkā, lika mums 
domāt, ka šāds forums daudz padziļi-
nātākā formātā ir nepieciešams uz Lat-
vijas valsts simtgadi 2018. gadā.

Nobeidzot. Tomēr vienmēr paturē-
sim prātā – bez drošības mūsu valstij 
visa mūsu labā sadarbība kultūrā, iz-
glītībā un ekonomikā var kļūt par bez-
jēdzīgu akadēmisku vingrinājumu.

Mums Dievs ir devis tikai vienu 
Latviju, un, kopīgi strādājot, mums tā 
ir jānosargā!

Dievs, svētī Latviju!
Jānis Kukainis

PBLA priekšsēdis

PBLA priekšsēža runa
Turpinājums no 3. lpp.
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nu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.
Pertā nobalsoja 86, kas ir visvai-

rāk nekā jebkad, un 20 no viņiem bija 
jaunie pilsoņi (11. Saeimas vēlēšanās 
piedalījās 51 Latvijas pilsonis.) Viņu 
balsojums ir sekojošs: Partija „Vieno-
tība“ – 27; Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai“–„Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK“ – 55; Zaļo un Zemnieku savie-
nība – 1; „Saskaņa“ sociāldemokrātis-
kā partija – 1; „No sirds Latvijai“ – 2.

Jānis Purvinskis stāsta: „Bija ļoti 
interesanti, jo cilvēki tiešām pūlējās 

nākt balsot: vie-
na jauna meitene 
paņēma taksi, lai 
atbrauktu 30 km. 
Viens latviešu 
pāris steidzās uz 
lidostu braukt at-
pakaļ uz Latviju, 
bet ieskrēja gan 
nobalsot. Bija 
mamma (gaidī-
bās) un bija mam-
ma ar mazo 7 mē-
nešus vecu bērniņu un bija kundze 92 
gadus veca. Visiem rūpēja Latvijas 
nākotne.“

Materiālus par vēlēšanām Austrālijā 
sagatavoja Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Ak, retākas rindas...
Vilma Kalderovska  slēdza acis uz mūžu

24.  septembrī Adelaidē pārtrūka 
dzīve, kas sākās pirms deviņdesmit 
trim gadiem Dobelē, Latvijā. Kādrei-

zējā Adelaides Vanadžu kopas vadītā-
ja Vilma Kalderovskis slēdza acis uz 
mūžu.

Vilmas pirmo dzīvesbiedru iznīci-
nāja komunisti, un viņa pati ar divus 
gadus veco meitiņu Kiru bija spiesta 
atstāt dzimteni un doties trimdā. Pēc 
Vācijas nometnes laika, ceļš veda uz 
Austrāliju. Adelaidē ar otro vīru Jē-
kabu Kalderovski Vilma iesaistījās 
Daugavas Vanagu organizācijā. Viņš 
vadīja Vanagus, viņa – Vanadzes, iz-
pelnoties pat zelta krūšu nozīmi. Ilgus 
gadus Vilma bija viena no Adelaides 
krustmātēm, maza grupiņa, kas paš-
aizliedzīgi un bez lieka trokšņa sūtīja 

palīdzības saiņus trūcīgajiem bērniem 
Latvijā.

Vilma bija liela rokdarbniece, bet 
viņai sevišķi patika strādāt ar māliem, 
izveidojot dažādus keramikas darbus. 
Vēl šodien Adelaides Vanadzēm par 
piemiņu no Vilmas ir liela, zila vāze.

Atvadu brīdi Mosona (Mawson) 
kapličā Centennial kapos vadīja prā-
vests Dr. Jānis Priedkalns. Katra ar 
sarkanu rozes ziedu no Vilmas atvadī-
jās vairākas Vanadzes, un beigās ciešs 
draugu pulks – gan latvieši, gan aus-
trālieši.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Vilma Kalderovska.

Vēlēšanu aktivitāte Austrālijā
Turpinājums no 7. lpp.

