
Trešdien, 29. ok-
tobrī, Valsts prezidents 
Andris Bērziņš tikās ar 
valdību veidojošo par-
tiju pārstāvjiem, lai no-
skaidrotu pirms nedēļas 
dotā uzdevuma izpildi 
attiecībā uz vienošanos 

un kompromisiem vēl neatrisinātajos 
jautājumos valdības veidošanas pro-

cesā. Pēc šodien notikušās sarunas 
Valsts prezidents pauda atbalstu parti-
ju virzībai uz valdības apstiprināšanu 
Saeimā, kas plānota 5. novembrī.

Tikšanās gaitā Valsts prezidents ak-
centēja nepieciešamību topošajai valdī-
bai strādāt pie vairākiem neatliekami 
risināmajiem jautājumiem, tai skaitā, 
elektroenerģijas obligātā iepirkuma 
komponentes kompensācijas mehānis-

miem, kā arī pie jautājuma par banku 
kredītu pieejamību pirmā mājokļa ie-
gādei, ko negatīvi ietekmēs pieņemtie 
Grozījumi Maksātnespējas likumā.

Valsts prezidents izteica partijām 
ierosinājumu tikties arī pirmdien, ja 
būs papildus nepieciešamība saskaņot 
viedokļus.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Pēdējās nedēļas lai-
kā, noslēdzot sekmīgo 
Stūra mājas atvēršanu 
publikai Rīga  2014 ie-
tvaros, daudz debatēts 
par ēkas tālāko izmanto-
šanu. Tematiskās līnijas 

Brīvības iela kuratora un Stūra mājas 
atvēršanas iniciatora Ginta Grūbes 
viedoklis zem virsraksta Okupējiet! 
publicēts žurnāla Ir 42. numurā (16.–
22.10.2014.) un īsumā raksturo publis-
kās debates, kuras notika Stūra mājā 
pirmdien, 13. oktobrī.

Vienprātīga atziņa tikai viena: ir 
jāturpina Latvijas Okupācijas muzeja 
veidotā izstāde par Stūra mājas un to 
saistītās Čekas darbības vēsturi, kā arī 
gidu vadītās ekskursijas ēkas pirmajā 
stāvā un cietuma telpās, kas atrodas 
valsts aizsargājama pieminekļa statu-
sā. Par tām izrādīta vislielākā intere-

se: vairāk nekā 45 000 
apmeklējuši bezmaksas 
izstādi un 27 000 pieda-
lījušies ekskursijās. Šīs 
telpas arī vistiešāk lie-
cina par Čekas vardar-
bību un iemūžina Čekas 
upuru piemiņu. Ēkas ap-
saimniekotājs valsts akciju sabiedrība 
Valsts nekustamie īpašumi un izstādes 
veidotājs – Latvijas Okupācijas muzejs 
sadarbībā ar Kultūras ministriju ir ga-
tavi telpas darīt pieejamas arī ziemas 
mēnešos. Par projekta finansējumu vēl 
jālemj valdībai.*

Otra vienojošā atziņa par pārējām 
7000 m2 telpām, kuru remonti prasītu 
vismaz 10 miljonu eiro, ir – ka to izlie-
tošana nedrīkst būt pretrunā ēkas būtī-
bai kā padomju vardarbības memoriā-
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Turpinājums 7. lpp.

Valdības veidošana
Valsts prezidents atbalsta patreizējo gaitu
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tu galvas sāpes un dehidrāciju nākošā 
rītā. Nelīdzēs ne melna kafija, ne cu-
kurūdens, ne vingrošana, ne auksta 
duša. Ja reiz ir iebaudīts par daudz, 
atliek tikai sakost zobus un izciest līdz 
galam. Pats vainīgs!

Rums, vīns un veselība
ALB literārā pēcpusdiena
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Tas vella alkohols! 
Jau vismaz 9000 gadus 
tas cilvēci kairina un tra-
cina, kā pierāda šī dzē-
riena atliekas uz Ķīnā 
atrastām trauku lauskām 
no jaunā akmens laik-
meta. Ir bijuši nesekmīgi 

un pat kaitīgi mēģinājumi alkoholu pil-
nīgi aizliegt, bet tie radījuši lielākas un 
neparedzētas sabiedriskas problēmas 
nekā dzeršana. Šajās dienās alkohols 
ir kļuvis par visbiežāk lietoto prāta un 
organisma iespaidošo ķimikāliju. Tā 
negatīvās īpašības ir visiem zināmas, 
un tomēr likums to atļauj, un tauta to 
labprātīgi lieto. Kāpēc?

Savā referātā šī gada beidzamajā 
ALB literārā svētdienas, 26. oktob-
ra, pēcpusdienā, Dr. Andris Dārziņš 
centās atrast atbildi uz šo jautājumu, 
skatoties no Austrālijas viedokļa. 
Vienkāršā atbilde ir, ka ar pāris glāzī-
tēm zem jostas jūtamies labāk, ērtāk, 
brīvāk. Kā dziedam: Dzer, dzer, brālīti 
dzer, Dzīvē par visu tik smej; Rūpēs un 
raizēs tad nebūsi pīts, dzīve būs gaiša 
kā rīts. Alus ir austrāliešu kultūras ne-
atņemama sastāvdaļa.

Viesības un svinības bez alkoho-
la nav iedomājamas; ar ko tad dzers 
tostu, ja ne ar šampanieti? Normāli 
kautrīgi ļaudis kļūst drošāki un var 
tuvoties viens otram, sevišķi, pretējam 
dzimumam. Jauki. Ir tikai viens liels 
BET: ..katram jāzina savs mērs, jo al-
kohola iespaids ir atkarīgs no devas un 
līmeņa asinīs; ja sadzeras par daudz, 
rezultāti var būt ne tikai bēdīgi un ap-
kaunojoši, bet pat traģiski.

Balto cilvēku vēsture Austrālijā 
sākās 1788. gada 26. janvārī, kad jūr-
nieki un 40 transportētie noziedznieki 
noskatījās kā virsnieki uzvelk Angli-
jas karogu un iedzer tostu britu karaļ-
nama veselībai un jaunai kolonijai ar – 
rumu! Rums toreiz tika lietots naudas 
vietā (vispār tika izdalīts jūrniekiem 
katru dienu pa pus pintam (300 gra-
miem), vēlāk – veselam pintam (600 
gramiem), un kā ūdens garšas uzlabo-
šanas līdzeklis. Ruma dēļ jaunajā ko-
lonijā radās korupcija, jo daži izdarīgi 
virsnieki to lēti importēja un nesamē-
rīgi dārgi pārdeva. Kad kolonijas godī-
gais gubernators, kapteinis Bligh gri-
bēja satīrīt savu sētu, izcēlās dumpis, 
un gubernators zaudēja savu amatu.

Arī vīna ražošana Austrālijā ir 
gandrīz tikpat veca kā balto iedzīvotā-
ju vēsture. Jau paši pirmie iedzīvotāji 
stādīja vīnogu spraudekļus, taču viņu 
pūles nevainagojās ar panākumiem, jo 
tie bija pilsētnieki, noziedznieki, kam 
nebija nekādas jēgas par lauku dar-
biem. Dienvidaustrālijā Johan Gramp 
sāka audzēt vīnogas pie Jacobs Creek 
un 1850. gadā, saražoja 64 litrus sausā 
baltvīna savā Barossas ielejas vīnotavā.

Šodien Jacob’s Creek vīnus pazīst 
visā pasaulē, ieskaitot Latvijā. Aus-
trālijas attīstība ir piesātināta ar vīnu 
visās pavalstīs, un dažas senās markas 
pastāv vēl šodien, piemēram, Yalum-
ba, Seppelts un Penfolds. Ja kādam vēl 
saglabājusies kāda pudele no Penfolds 
Grange Hermitage 1951,  tas ir bagāts 
cilvēks, jo 2004. gadā izsolē šādu pu-
deli pārdeva par vairāk nekā $50000! 
Nupat izlaistais Grange vīns atstāj ka-
batā $650 lielu tukšumu. Tā ir nopietni 
ņemama manta.

Ir interesanti, ka oriģinālais 
Dr. Penfolds ražoja sarkanvīnu kā zā-
les saviem pacientiem, lai ārstētu ma-
zasinību (kaut kā iedomādamies, ka 
tas satur daudz dzelzi), jo tas referen-
tu noveda pie trešā virsraksta punkta, 
proti, veselība. Nav šaubu, ka alkoho-
lisms ir nopietna slimība, no kuras ce-
ļas visādas fiziskas un garīgas kaites. 
Problēmas rodas divos veidos: no pie-
rašanas pie alkohola un pilnīgas atka-
rības no tā. Smagi iereibis cilvēks var 
arī kļūt agresīvs, aiz stūres bīstams sev 
un citiem, un pilnīgi neaprēķināms un 
nekontrolējams savā rīcībā. Izjūk lau-
lības, cieš bērni, un viena cilvēka sli-
mība var ietekmēt vairākas paaudzes.

Tā kā ar pilnīgu alkohola aizlie-
gumu valdības iestādes nekur netika 
(turklāt valsts naudas makam tas nāca 
par ļaunu!), šodien mēģina patēriņu 
ierobežot, lai vismaz cilvēki nesēžas 
pie stūres alkohola ietekmē. Ir lētāk un 
izdevīgāk samaksāt par taksīti no klu-
ba, nekā zaudētas braukšanas atļaujas 
dēļ gadu vai ilgāk palikt kājniekos. Ja 
policija noķer un liek pūst  ragā, tad 
sargies, ja izpūstā gaisā ir vairāk nekā 
0.05 mml alkohola. Un nelīdzēs aizbil-
dināšanās, ka nevar dziļi elpot, jo cieš 
no astmas, vai lietojis klepus zāles, 
kuras satura alkoholu. Tādā gadījumā, 
Tevi laipni aicinās uz asins analīzi, un 
nemaz nedomā atteikties – ziepes vien 
būs.

Jā, tas vella alkohols. No sākuma 
viss šķiet jaukāks, romantiskāks, taču 
pēc brīža baudītājs kļūst skaļāks un uz 
citiem neklausās. Vēl viena glāzīte, un 
reakcijas un paškontrole samazinās. 
Strauji pieaug braukšanas negadīju-
ma varbūtība. Vēl drusciņ, un rādās 
nestabilitāte gaitā, un izlietā dzēriena 
vietā jāpērk jauns. Drīz nestabilitāte 
kļūst jau par nopietnu streipuļošanu, 
un valoda par nesakarīgu muldēšanu. 
Organisms dumpojas – izceļas reibo-
nis un vemšana, tad iestājas vienkārši 
miegs vai ļaunāk – bezsamaņa, kad ar 
vemšanu var aizrīties un nosmakt. Var 
arī vienkārši aizmirst elpot. Kas sākās 
kā sabiedrības ieeļļotājs, beidzās kā 
nāves spriedums.

Vai var ātri atskurbt? Īsā atbilde: 
nē. Līdz tikai laiks un pāris glāzes 
ūdens pirms gulētiešanas, lai mazinā-

No  kreisās:  referents  Dr.  Andris  Dār-
ziņš, Ināra Kalniņa, Rūdis Dancis, Astra 
Kronīte ALB literārā pēcpusdienā.
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Adelaides Latviešu biedrība
Pilnsapulcē pēc daudziem gadiem vadības maiņa

Adelaides Latviešu 
biedrības (ALB) 2013/14. 
darbības gada pilnsapulce 
notika šī gada 11. oktobrī, 
plkst.12.00, ALB namā. 
Sapulci vadīja Dr. Jānis 
Priedkalns un protokolēja 
Dr. Ilga Vēvere.

Sēdes gaitā ALB valdes priekšsēdis 
Bruno Krūmiņš ziņoja par biedru skai-
tu, kā arī par mūžībā aizsauktajiem un 
jaunuzņemtajiem biedriem. Ar klusuma 
brīdi pieminēja mūžībā aizsauktos – 
Ringoldu Melbērzu, Īriju Matisoni, Dag-
māru Jātnieku un Ludmillu Vītolu. Bied-
ru skaits uz šo pilnsapulci ir 178. Biedru 
maksas gada biedriem – $20 un mūža 
biedriem vienreizēja maksa – $100.

Tālāk priekšsēdis ziņoja par ALB 
sarīkojumiem un atsevišķo sekciju 
darbu – ALB kori, teātri, grāmatnīcu, 
bibliotēku, muzeju, vecāko ļaužu aprū-
pes grupu Laima un Rosmes saietiem.

Biedrības sarīkojumu ciklā lielākais 
un iespaidīgākais sarīkojums bija bied-
rības 65 gadu jubileja, kas kulminējās ar 
grezni sarīkotajām pusdienām Tālavas 
lielajā zālē ar goda viesa, Rīgas Latvie-
šu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gai-
līša, piedalīšanos. Jubilejas dienu iesā-
ka ar svētku dievkalpojumu Sv. Pētera 
baznīcā, kam sekoja divu izstāžu atklā-
šana – biedrības 65 gadu darba izstāde 
Latviešu muzejā un Adelaides latviešu 
rokdarbnieču darbu skate ALB namā. 
Darbības gadā notika četras labi apmek-
lētas Literārās pēcpusdienas un Latvijas 
valsts dibināšanas atceres akts ar svētku 
runātāju Rolandu Lappuķi – speciālo 
uzdevumu vēstnieku ar diasporu.

ALB kora Dziesmu laiva priekšnie-

ce Gunta Rudzīte varēja ziņot, ka koris 
25 dziedātāju sastāvā, ar diriģenti Lilitu 
Daenke, ir piedalījies biedrības jubilejā, 
Aizvesto piemiņas dievkalpojumā un 
sarīkojis savu kabarē Jauns un traks tu 
puika esi bijis. Adelaides Latviešu teātra 
ansambļa (ALTA) dalībnieki, kā katru 
gadu, piedalās organizāciju sarīkojumos.

ALB grāmatnīcai, Ilgas Vēveres va-
dībā, pagājušais gads ir bijis ļoti rosīgs. 
Grāmatnīca ir atvērta katru sestdienu 
no plkst. 10.00 līdz 12.00. Pircējiem ir 
liela interese par sudraba rotaslietām, 
apsveikumu kartiņām, pēdējā laikā iz-
dotajām grāmatām un Latvijā ražotiem 
konservu produktiem. Grāmatnīca kal-
po arī kā Informācijas centrs vietējai 
sabiedrībai un viesiem Adelaidē.

ALB bibliotēku vada pieredzējušā 
bibliotekāre Zaiga Sudraba, un bib-
liotēka ir atvērta sestdienas rītos no 
10.00 līdz 12.00, kā arī pirms Rosmes 
sanāksmēm. Adelaidē vēl ir mazs la-
sītāju pulciņš – viena rekordlasītāja 
izlasīja vienā gadā 52 grāmatas. Bib-
liotēka ir iegādājusies vairākas jaunas 
grāmatas un saņēmusi dāvinājumus no 
Dr. A. Dārziņa un J. Padedža.

Latviešu muzejs, vadītājas Māras 
Kolomitsevas vadībā, pagājušajā darbī-
bas gadā sarīkoja divas izstādes: vienu – 
Migrācijas muzejā par tēmu Latvieši, 
un otru – ALB 65 gadu jubilejas dienā 
Biedrība 65 gados. Muzeja vadītāja ak-
tīvi piedalās  Austrālijas  Dienas gājie-
nos, aicinot līdzi pulciņu jauniešu nacio-
nālajos kostīmos. Vecāko ļaužu aprūpes 
grupa Laima, koordinatores Valdas Pe-
dijas vadībā, ir izcila, ļoti aktīva grupa 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Demokrātija ir va-

rens spēks. Bet tas tikai 
darbojas, ja tai ļauj dar-
boties. Bieži dzirdam iz-
teicienu, ka demokrātija 
nozīme to, ka vairākums 

valda. Tikai jaunās demokrātijās bieži 
aizmirst, ka vēlēšanas nav tikai tādas kā 
tautas skaitīšanas, lai noskaidrotu, kura 
puse ir spēcīgāka, un varētu, vajadzības 
gadījumā izmantot šo spēku, lai iznīci-
nātu vai vismaz apklusināt opozīciju.

Mēs visi redzējām bēdīgās sekas 
Ēģiptē, kad Arābu  pavasara gaisotnē 
2011. gadā demokrātiskās vēlēšanās 
uzvarēja Musulmaņu brālība (ar savu 
Brīvības un  taisnības partiju), bet tās 
turpmākā rīcība liecināja par to, ka 
bija aizmirsts par to lielo vēlētāju daļu, 
kura neatbalstīja Musulmaņu brālību. 
Iznākums bija tāds, ka Ēģipte atkal ie-
guva militāru valdību un Musulmaņu 
brālība tika izsludināta par teroristu 
organizāciju.