Vēlēšanas Pertā.
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latviešu sabiedrība uztur četrus visai 
liela vēriena īpašumus – Sv. Krusta 
baznīcu un zāli, Latviešu namu, Dau-
gavas Vanagu namu, Latviešu ciemu 
un trīs kapsētas. Tiem visiem nepie-
ciešamas darba rokas, un nereti tie 
paši cilvēki darbojās vairākās orga-
nizācijās. Draudzes īpašumiem un to 
uzturēšanai nepieciešami līdzekļi ne-
atliekamiem remontdarbiem, kuri va-
rētu izmaksāt līdz $ 100 000. Sava zi-
ņojuma beigās priekšniece jautāja, vai 
Sv. Krusta baznīca tika celta ar nodo-
mu izbeigt draudzes darbību 2014. g.?

Dāmu komitejas, kasieres un citi 
ziņojumi atspoguļoja draudzes ie-
priekšējā gada darbu. Priekšniece se-

višķi pasvītroja kasieres Guntas Vaga-
res un Dāmu kopas vadītājas Dzintras 
Samules lielo pienesumu draudzei.

Draudzes administrators Kārlis 
Kasparsons norādīja, aicināja un lūdza 
ne tikvien klātesošos, bet visus drau-
dzes locekļus palīdzēt izpildīt speci-
fiskos pienākumus, lai nodrošinātu 
draudzes veiksmīgu darbību. Specifis-
kie pienākumi, kuriem trūkst vadītā-
ju, ir līdzekļu vākšana un ziedojumi, 
īres un baznīcas lietošanas noteikumu 
pārraudzīšana, ugunsdzēsības iekārtu 
pārraudzīšana, remontdarbu vadīšana 
un apsaimniekošanas darbu vadīšana.

Nedrīkstam aizmirst, ka kristīgā 
baznīca ir bijusi, ir un būs latviskās sa-
biedrības stūrakmens. Ja zaudēsim to, 
zaudēsim ne tik vien savu identitāti, 
bet visu, ko esam sargājuši un glabāju-

ši. Kristīgās baznīcas ierocis ir ticība – 
to nevaram atļauties aizmest.

Nākamā gada valdē ievēlēja Kār-
li Kasparsonu, kurš uzņēmās pagai-
du priekšnieka pienākumus. Neviens 
neuzturēja kandidatūru priekšnieka 
amatam. Ja tādu nevar atrast, tad in-
korporētai sabiedrībai var iecelt algotu 
administratoru.

Draudzes valdē ievēlēja Mārtiņu 
Biršu,  Andri  Atvaru,  Jāni  Daliņu, 
Kristīni Saulīti, Jāni Kārkliņu, Pē-
teri Saulīti, Gintu Pindard un Edu-
ardu Lēmani.

Pilnsapulce pateicās visiem darbi-
niekiem un darbiniecēm un atsevišķi 
pilnsapulces vadītājam Aleksandram 
Gāršam par veiksmīgo vadīšanu.

Miervaldis Balodis
Laikrakstam „Latvietis“

Draudzes pilnsapulce
Turpinājums no 2. lpp.

Vienreizēja iespēja dzirdēt Austrālijas komponistu pirmatskaņojumus Kultūras dienu Atklāšanas koncertā!
Mūzika, gaisma, dziesma un sadarbība ar Latvijas kori „Pernigele“.
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Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var arī pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  16.  okt., plkst. 10.00 
LAIMAS aprūpētāju grupai 10 biļetes 
par $5 katru uz filmas Boyhood izrādi 
Capri kinoteātrī. Cienās ar rīta kafiju. 
Ieinteresētos zvanīt līdz 13. okt. uz 
LAIMAS biroju.
Sestdien,  18.  okt., plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kurss ALB namā. 
Ināra Kalniņa rādīs savu pildīto piparu 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
no $4. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
10. okt.

Svētdien,  19.  okt., plkst. 14.00 Jauk-
tā kora kabarē pēcpusdiena Dzirdēj’ 
ļaudis  runājam. Biļetes ($15) var ie-
gādāties, TIKAI zvanot priekšniecei 
Guntai 8271 2029, vai apmeklējot DV 
namu sestdienās no plkst. 11-14. No 
plkst. 13.00 – Pusdienas, kūkas un 
kafija, vērtīga loterija, bārs. No plkst. 
14.00 – Dziesmas, joki, solo priekšne-
sumi. Jūs laipni lūdz diriģente, priekš-
niece un kora pļāpas.
Trešdien,  22.  okt., plkst. 10.30 iz-
braukšana no ALB namā LAIMAS 
grupas pusdienām Aldgate Pump Ho-

tel. Maksa sākot no $17. Pieteikties 
LAIMA birojā līdz 17. okt.
Ceturtdien,  23.  okt., plkst. 10.00 
LAIMA informācijas sanāksme ALB 
namā. Viesu runātājs stāstīs par vecā-
kiem braucējiem, drošākām mašīnām 
un fizisko sagatavotību un pārbaudi 
vadītājiem. Otrs temats būs par ceļo-
šanas iespējām bez vadītāja tiesībām. 
Kafijas galds un pēc tam pusdienas. 
Pieteikties LAIMA birojā līdz 20. okt.
Piektdien, 24. okt., plkst. 18.00 Lai-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
9. oktobris
Elga, Helga, Elgars
Vispasaules pasta diena
1915. SLT aktrise Hilda Dukure.
1920. Polija okupēja Viļņu.
1925. Melburnas Operešu ansambļa, 
MLT, ALT aktrise Vera Lešinska.
1944. sākās Maskavas konference –  
Čerčils, Staļins un sūtnis Herimens.

10. oktobris
Arvīds, Arvis, Druvis
1919. Latvijas karaspēks atkāpjas uz 
Daugavas labo krastu.
1939. Lietuva un PSRS paraksta bāzes 
līgumu; Lietuva saņem Viļņu no krie-
vu okupētās Polijas.
1944. 19. divīzija atkāpjas pār Dauga-
vu uz Kurzemi.
1944. Sarkanarmija sasniedz Baltijas 
jūru pie Klaipēdas Lietuvā.

11. oktobris
Monta, Tince, Silva
1959. politiķis un matemātiķis, LR Iz-
glītības un zinātnes ministrs (2002.g. 
7.nov. – 2004.g. 9.marts) Kārlis Šadur-
skis.

12. oktobris
Valfrīds, Kira
1939. PSRS pieprasa teritorijas izmai-
ņu ar Somiju un bāzes Somijā.

13. oktobris
Irma, Mirga
1424. Rīgas arhibīskapa amatā nāk Rī-
gas domkungs Hennings Šarpenbergs. 
Viņš turpina cīņu par sava amata at-
brīvošanu no ordeņa pakļautības.
1944. Sarkanarmija ieiet Rīgā.
1945. Abrenes apriņķi atdala no Latvi-
jas un pievieno Padomju Krievijai.

14. oktobris
Vilhelmīne, Minna
1904. lidmašīnu konstruktors Kārlis 
Irbīte.
1944. Sarkanarmija ieiet Norvēģijā 
(ziemeļos, Finnmarkas apgabalā).
1944. dziedātājs Jānis Sproģis.
1962. māksliniece Ieva Deksne.
1964. Leonīds Brežņevs kļuva par 
PSKP ģenerālsekretāru pēc Ņikitas 
Hruščova atstādināšanas.

15. oktobris
Eda, Hedviga, Helvijs
1918. gleznotājs, arhitekts Reinis Zus-
ters.
1919. Latvijas armijas vienības pārce-
ļas pār Daugavu, ieņem Daugavgrīvu 
un Bolderāju cīņā pret bermontiešiem.
1969. latviešu rakstniece Nora Ikstena.
1979. Latvijas futbolists Māris Verpa-
kovskis.  ■

ar studijas logo. To visu savējiem kā 
pārsteigumu bija sarūpējusi studijas 
vadītāja. Pie logo izstrādes piedalījās 
Imants Paegle.