Kad ziņo par vēlēšanu rezultātiem, 
tad parasti uzskaita, cik vēlētāju (vai 
kāds procents) balsojuši PAR katru 
konkrētu partiju. Bet mūsu sadrums-
talotā politikas pasaulē parasti paliek 
novārtā citi apsvērumi, proti, ka vēlē-
tājs varētu būt PRET vienai vai vairā-
kām partijām, un būtu apmierināts ar 
jebkuru citu iznākumu.

Vēlēšanu sistēmas mēdz būt dažā-
das – mazi vēlēšanu iecirkņi, kur katrā 
ievēl tikai vienu deputātu, vai lieli vē-
lēšanu apgabali, kur ievēl vairākus de-
putātus. Ja Latvijā ir iespējams balsot 
tikai par VIENU partiju (vai sarakstu), 
tad Austrālijā ir iespēja precīzāk izteikt 
savas vēlmes, un neradīsies tāda situā-
cija, ka balsis ies zudumā, ja balsotāja 
izvēlētais saraksts paliek aiz strīpas.

Austrālijā neviena derīga balss 
neiet zudumā, jo vēlētājam ir iespēja 
pilnībā izklāstīt savas atbalsta nianses, 
ierindojot visus kandidātus vēlamības 
secībā. Latvijā bieži dzird sūdzību, ka 
nav bijis iespējams izvēlēties labākos 
kandidātos no atšķirīgām partijām, jo 
varēja balsot tikai par vienu partiju. 
Austrālijā, turpretī, ir brīva izvēle – 
sarindot kandidātus kā vēlies, neska-
toties uz partiju piederību.

Tagad, kad Saeimas vēlēšanas ir 
veiksmīgi nokārtotas, un ir vairāki gadi 
līdz nākamajām, ir īstais brīdis sākt pār-
runas par vēlēšanu sistēmu reformu – dot 
mums iespējas izlauzties no partiju žo-
giem un vērtēt katru kandidātu atsevišķi.

Neaizmirsīsim, ka Satversmē po-
litiskās partijas ir minētas TIKAI 
102. pantā, kurš nodrošina ikvienam 
tiesības „apvienoties biedrībās, poli-
tiskās partijās un citās sabiedriskās 
organizācijās“.

Demokrātija nav spēle – tā ir mūsu 
spēks.

GN

Laikraksts „Latvietis“ pateicās
Bruno Krūmiņam

par pašaizliedzīgā darbā aizvadītiem darba gadiem, 
vadot Adelaides Latviešu biedrību.

Latvietis, Latvietim un Latvijai!

Bruno Krūmiņš (no kreisās) pateicas pilnsapulces vadītājam Dr Jānim Pried-
kalnam.
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Šī gada oktobra tre-
šajā nedēļā, laikā no 
14.–16. oktobrim, Kan-
berā darba vizītē pie 
Austrālijas Ārlietu mi-
nistrijas viesojās Latvi-
jas vēstnieks Lielbritāni-

jā, Austrālijā un Jaunzēlandē Andris 
Teikmanis un Āzijas, Āfrikas un Oke-
ānijas valstu nodaļas otrais sekretārs 
Oļegs Orlovs.

Ceturtdien, 15.  oktobrī, viņi sa-
tikās ar Kanberas Latviešu biedrības 
valdi un pārējo latviešu organizāciju 
vadībām.

Sarunās pacēlās jautājums par 
Kanberā dzīvojošo latviešu vēlēšanos 
ietilpt Sidnejas Latvijas goda konsu-
lāta pakļautībā. Vēstnieks to pieņēma 
zināšanai un arī pastāstīja par Latvijas 
Ārlietu ministrijas domu atvērt vēst-
niecības vairākās citās valstīs un, ie-
spējams, Austrālijā.

Vakara tālākajās sarunās vēstnieks 
stāstīja par Latvijas Valsts prezidējošo 
lomu Eiropas Savienībā, uz 6 mēne-
šiem, sākot ar 2015. gada 1. janvāri. 
Šinī sakarībā vēstnieks izteica vēlēša-
nos, ka, iespēju robežās, būtu vēlams 
mums stāstīt par Latviju un Latvijas 
Valsti arī šeit Austrālijā.

2015. gada februārī Kanberā notiek 
Daudzkultūru festivāls (Multi Cultural 
Festival). Tajā piedalās daudzu tautu 
pārstāvji un arī Eiropas Savienības 
valstis. Eiropas Savienības vēstnie-
cība Kanberā ir izkārtojusi praktisko 
novietni, kurā vieta ir piešķirta Lat-
vijai. Latvijas Ārlietu ministrijas dar-
binieks O. Orlovs apsolījās sagādāt 

informācijas materiālus. Un Kanberas 
latviešu saimes rokās ir šī pasākuma 
novadīšana.

O. Orlovam līdz bija atnācis Māris 
Tebēcis, kurš ieņem līdzīgu posteni 
Orlovam Austrālijas Ārlietu ministri-
jā.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Jau 63 gadus Aus-
trālijas latvieši ir sanā-
kuši kopā, lai svinētu, 
uzturētu un neaizmirstu 
savas latviskās saknes 
un kultūru. Tas vienam 
varētu šķist ne tik ilgs 
laiks, bet citam vesels 

mūžs. Šo gadu laikā kultūras dienas 
nenoliedzami ir mainījušās. Ir nomai-
nījušas svētku organizētāju, dalīb-
nieku un apmeklētāju paaudzes. Tā 
pat neizbēgami, daudziem latviešiem 
aizejot no aktīvas dalības latviešu sa-
biedrībā un saplūstot ar austrāliešu sa-
biedrību, dažas lietas ir neatgriezenis-
ki zaudētas. Šo noteikti varētu uzskatīt 
par neizbēgamuun dabisku procesu, 
kuram pretī var turēties tikai pašas 
spītīgākas ģimenes un indivīdi. Tad 
nu arī uz šocilvēku un ģimeņu spītības 
kredīta, vēl arvien varam turpināt svi-
nēt šos svētkus.

Tā, piemēram, par 
55. Kultūras dienu Jaun-
gada balles sarīkojumu 
šoreiz rūpēseis divas 
jaunas dāmas Elita Lucis 
un Klāra Brūvere, kuru 
interese par latvietību 
nenoliedzami ir ielikta 
pašos pamatos – ģime-
nē. Jādomā, ka vienai no 
šim jaunkundzēm ir īpa-
ši ko iespringt. Kā gan citādi, ja esi šī 
pasākuma organizētājs trešā paaudzē, 
jo arī Elitas mamma un vecāmamma 
savulaik tika organizējušas tieši kul-
tūras dienu balli; ir ko salīdzināt, ap-
spriest un kam lūgt padomu.

Šo svētku laikā atradīsim ne vie-
nu vien piemēru, kad plecu pie pleca 
kopā dziedās vienas ģimenes pārstāv-
ji un dejas līdzīgi kā viņu vecvecāki 
izdejos dejotāji. Vai dziedāsim, de-
josim un ballēsimies arī ceturtajā un 

piektajā paaudzē? Tas jau laikam, kā 
viss šajā dzīvē, ir atkarīgs no mums 
pašiem, bet vismaz pagaidām noteikti 
to varam un darām. Tāpēc tiekamies 
55. Kultūras dienās Sidnejā un nāciet 
uz balli!

Rita Vīksniņa
Laikrakstam „Latvietis“

No paaudzes paaudzē vēl svinam!
Kultūras dienu balle

Balles karalienes  trīs paaudzēs: Elita 
Luce, Ināra Zemīte un Māra Luce.
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Latvijas vēstnieks Kanberā
Tiekas ar latviešu organizāciju vadību

Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis un Oļegs Orlovs ar Kanberas latviešu sai-
mes locekļiem.
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Ko rīkotāji plānoja, kas īsti notika un kas varēja būt? 
Viss kļūs skaidrs Raibā sarīkojumā, – „UZ PRIEKŠU, UZ PAGĀTNI!“
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Burtnieku rudens 
rūsganie toņi spulgojas 
ezera rāmajā līmenī. 
Virskārtas miers ļauj 
savos attēlos nolūkoties 
krastmalas meldriem 

un krūmiem. Kas zina kādu burvību 
slēpj palsi garojošajā miglas pārklājā 
ieslēptā dziļumu dzīve... tik tuva īs-
tenībai pienāk mītisko tēlu klātbūtne. 
Ļauties iztēlei, tverami netveramajām 
sajūtām...