Jaunākajā ekspozīcijā, kura ap-
skatāma mākslas centrā Ritums, Ve-

crīgā, kā ūdens lāsē atspoguļojas fo-
toamatieru kopas rokraksts un krāsu 
rotaļīgums. Gan smaidīgas meitenes 
un lauku ainavas, gan līgavas baltās 
kurpītes un modernas lidmašīnas virs 
Daugavas. Studijas vadošais darba 
stils bijis un paliek reportāža. Te uz-
reiz atmiņā nāk G. Oškalnas-Vējiņas 
Dziesmu svētku portretējumi, kuros 

dominē sirsnīgums, mirkļa burvība un 
latviskais vizējums.

VIDZE, aizvien palikdama ama-
tieru statusā, pēc izstādēm ieguvusi 
balvas arī Francijā, Krievijā, Anglijā, 
Slovākijā, Portugālē un ASV.

Voldemārs Hermanis, Rīgā
Laikrakstam „Latvietis“

Fotostudija „Vidze“
Turpinājums no 9. lpp.

minami Silvija Kreitāls, Eva Brennere 
un Uldi Šterns.

Ļoti palīdz, ka šogad Māra un Dai-
la Piksones palīdz ar raidījumiem.

Elvīra izteica pateicību viņām 
abām un kasierei Ilze Ābelei un Ilze 
Nāgelai, kā arī visiem, kas palīdz un 
atbalsta latviešu radio programmas 
darbu, gan ziedojot savu laiku, snie-
dzot un sagatavojot ziņas, gan ziedojot 
līdzekļus. Nenogurstošs palīgs un at-
balstītājs ir Gatis Anderons, kura balsi 
dzirdat katru nedēļu; viņš sagatavo un 

lasa Latvijas ziņas.
3ZZZ ir brīvprātīga raidstacija. 

Visi strādā par velti un paši sagādā 
visu vajadzīgo materiālu. Tāpēc piln-
sapulce nolēma uzdāvināt divas se-
nioru Myki kartes katru $100 vērtība: 
vienu Elvīrai un vienu Mārai.

Nākamgad raidstacija pārcelsies 
uz plašākām telpām Alberta ielā, 
Bransvikā (Brunswick). Ēku patlaban 
pārbūvē raidstacijas vajadzībām.

3ZZZ vadības speciālie Atzinības 
raksti tika pasniegti Elvīrai Latišai, 
Dzintrai Latišai, Gatim Andresonam, 
Vitai Šteinhards, Ilzei Nāgelai, Ed-
mundam Smalkajam, Mārai Piksonei 

un Dailai Piksonei.
Sapulces noslēgumā klātesošie 

cienājās ar cepumiem, uzkodām, tēju 
un kafiju.

Atgādināšu visiem, ka 3ZZZ lat-
viešu radio programmu varat klausī-
ties Melburnā ceturtdienās no plkst. 9 
līdz plkst.10 – 92,3FM radioviļņos, kā 
arī tīmeklī http://www.3zzz.com.au/ 
visu nedēļu pēc radio stundas skanē-
šanas.

Ilze Nāgela
3ZZZ latviešu radio programmas 

atbalstītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Radio 3ZZZ pilnsapulce
Turpinājums no 5. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. oktobrī.
€1 = 1,45110 AUD
€1 = 0,78820 GBP

€1 = 1,61660 NZD
€1 = 1,26380 USD

mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Ēdie-
ni un dzērieni par mērenām cenām. 
Ēdiens dabūjams no plkst. 18.00 līdz 
19.30. Visi mīļi gaidīti.
Sestdien, 25. okt., plkst. 12.00 Latvie-
šu nama kooperatīva pilnsapulce Tāla-
vas mazā zālē.
Sestdien,  25.  okt., plkst. 13.30 Sa-
biedriskā kluba pilnsapulce Tālavas 
mazā zālē.
Svētdien, 26. okt., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien,  26.  okt., plkst. 14.00 ALB 
literārā pēcpusdiena ALB namā. 
Dr. Andris Dārziņš saaudīs kopā ne-
parastu, vēsturisku, humoristisku, bet 
nopietnu saikni: Rums, vīns un veselī-
ba. Ieeja $5. Vīns un uzkodas.
Svētdien, 26. okt., plkst. 14.00 Dzin-
tara aprūpes mājas (AAC) Paradīzē 
pilnsapulce.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien,  19.  okt., plkst. 11.00 
19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Dievkalpojums bez dievgalda.

Brisbanē
Otrdien, 14. okt., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā. Video iz-
rāde. Rīta tēja, pusdienas $15.
Sestdien, 18. okt., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā DV sarīkojumā. Maksa $10.
Svētdien,  19.  okt., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien, 19. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētku dievkalpojums Hemmantes 
kapsētā.

Kanberā
Sestdien,  25.  okt., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu rīkotais saiets ar pus-
dienām un loteriju Immanuel baznīcas 
zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 26. okt., plkst. 10.30 Refor-
mācijas Svētku atceres dievkalpojums 
Sv. Pētera austrāliešu draudzē (angļu 
valodā) Sv. Pētera baznīcā, Reid.

Melburnā
Otrdien,  14.  okt., plkst. 11.00 Mel-
burnas Latviešu Ciema zālē senioru 
saiets. Saietā Uldis Šterns rādīs bildes 
un stāstīs par savu ceļojumu pa Bene-
lux valstīm. Ieeja pret ziedojumiem. 
Līdzi ņemami groziņi.
Sestdien,  18.  okt., plkst. 11.00 Dau-
gavas Vanadžu pilnsapulce DV mītnē.
Sestdien, 18. okt., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanagu pilnsapulce DV mītnē.
Sestdien, 18. okt., plkst. 15.00 Jaunās 
Melburnas Latviešu nama kafejnīcas 

atklāšana.
Sestdien,  25.  okt., plkst. 10.00 Daiļ-
amatnieku darbnīcas Latviešu namā.
Sestdien, 25. okt., plkst. 11.00 Māras 
Saulītes Kapsēta fonda pilnsapulce.
Sestdien, 25. okt., plkst. 14.00 Latvie-
šu savstarpējās palīdzības biedrības 
pilnsapulce Latviešu ciemā.
Svētdien,  26.  okt., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības sarīkojumā, 
Melburnas Latviešu nama Mazajā zālē 
Edgara Laķa stāstījums ar filmām Pa-
liekošas  sekas  Latvijā  pēc  Padomju 
Savienības okupācijas.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  19.  okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  19.  okt., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 26. okt., plkst. 10.00 Diev-
kalpojums. (Mācītāja Daiņa Mar-
kovska 200. dievkalpojums Svētā 
Krusta baznīcā!).

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien, 25. okt., plkst. 9.00 Sv. Pāvi-
la draudzes seminārs Latviešu centrā. 
Cilvēks,  vīrietis  un  sieviete,  laulība: 
Dieva  gudrība  un  pasaules  muļķība! 
Lektors māc. Guntars Baikovs.
Sestdien, 25. okt., plkst. 13.00 semi-
nāra noslēguma dievkalpojums.