Pāris mēneši pagājuši kopš lasītāju 
rokās nonāca Pētera Zirnīša grāmata 
Ķūķis  stāsta.  Burtnieku  ezera  teikas. 
Lasītāji apgalvo, ka tagad uz ezeru lū-
kojoties citām acīm...

Nesen izdotajā dzejas gadagrāma-
tā bērniem Garā  pupa, sadaļā Atra-
dums, lasāmi vairāki, līdz šim nepub-
licēti, viegli rotaļīgi, priecīgi panti.

Jaunākajā žurnāla Latvju  teksti 
numurā Pētera Zirnīša dzejoļu kopa no 
Kārļa Vērdiņa sastādītā krājuma Bez 
komentāriem, ko paredzēts izdot, pie-
minot dzejnieka 70. dzimšanas dienu.

Vērīgs laikraksta lasītājs būs pama-
nījis ziņas par ikgadējo literatūras sa-
rīkojumu virteni ar kopīgu nosaukumu 
Burulis (Burtnieku rudens literatūras 
sarīkojums). Šoruden, 10. oktobrī,  tas 
veltīts dzejniekam Pēterim  Zirnītim 
(1944. – 2001.) Afiša vēstīja, ka pieda-
līsies „jaunu dienu līdzgaitnieki, dze-
jas telpā mītošie, ideju, darba un ceļa 
biedri”. Tas laiks, kas pieder vienai pa-
audzei, kas kopā esam mācījušies, sa-
ņēmuši visus tos belzienus un dunkas, 
bez kurām neviena pieaugšana nevar 
notikt, mēs sajūtam viens otra plecu un 
ļoti sāpīgi uztveram, ja kāda pietrūkst...

Pirmais vakara vēstītājs bija Jā-
nis  Rokpelnis, Pētera Zirnīša skolas 
un studiju biedrs, dzejas pievilcības 
kopīgās atklāsmes biedrs. Stāstot par 
literatūras skolotājiem, studijām Ļe-
ņingradā, Pētera nemitīgiem mudinā-
jumiem nepārtraukt rakstīt dzeju, kas 
kā uzskata Jānis Rokpelnis, būtiski 

ietekmējis viņa 
tālāko ceļu, Jānis 
uzbūra klātesoša-
jiem īstenu tā laika 
klātbūtnes sajūtu.

Mācītāju Gun-
ti Kalmi, biju aici-
nājusi gan nelielai 
uzrunai dzejnie-
ka atdusas vietā 
Burtnieku kapos, 
piemiņas zīmes ie-
svētei, gan dalībai 
sarīkojumā, stāstot 
par kopīgi padarīto 
Burtnieku baznī-
cas un draudzes atjaunošanā, gan arī 
Pētera sarežģīto ceļu līdz kristībai un 
iesvētei.

Burtnieku skolotāja Vēsma Zālīte, 
novērtējot Pētera ieguldījumu burtnie-
ciešu redzesloka loka paplašināšanā, 
kultūras notikumu veidošanā, mācībā 
stāvēt pāri ikdienībai, nolasīja vienu no 
sev tuvākajiem Zirnīša dzejoļiem Logs.

Diāna  Jance, mūsu sarīkojuma 
jaunākā vēstītāja, kas Pēteri Zirnīti 
pazinusi jau maza meitene būdama, 
veltīja viņam savas ar sirdssiltumu 
rakstītās rindas: „Tās zvaigznes aug-

stajās debesīs, kur Tu tagad mīti, jau 
tepat vien ir. Es rakstu Tev tagadnē, jo 
nekur tālu Tu nevari būt...“ Pēc Diānas 
emocionālās uzrunas klausītāju uz-
manībai savu priekšnesumu piedāvāja 
Juris  Ošlejs. Viņš, viens no Latvijā 
labi pazīstamās Dižkoku atbrīvoša-
nas leģendārās grupas dalībniekiem, 
izrādās – komponējis dažas dziesmas 
ar Zirnīša vārdiem! Tāds pārsteigums! 
(Pētera dzeja gan savulaik itin daudz 
komponēta, lai atceramies Ulda Sta-
bulnieka populārās dziesmas, Agra 
Engelmaņa, Edmunda Goldšteina, 
Ivara Vīgnera u.c. skaņdarbus) Mudi-
not dziedāt līdz, Juris gaišā noskaņā 
noslēdz sarīkojuma pirmo daļu.

Sarunas, grāmatas, vīna glāze, tur-
pina vakaru un klausītāju vērībai aici-
na Pētera kādreiz audzināmos  jaunos 
dzejniekus Inesi  Zanderi un Egīlu 
Zirni. Savu uzstāšanos viņi veido kā 
dialogu par trauksmaino jaunību, Ra-
došās jaunatnes nometnēm un – pro-
tams – dzeju.

Īsts brīnums bija režisora un ak-
tiera Uģa Brikmaņa klātbūtne ar Pē-
tera Zirnīša jaunībā rakstītā dzejoļa 
Hamburgas  hipiji lasījumu. Vairāki 
sarīkojuma dalībnieki vēlāk atzinās, 
ka klausījušies gluži vai ar svētām tir-
pām! Stindzinošais klusums zālē un 

Burulis
Gadskārtējais Burtnieku rudens literatūras sarīkojums

Svētbrīdis Burtnieku Jaunajos kapos pie Pētera Zirnīša kapa. No kreisās mā-
cītājs Guntis Kalme.
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Laine Kainaize, Egīls Zirnis, Guntars Godiņš, Uģis Brik-
manis, Inese Zandere.
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Sarīkojuma  vēstītāji.  Sēž  no  kreisās:  Inese  Zandere,  Anita  Jansone-Zirnīte, 
Vēsma Zālīte, Diāna Jance. Stāv: Egīls Zirnis, Jānis Rokpelnis, Guntars Go-
diņš, Uģis Brikmanis, Guntis Kalme.
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Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 
atsāka savu rudens sezonu 2014. g. 
21. septembra mēneša sapulcē. Valde 
dalījās ar šī rudens pilno kalendāru – 
4. oktobrī biedrības telpas sarunātas 
Latvijas valsts vēlēšanas iecirkņa vaja-
dzībām, 15. novembrī pulksten 14.00 fi-
ladelfieši un apkārtējie tautieši atzīmēs 
18. novembri ar svinīgu aktu un pianis-
ta Reiņa Zariņa koncertu. Ar aizrautu 
elpu gaidām Anglijā dzīvojošo māksli-
nieku, kas ir pazīstams mūzikas pasau-
lē kā pianists ar žilbinošu tehniku.

Novembra mēneša  22.  dienā tau-
tas deju mīļotājiem būs sevišķs sarīko-
jums: Dzirksteles vakars. Tie, kuri ne-
tika uz Hamiltonas Dziesmu svētkiem 
varēs mielot acis ar skaistām latviešu 
dejām un tautas tērpu krāsām, jo Fi-
ladelfijas mājas komanda Dzirkstele ir 
aicinājusi Klīvlandes Pastalniekus uz 
sadejošanu! Vakars beigsies ar savie-
sīgu vakaru, kur visi varēs izdejoties.

Šim sarīkojumam sekos 6. decem-
bra Ziemsvētku tirdziņš, kas pēdējos 

gados ieguvis popularitāti ar dāvanu 
un svētku noskaņas piedāvāto izvēli, 
pateicoties vietējiem darba rūķiem.

Decembra mēnesī vēl būs Fila-
delfijas pensionāru eglīte un latviskā 
Saulgriežu svinēšana (20.  decembrī) 
ar dziesmām, zirņu pikām un budē-
ļiem.

Visai pēcpusdienai odziņu uzlika 
Garezera skolnieku Tijas Vilciņas un 
Nilsa Jansona stāstījums par pagājušo 
vasaru latviešu vidusskolā Mičigānā. 
Filadelfijas biedrība bija dāvājusi vi-
ņiem stipendijas apmeklēt Garezeru, 
ar norunu, ka viņi viesotos un dalītos 
ar saviem piedzīvojumiem. Ar datora 
palīdzību skatījāmies jauniešu foto 
uzņēmumus un arī ierakstus no šīs va-
saras tautas deju uzvedumiem. Mēs, 
visi klātesošie, jutām lepnumu par to, 
cik tekoši un izteiksmīgi jaunieši va-
rēja izteikties. Tija un Nils jau gadiem 
ilgi ir nākuši palīgā ar dzejoļu lasīšanu 
un mīklu minēšanu. Šoreiz viņi bija 
izteikti pieauguši! Noteikti to izjuta 

arī vecāki, jo viņu pūles ir īstenojušās. 
Mūsu Filadelfijas sabiedrībai viņu ta-
lanti nāks pa labu!

Gaidām jūs ciemos! Filadelfijas 
Brīvo latvju biedrības durvis ir vien-
mēr atvērtas!

Laila Medne
2014. g. 27. septembrī

Laikrakstam „Latvietis“

Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
Atklāj rudens sarīkojumus

Liels paldies par at-
balstu, balsojot par Na-
cionālo Apvienību un 
mani šajās Saeimas vē-
lēšanās, un arī tiem, kuri 
vispār balsoja! Centrālā 
vēlēšanu komisija ir tagad 

apstiprinājusi oficiālos vēlēšanu rezul-
tātus – Rīgas vēlēšanu apgabalā esmu 
10. vietā no 35 mūsu partijas kandidā-
tiem – priekšā tikai zināmākie Saeimas 
un Rīgas domes deputāti. Pirmie pieci 
no tiem tika ievēlēti. Kolēģi šo rezultātu 
novērtējuši kā labu. Paldies vēlreiz Jums 
visiem! Turpināšu iestāties par ārzemēs 
dzīvojošo latviešu interesēm!

Domāju, ka, pieņemot lēmumu par 
Jūsu izvēli vēlēšanās, ļoti nozīmīga ir 
pilnīga informācija par kandidātu ru-
nām, bet vēl jo svarīgāk – par darbiem. 
Tā nu sanāca, ka septembrī Saeimā 
bija divi ļoti svarīgi balsojumi par lie-
tām, kas veidos mūsu Latvijas nākotni 
un par mūsu vēsturi. 11.  septembrī 
bija Saeimas deputātu balsojums par 
uzturēšanās atļauju atcelšanu. Atcel-
šanu nepieņēma. Par atcelšanu bija 

20 deputāti, pret, atturējās – 59. Šīs ir 
tās pašas uzturēšanās atļaujas, kuras 
ieviesa 2010. gadā un līdz 2014. gada 
jūlijam jau izsniegtas 11 754 atļaujas 
41 valsts pilsoņiem, 90% no tiem ir no 
bijušajām padomju republikām; 8728 
ir no Krievijas, 925 ir no Ķīnas. Kāds 
drauds katras valsts nacionālai drošī-
bai ir šādas tirgošanās  ar  Latviju ar 
citu valstu pilsoņiem, pārsvarā, Krie-
vijas, uzskatāmi jau ir parādījusi gan 
Krimas situācija, gan Austrumukrai-
na, kur kaimiņvalsts kā pamatu ņemot 
izdomājumus, ka jāaizstāv no diskri-
minācijas Krievijas pilsoņi, krievvalo-
dīgie, ir veikusi tiešu okupāciju.

Otra lieta, par ko bija balsojums 
25. septembrī Saeimā, bija par likum-
projekta Par  Otrā  pasaules  kara  da-
lībnieku statusu nodošanu izskatīšanai 
Saeimas komisijām. Tā ir lieta, kur ir 
vēlme pateikt vienkāršu paldies par 
viņu pārciesto mūsu karavīriem, arī vēl 
bijušajā trimdā dzīvojošajiem, kuri tika 
ierauti nacistu un komunistu savstar-
pējās cīņās Otrajā pasaules karā. Sajust 
valsts morālu atzinību viņu bruņotajai 

cīņai pret totalitārajiem režīmiem. Šeit 
likumprojekts paredzēja, ka valsts Otrā 
pasaules kara dalībniekiem izsniedz 
noteikta parauga apliecību un krūšu 
nozīmi. Pašvaldības ir tiesīgas lemt par 
papildus sociālo garantiju noteikšanu 
Otrā pasaules kara dalībniekiem un 
sava budžeta ietvaros piešķirt viņiem 
atvieglojumus atsevišķu nodokļu un 
nodevu maksāšanā vai pakalpojumu 
saņemšanā. Arī šeit nekā. Par bija 31 
deputāts, pret, atturējās – 55. 

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

Balsojums par uzturēšanās atļauju 
atcelšanu:

http://titania.saeima.lv/LIVS11/
S ae imaL IVS2_ DK .n s f / 0 /672A -
13EA9B7EF26EC2257D500078D -
B79?OpenDocument

Balsojums par Otrā pasaules kara 
karavīru statusu:

http://titania.saeima.lv/LIVS11/
S a e ima L I VS2_ DK . n s f / 0 / 0BA -
3 9 1D 8 4 E 17 6 F 4 8 C 2 2 5 7 D 5E -
0078DA02?OpenDocument

Politiķu darbi, ne tikai vārdi, jāzina
Uldis Brūns par vēlēšanām un Saeimas balsojumiem

„Garezera“  skolnieki  Tija  Vilciņa  un 
Nilss Jansons.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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lam. Grūbe savā rakstā Ir runā par ēkas 
atdzīvināšanu kā Latvijas  simtgades 
projektu un apspriež tās izveidošanu 
par 20. gadsimta vēstures  telpu. Viņš 
piemin dažu labu pirmdienas debašu 
laikā izmestu ideju ēkas piepildīšanai 
ar atbilstošu saturu, ieskaitot Tautas 
frontes, Barikāžu un Okupācijas mu-
zeja pārvietošanu uz Stūra māju. Ideju 
netrūkst, bet nav vienprātības ne par 
ēku piepildošu saturu, ne par atbildīgo 
institūciju, kam būtu jāuzņemas atbil-
dība par ēkas tālāko likteni.

Visbiežāk pagājušajā nedēļā iz-
skanējis viedoklis, ka jāpārvieto tieši 
Latvijas Okupācijas muzejs, tādējādi 
atmetot jau 2011. gadā iesākto muzeja 
pārbūves un piebūves projekta Nākot-
nes Nama celtniecības procesu. Grūbe 
raksta: „...vērts pārdomāt, vai Okupā-
cijas muzeja piebūve nav liekama vie-
nos svaru kausos ar Stūra mājas sagla-
bāšanu.“ Te gandrīz izskan doma „vai 
nu viens, vai otrs.“ Vadoties no apjo-
miem un izmaksām, tas nav samērīgi. 
Aprēķinātās Nākotnes Nama izmaksas 
ne tuvu nesegtu nepieciešamo Stūra 
mājas pārbūvi. Minētie pamatojumi 
muzeja pārcelšanai ir dažādi. Vairā-
kums vienkārši uzskata, ka Stūra māja 
kā autentiska vieta būtu muzejam pie-
mērotāka atrašanās vieta, bet pirmdie-
nas debatēs pārvietošanu Žaņa Lipkes 
muzeja veidotājs Māris Gailis un arhi-
tekte Ausma Skujiņa pamatoja ar iebil-
dumiem pret Nākotnes Namu. Muzeja 
pārvietotājiem debatēs Latvijas Radio 
Krustpunktā piektdien pievienojās arī 
iespējamais nākamās valdības finan-
šu ministrs Jānis Reirs. Un tas jau ir 
vairāk nekā nopietni, jo gan Strēlnieku 
laukuma, gan Stabu ielas ēka ir Finan-
šu ministrijas īpašumi, kurus pārvalda 
Valsts nekustamie īpašumi.