Sidnejā
15.-18. okt. Baltijas Filmu festivāls
Dendy kino teātrī Newtown
Trešdien, 15 oktobrī, plkst. 19.30 The 
Other Dream  Team (Lietuva) un pēc 
tam Opening night party.
 Ceturtdien, 16. oktobrī, plkst. 18.30 
Farewell (Lietuva); pēc tam Q&A ar 
režisoru.
Ceturtdien, 16. oktobrī, plkst. 21.00 
Mushrooming (Igaunija).
Piektdien,  17.  oktobrī, plkst. 18.30 
Vanishing Waves (Lietuva).
Piektdien,  17.  oktobrī, plkst. 19.30 
Pizzas (Latvija).
Sestdien,  18.  oktobrī, plkst. 14.00 
Little Robbers (Latvija).
Sestdien, 18. oktobrī, plkst. 16.00 Re-
gilaul: Songs of the Ancient Sea (Igau-
nija).
Sestdien,  18.  oktobrī, plkst. 19.30 
„Motherland (Režisors Krīvs Stenders 
būs šajā vakarā, lai pastāstītu par fil-
mu, un pēc tam būs After party Ku-
letos kokteila barā Newtown. (Latvija/
Australija).
Sestdien, 25. okt., plkst. 14.00 Sidne-
jas kino kluba izrāde Latviešu namā. 
2014. g. Austrālijas poļu režisores do-
kumentālā filma par Otrās pasaules 
kara bēgļu gaitām: Reiz  mana  māte. 
Angļu valodā bez subtitriem. Tikšanās 
ar filmas režisori Sophia Turkiewicz 
un producentu Rod Freeman pēc izrā-
des.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 

Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 19. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētki Rukvūdas kapsētā.
Svētdien,  26.  okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svē-
to Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
pankūkas un Ojāra Grestes stāstījums 
par savu ceļojumu uz Ēģiptu un tikšanos 
ar apcietināto žurnālistu Pēteri Gresti.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 19. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 26. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Spānijā
Trešdien, 15. okt., plkst. 19.00 izstā-
des Latvia:  The  Fight  for  Freedom 
atklāšana Svētās Agates kapelā Barse-
lonā. Izstādē izmantoti Latvijas Oku-
pācijas muzeja materiāli, un darbosies 
līdz 11. janv.
Ceturtdien, 16. okt., plkst. 20.30 Kre-
merata Baltica koncerts ar Martu Ar-
gerihu (klavieres) un Gidonu Krēmeru 
(vijole) Palau de la Música Barselonā.

Latvijā
Svētdien,  19.  okt., plkst. 17.00 Burt-
nieku Kultūras centrā notiks BURU-
LIS – Burtnieku Rudens Literatūras 
Sarīkojums: DZEJNIEKS Pēteris 
Zirnītis – DZĪVE UN DZEJA; lite-
rāri – vizuāli – muzikāli klātienē un 
neklātienē piedalās: jaunu dienu līdz-
gaitnieki, dzejas telpā mītošie ideju, 
darba un ceļa biedri. Plkst.16. svētbrī-
dis Burtnieku Jaunajos kapos.
Līdz  19.  okt. atvērts projekts Stūra 
māja.  Lieta  nr.1914/2014. Ar piecām 
tematiskajām izstādēm, ekskursijām 
gida pavadībā, konferencēm, disku-
sijām, koncertiem, semināriem Stūra 
mājas jeb bijušās Valsts Drošības ko-
mitejas ēka Brīvības ielā 61 ir viens no 
vērienīgākajiem Eiropas kultūras gal-
vaspilsētas programmas notikumiem. 
Apskatot ekspozīciju, ikviens aicināts 
mēģināt rast sev atbildes uz 20.gad-
simta Eiropas vēstures uzdotajiem jau-
tājumiem. Plašāka informācija, darba 
laiks: www.riga2014.org/kgb.
Līdz 27.  okt. Latvijas Universitātes gal-
venās ēkas pagalmā (Raiņa bulvārī 19, 
Rīga) būs skatāms studijā URGA tapu-
šais Rīga 2014 darbs Kur ir mūsu mīļais 
zinātnieks?. Ikviens interesents aicināts 
ienākt instalācijas telpā, lai noskaidrotu, 
kur pazuda zinātnieks un vai viņam iz-
devās izglābt latviešu tautumeitu.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