Šādi vai nu pārdomāti, vai nepār-
domāti priekšlikumi, ja tie īstenotos, 
nezin vai atrisinātu Stūra mājas nākot-
nes jautājumus. Tai pašā laikā Nākot-
nes Nama apturēšana nozīmētu ne ti-
kai zaudēt ievērojamos ēkas un jaunās 
muzeja ekspozīcijas veidošanā ieguldī-
tos līdzekļus, bet apdraudētu muzeja 
iespēju uz ilgiem gadiem efektīvi tur-
pināt savu līdz šim sekmīgo okupācijas 
vēstures skaidrošanas misiju. Savos 22 

gados muzejs ir izveidojies par pasaulē 
atzītu atmiņas un piemiņas institūciju. 
Bet jau tagad, gaidot uz būvdarbu sāk-
šanos, kas tagad paredzēta nākamajā 
gadā, muzeja saime un ekspozīcija 
izvietota šaurās pagaidu telpās un ne-
spēj ne tuvu apkalpot tos vairāk nekā 
100 000 apmeklētāju gadā, ko spēja 
vecā muzeja ēka, nerunājot par aprēķi-
nāto Nākotnes Nama kapacitāti līdz pat 
200 000 gadā. Pat labākajā gadījumā, 
pieņemot ātrus lēmumus un atrodot va-
jadzīgos līdzekļus, kas nebūt nav Latvi-
jai raksturīgi, Stūra māju nevarētu mu-
zeja vajadzībām iekārtot nākamo piecu 
vai vairāk gadu laikā. Bet tieši tagad, 
vērojot Krievijas politiku un rīcību 
Ukrainā, ir nepieciešami mums pašiem 
sev un pasaulei atgādināt 20. gadsimta 
notikumus visplašākajā vēsturiskajā 
aspektā, kas ir muzeja būtība. Nākot-
nes Namā ievietojamā mūsdienīgā eks-
pozīcija ir jau tagad daļēji izveidota un 
tikai gaida celtniecības darbu beigas 
2016. gadā, lai varētu sākt darboties. 
Vai tagad drīkstam apstāties?

Tiem, kam Stūra māja liekas labā-
ka muzeja atrašanās vieta, jāapzinās, 
ka Stūra mājas autentiskums vairāku 
iemeslu dēļ negarantē būtisku muzeja 
darba uzlabojumu. Grūbes pieminētie 
Vācijas nesenās vēstures muzeji Bonnā 
un Leipcigā ir celti specifiski muzeju 
vajadzībām un nav saistīti ar autentis-
kām vietām. Līdzīgs ir Okupāciju mu-
zejs Tallinā, kas atrodas tieši vēstures 
muzejam veidotā mūsdienīgā ēkā. Nā-
kotnes Nams un mūsdienīgā jaunā eks-
pozīcija palīdzēs muzejam vēl efektīvāk 
veikt savu misiju atcerēties, pieminēt 
un atgādināt divu okupācijas varu no-
ziegumus pret Latvijas valsti, tautu un 
zemi plašā vēsturiskā kontekstā. 

No satura un vēstījuma viedokļa 
muzeja saistīšana ar autentisku vietu 
var būt pat traucējoša. Jo autentiskā-
ka vieta, jo vairāk tā muzeju pakļauj 
savai specifikai. Interesants variants ir 
Budapeštas Terror Haza, kas gan atro-
das autentiskā abu režīmu slepeno die-
nestu lietotajā ēkā, bet no kuras sagla-
bājušās tikai četras sienas. Pat cietuma 
kameras ir rekonstruētas. Autentiska 
vieta bez autentiskuma, bet – izvērsts 
muzejs. Turpretī Genocīda upuru mu-
zejs Viļņā autentiskā ēkā, kas kalpo-
ja gan komunistu Čekai, gan nacistu 
Gestapo, sastopas ar problēmu, kas 

piemīt daudziem muzejiem autentis-
kās un pieminekļu aizsardzībā esošās 
ēkās – vajadzību saspiesties pieejamās 
telpās, kuras nedrīkst pārveidot. Tartu 
Čekas muzejā, piemēram, okupācijas 
vēsture visai nepārskatāmā veidā sa-
spiesta Čekas kamerās.

Čekas māja Viļņā un tur izveido-
tais muzejs ir labs piemērs vēl vienai 
autentiskas vietas problēmai: spēcīga-
jam emocionālajam pārdzīvojumam, 
kas nomāc vēsturisko vēstījumu. Viļ-
ņas namā, kuru autentisku saglabāja 
jau no 1991. gada, saimniekoja gan 
Čeka, gan Gestapo. No okupācijas 
vēstures viedokļa ēka ir autentiskāka 
nekā Stūra māja, kurā Gestapo neie-
mitinājās un kurā līdz 2007. gadam 
darbojās Valsts policija. Abās vietās, 
kā pierāda apmeklētāju reakcijas, emo-
cionālais izstarojums ir ļoti spēcīgs 
un ved apmeklētāju pretī emocionālai 
pašattīrīšanai – katarsei. Taču Viļņas 
vēsturiskās izstādes vēstījums, par cik 
to apmeklē, paliek dibenplānā. Un vēl 
tālāk atkāpjas vēstījums par nacistu 
vardarbību un holokaustu.

Nepārprotami: Stūra māju Oku-
pācijas muzejs uzskata par ļoti sva-
rīgu padomju okupācijas vēstures 
sastāvdaļu un tāpēc jau vairāk nekā 
10 gadus ir rūpējies par tajā palikušo 
pagātnes liecību un atmiņas sagla-
bāšanu. 2003. gadā par ziedotiem lī-
dzekļiem pie muzeja ēkas novietoja 
mākslinieka Gļeba Panteļējeva veidoto 
piemiņas zīmi Melnais slieksnis un jau 
2007. gadā sagatavoja priekšlikumus 
par iespējamu izstādi muzeja pirmajā 
stāvā un pagraba telpās, kas īstenoju-
sies šogad. Taču savu vēsturisko misi-
ju Latvijas Okupācijas muzejs Nākot-
nes Namā var veikt vislabāk. Nākotnes 
Nams nav liekams vienos svaru kausos 
ar Stūra māju. Tai pašā laikā muzejs 
turpinās iesākto darbu Stūra mājā un 
palīdzēs atbildīgi veidot tās nākotni.

20.10.2014.
Valters Nollendorfs

Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrības valdes priekšsēdis

Pirmpublicējums portālā IR

*  Red.  –  Valdība  ir  tagad  piešķīrusi 
līdzekļus  sagatavošanas  darbiem  iz-
stādes un ekskursiju atjaunošanai, bet 
par  darbības  finansēšanu  lems  jaunā 
budžeta ietvaros.

Stūra māja un/vai OM
Turpinājums no 1. lpp.

„Stūra māja“.
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Latvijas Okupācijas muzejs – Nākotnes nams.
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26.  septembrī Lat-
vijas Mākslas akadēmi-
jas jaunajā korpusā tika 
pasniegta pirmā Niko-
laja Bulmaņa (Kanāda) 
stipendija maģistratūras 
I kursa studentei glezno-
šanā Zanei Isakai.

Studente nāk no Alūksnes, ar ko 
viņa lepojas, kaut arī jau ilgi dzīvo 
Rīgā. Kā viņa atzinās, skolas gados 
papildus mācījusies mūzikas skolā, 
bet par gleznošanu nav domājusi. Ie-
stājusies Latvijas Kultūras akadēmijā 
kultūras menedžmenta specialitātē, 
jo ar kultūru gan gribējusi savu dzīvi 
saistīt. Laika gaitā viņa sapratusi, ka 
ar teoriju vien viņai nepietiek un ka 
gribas pašai ko radīt.

Reiz viņa aizgājusi draudzenei 
līdz uz Guntara Gabrāna zīmēšanas 
studijas nodarbībām. Redzētais pa-
mudinājis apgūt zīmēšanu sava prieka 
pēc, taču viņai zīmulis un papīrs tā ie-
paticies, ka nolēmusi iestāties Latvijas 
Mākslas akadēmijā. Šīgada pavasarī 
jau iegūts bakalaura grāds gleznie-
cībā, bet patlaban ir I kursa studente 
maģistratūrā.

Glezniecība viņasprāt ir liels darbs 
ar sevi: „Tu iedziļinies sevī, it kā ska-
ties uz sevi no malas, savās problēmās. 
Gleznošana man ir brīvība. No savas 
pieredzes zinu, ka es saskatu lietās 
kaut ko tādu, ko citi neredz. Tā ir ļoti 
patīkama sajūta. Tā notiek jebkurā 
sfērā – ja esi kompetents, tu ieraugi 
vairāk nekā citi. Tas ir ļoti egoistis-
ki. Tajā pašā laikā, ja tu strādā un vēl 

kādu tas uzrunā, 
tas ir skaisti.“

Uz jautājumu, 
kas Zanei ir sva-
rīgs glezniecībā, 
viņa sacīja: „Tā kā 
man ir ielikti labi 
pamati zīmēšanā, 
man patīk zīmē-
jums, ne akadē-
miskais zīmējums. 
Ne figūras, bet pati 
zīmēšana. Jaunos 
studentus nein-
teresē reālistisks 
zīmējums, bet gan 
ekspresija. Reālis-
tiskais zīmējums 
prasa laiku, bet 
tam vairs neviens 
negrib veltīt savu laiku. Gleznošanā 
man patīk ainava.“ Tāpēc bakalaura 
darbu Zane izstrādāja pie Alekseja 
Naumova, arī tagad viņa izvēlējusies 
šo gleznotāju, jo viņš ļoti labi vada, ir 
saprotošs, atsaucīgs, jebkurā laikā ga-
tavs palīdzēt.

Diemžēl neiznāca redzēt nevienu 
darbu oriģinālā, bet no darbiem, ko 
viņa atsūtīja paraugam, jūtams, ka to-
pošā māksliniece ainavā cenšas atklāt 
savas izjūtas, kādus iekšējus pārdzīvo-
jumus, kas atklājas krāsu salikumos, 
tonālās niansēs, ritmos. Tas, ko viņa 
attēlo, ir noskatīts dabā, tik vēlāk iz-
teikts krāsās, kurās parādās viņas tā 
brīža emocijas. Savukārt kāpu studija 
vēsta, ka jaunā māksliniece spēj ie-
raudzīt un uzlikt uz audekla kaut ko 

vēl nenojaustu, nenojaušamu. Tas ir 
daudzsološi.

Iepazinusies ar Nikolaja Bulmaņa 
darbību mākslas kritikā, jādomā no 
viņa grāmatas No  vienas  puses  tā..., 
viņa, kura nodarbojas ar glezniecību, 
nav zaudējusi interesi par teoriju. Teo-
rija, viņasprāt, ļauj palūkoties uz pašas 
daiļradi no cita skatu punkta un iezī-
mēt pašas daiļrades attīstības virzienu.

Zanes Isakas ceļš mākslā ir ti-
kai sācies. Kā veidosies viņas indi-
viduālais skatījums uz pasauli, viņas 
personīgais rokraksts mākslā, par to 
varēsim pārliecināties turpmāk. Mek-
lējumu ceļu droši vien palīdzēs mērot 
arī Nikolaja Bulmaņa stipendija.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Zane Isaka – pirmā N. Bulmaņa stipendijas ieguvēja

Zane Isaka. „nr.III“. Akvarelis flomasteri, pasteļu zīmuļi, 
tuša/audekls 200x300cm, 2014. (Viens no bakalaura dar-
bu sērijas).
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Lasītāja vēstule
Atmiņas un pārdomas

Izlasot A.S. rakstu mūsu avīzītē 
Kādreiz  un  tagad, rodas atmiņas un 
pārdomas.

Kādreiz Melburnas latviešu ev-
lut. draudze ar saviem divi tūkstoši 
un divi simti locekļiem bija lielā-
kā latviešu draudze ārpus Latvijas. 
Tās mācītās, garīgais un sabiedris-
kais vadītājs bija prāvests Arnolds 
Grosbachs. Viņa laikā un gādībā 
draudze uzbūvēja sev krāšņu diev-
namu. Vienā no Melburnas lielajiem 
kapiem ierīkoja draudzei latviešu 
nodaļu, iegādājās īpašumu Sprīdīši, 
kur notika bērnu un jauniešu vasa-
ras nometnes un draudzes izbrauku-
mi. Pie draudzes darbojās Jauniešu 

pulciņš, tautas deju kopa, meiteņu 
ansamblis, divi kori un pat teātris.

Kad mācītājs aizgāja pelnītā atpū-
tā, viņa vietā nāca jauns mācītājs no 
Amerikas ar jaunu pieeju un jauniem 
uzskatiem. Tie likās neparasti un sve-
ši dažiem draudzes locekļiem, un viņi 
vairs nepiedalījās draudzes dzīvē. Ne-
var taču pārmest nevienam. Mēs katrs 
nākam ar saviem uzskatiem un savu 
pieeju dzīvei, kas varbūt nav pieņema-
mi otram. Tāda nu ir dzīve. Taču, nav 
ko slēpt, draudze sašķēlās.

Tagad draudzes gans ir mācī-
tājs no Latvijas. Patiess Dieva kalps. 
Draudzes apvienojās un izbeidzās 
neapmierinātība. Taču izrādījās, ka 

nogrieztu maizes riecienu ir grūti at-
likt atpakaļ, un daži vēl šodien atturas 
piedalīties draudzes dzīvē un aktīvā 
darbā. Žēl.

Lai kāda arī būtu katram ticības iz-
pratne un izjūta, taču zemapziņā kat-
ram no mums ir prātā kāda doma, kas 
ar prātu nav izskaidrojama. Katram 
no mums ir vajadzīgs kāds pieturas 
punkts, kāda saite ar kaut ko augstāku, 
ar prātu neaptveramu. Un tas ir tas, ko 
mēs saucam par ticību. Tāpat, kā ir jā-
kopj katrs stāds un puķe, ir jākopj arī 
ticība. Diemžēl tas daudziem ir izgājis 
no apziņas, jo dzīve ir pārāk skaista un 
laba, lai par to domātu...

–vb–

Kultūras dienu biļetes tagad pasūtāmas mājas lapā:
http://www.al55kd.com/KDBiletes.php
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Ilze Nāgela:  Lūdzu,  iepazīstini 
mazliet lasītājus ar sevi! No kuras pu-
ses nāc – pilsētnieks, laucinieks? Kur 
pavadīji bērnības un skolas gadus?

Māris Brancis: Lai cik tas izklau-
sītos dīvaini, uz šo jautājumu nav tik 
viegli atbildēt. „Es nāku no savas bēr-
nības...“ skan man galvā dzejas rinda. 
Jā, esmu laucinieks. Vecākiem es pie-
dzimu bēgļu gaitās, kad, karam bei-
dzoties, mūsu dzimtas mājas Ģibeikas 
Līvbērzes pagastā pagadījās ceļā zenī-
tartilērijai, tās sāka degt, un vecāki ar 
diviem dēliem – maniem brāļiem sāka 
klīst pa Kurzemi. Nezinu, kādēļ viņi 
nedevās kā citi uz Vāciju vai Zviedriju.

Viņi palika šeit un dzīvoja te un 
tur, līdz nokļuva Irlavā, kur liktenis 
bija lēmis man ieraudzīt dienas gaismu 
un sākt dzīves gaitas. Tas notika Staļi-
na terora laikā – 1947. gadā. Viņi strā-
dāja Irlavas slimnīcas palīgsaimnie-
cībā. Slimnīcu tolaik vadīja, kā tagad 
zinu, slavenais ārsts un gleznu kolek-
cionārs Krišjānis Katlaps, kura vērtīgo 
kolekciju pēc viņa aresta 1948. gadā 
un deportācijas uz Sibīriju pievienoja 
Tukuma muzejam. Skolas ceļus sāku 
mīt Zantē, tomēr pamatskolu beidzu 
Strutelē, bet vidusskolu – Jaunpilī. Lai 
arī dzīvoju no tās 9 kilometrus, tomēr 
daudz kas sākās Jaunpilī. Pils toreiz 
nebija atjaunota, toties skolā bija lielis-
ki skolotāji, kurus joprojām ar pateicī-
bu atceros.

IN: Par Tavu izglītību un kas Tevi 
pamudināja izvēlēties tieši šo profesi-
ju?

MB: Lai atbildētu uz šo jautāju-
mu, jāturpina iepriekš stāstītais. Uz 
Jaunpili aizgāju mācīties tādēļ, ka biju 
jau saindējies ar teātri. Tur bija ļoti 
spēcīgs skolas dramatiskais pulciņš, 
tādēļ izvēlējos Jaunpils un nevis Irla-
vas vidusskolu. Skolu beidzot, aktieros 
nebija uzņemšana, tad nu iestājos Rī-
gas kultūras un izglītības darbinieku 
tehnikumā (tagad Kultūras koledža). 
Pēc kāda pusotra gada vajadzēja doties 
praksē. Tā kā brālis Jānis strādāja Jel-
gavā, tad sarunāju, ka to mēnesi pava-
dīšu tur. Pilsētā jau tolaik bija lielisks 
Ādolfa Alunāna Jelgavas Tautas teāt-
ris, kura valgos iekritu un ārā vairs ne-
tiku. Mācības pārtraucu un sāku strā-
dāt, brīvajā laikā iestudējot dažādas 
lomas. Mēģināju stāties aktieros, taču 
paša vainas dēļ izkritu eksāmenos. To 
pārdzīvoju tik ļoti, ka šķita nav vairs 
dzīvei jēgas.

Kad atguvos un sāku domāt par 
turpmāko, sapratu, ka kaut kas jāmā-
cās. Praktiskas lietas neinteresēja. To-
brīd cieši draudzējos ar savu latviešu 
valodas un literatūras skolotāju Dzidru 
Dombrovsku. Viņa mani atrunāja stu-
dēt filoloģiju, bet ieteica apgūt mākslas 
vēsturi. Joka pēc sāku iet sagatavoša-
nas kursos Latvijas Mākslas akadēmi-

jā. Kad kļuvu students, piepeši jutu, 
ka esmu atradis savu īsto vietu šai 
pasaulē. Dabūju darbu LPSR Mākslas 
muzeju un izstāžu direkcijā, kurā ie-
tilpa Mākslas muzejs un tā filiāles, kā 
arīdzan Izstāžu daļa, kas rīkoja lielās 
republikāniskās izstādes; 1980. gadā 
tai pievienoja izstāžu zāli Latvija.

Pamazām kāpu pa karjeras kāp-
nēm un, kad 1980. gadu vidū krievu 
karaspēks atteicās no Arsenāla, kļuvu 
par Mākslas muzeja Arsenāls pirmo 
direktoru. Vēlāk, reorganizējot muze-
ju sistēmu, Arsenāls kļuva par izstāžu 
zāli. Tad jau gan es dažādu apstāk-
ļu dēļ biju kļuvis par, kā tolaik sau-
ca, A. Upīša Literatūras, valodas un 
mākslas institūta darbinieku.

1993. gadā Latvijas Valsts arhīva 
direktore Daina Kļaviņa mani uzaici-
nāja vadīt Kultūras dokumentu daļu, 
kas vēlāk pārtapa par Personu fondu 
un trimdas dokumentu daļu. Direktore 
man uzdeva meklēt kontaktus ar tā sau-
camo trimdu. Kā liekas, man šis darbs 
šķīrās: ieguvu daudz draugu un lielisku 
paziņu. Man pavērās plaša pasaule, tik 
plaša, kādu nevarēju iedomāties esam. 
Kartē tā bija skatīta, filmās redzēta, 
grāmatās par daudzām zemēm lasītas, 
bet nu tā atvēra savas skavas, apkampa 
mani un vairs ārā nelaida. Par to esmu 
gandarīts un bezgala pateicīgs. Kopā ar 
Dainu Kļaviņu un kolēģiem vācām ne 
tikai arhīva dokumentus, bet rīkojām 
izstādes, konferences un publikācijas. 
Arhīvā nostrādāju 16 gadus, līdz pie-
nāca pensionēšanās laiks, tomēr saka-
rus ar latviešiem visā pasaulē neesmu 
zaudējis joprojām.

IN:  Latvijā  (un  arī  ārpus  tās), 
diemžēl,  joprojām  notiek  „strikta“ 
dalīšana – Latvijas (vietējie) – mēs un 
ārzemju  latvieši  –  viņi. Tavs darbs  ir 
bijis 16 gadu garumā saistīts ar darbu, 
sadarbošanos  ar  trimdas  latviešiem 
jau arhīvā. Ko Tu tur īsteni darīji? Kas 
bija Tavi pienākumi? Kā Tu jūties: vai 
jūti sevī šo atšķirību kā Latvijas (vie-
tējais)  latvietis  atšķirībā  no  ārzemju 
latviešiem?

MB: Daļēji es jau atbildēju uz šo 
jautājumu. Tātad, meklējot vārtus uz 
latviešiem tālās zemēs, rakstīju latvie-
šu avīzēm Austrālijas Latvietim, Lat-
vijai Amerikā, Laikam un Brīvajai Lat-
vijai, aicinot nodot arhīvus Latvijai. 
Sūtīju vēstules dažādām biedrībām, 
ja vien gadījās adreses. Pagāja liels 
klusuma laiks, līdz pirmie atsaucās: 
Jēkabs Leitītis no Vācijas un Gunnar-
dess Zilberts no Austrālijas, ar kuriem 
sākās gara un ārkārtīgi saistoša vēstu-
ļu apmaiņa, kas man pavēra tādus ap-
vāršņus, par kuriem nebiju sapņojis. Es 
neesmu vēsturnieks, tādēļ daudz kam 
studiju gados bija pārskriets pāri, bet 
vēl svētīgāk bija tas, ka man atklājās 
pavisam cita Latvijas vēsture – mums 

Latvijas vēsturi padomju okupācijas 
gados nemācīja, un, ja arī par to runā-
ja, tad sagrozītu, nepatiesu. Gan viens, 
gan otrs stāstīja par savām leģionāru 
gaitām, kas ir plašu romānu vērtas, sa-
cerot jaunus Dvēseļu puteņus. 

Trimda pamazām panāca pretim un 
sāka uzticēties mums. 1990. gadu vidū 
vasaras mēnešos satikos vai ik dienas 
ar mūsu tautiešiem. Sūtīja arī arhīvus, 
līdz 1996. gadā varējām sarīkot pirmo 
izstādi un konferenci Trimdas  arhīvi 
atgriežas un ar Latvijas citiem arhī-
viem, muzejiem un bibliotēkām izdot 
tāda paša nosaukuma uzziņu krājumu. 
Ar to slūžas bija atrautas vaļā no abām 
pusēm. Vairojās uzticēšanās, nostipri-
nājās kontakti, nodibinājās draudzības 
saites.

Rast uzticēšanos un draugus ne-
maz nebija tik viegli; sevišķi 1990. ga-
dos. Mēs nākam no divām vai vairā-
kām pasaulēm, mums katram ir cita 
pagātnes ēna aiz muguras. Ārzemju 
latvieši atbrauca iekšēji brīvi, kriet-
ni pašapzinīgāki, stabilāki attieksmē 
pret notiekošo, harmoniskāki. Kaut arī 
daudzi bija dzimuši Latvijā, taču dzīve 
ASV, Kanādā vai Austrālijā un Eiro-
pā viņiem uzspieduši savu zīmogu. To 
noteikuši apstākļi, kādos viņi dzīvoju-
ši vairāk nekā 50 gadus.

Sākumā varēja noteikt, no kādas 
zemes katrs nācis. Amerikāņi brauca 
ar savai zemei raksturīgo sajūtu, ka 
viņi ir pasaules centrs, kanādieši likās 

Intervija ar Māri Branci
Valsts svētku runu sniedzējs šogad Austrālijā
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No kreisās: Vija Vētra, Ivars Klaperis, 
Māris Brancis Pētera baznīcā 2010. g. 
3. jūnijā.
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saprotošāki, bet austrālieši draudzīgā-
ki. Turpretim, vai nu to katram Latvi-
jas latvietim patīk dzirdēt vai ne, mēs, 
šejienieši, esam kautrīgāki, klusāki, 
pieticīgāki, nu īsteni kautrīgie latvieši.

Ja kāds bija vadošā amatā padom-
ju okupācijas laikā, taču vienalga mēs 
tiešāk vai pastarpinātāk jutāmies kā 
mazais brālis. To mums uzspieda pa-
domju ideoloģija. Mūždien tika dau-
dzināts, ka krievi ir lielie  brāļi, kas 
bija gudrāki, varenāki, spēcīgāki. No 
tā izrietēja secinājums – mēs esam 
otrās  šķiras cilvēki. Tā slāpēja mūsu 
pašnovērtējumu, pašapziņu, jā, daļēji 
arī nacionālo identitāti. Ar to negribu 
teikt, ka vairs nebijām latvieši. Bijām, 
bet mēs to nedemonstrējām, drīzāk pa-
rāvāmies maliņā.

Sirdī mēs dumpojāmies, taču tas 
ne vienmēr izpaudās kā ārēja pre-
tišķība. Mēs drīzāk sevī stiprinājām 
savu latviskumu. Tādēļ dziesmu svēt-
ki, daiļamatniecības izstādes, koru 
un tautas deju kolektīvu (Zinu, ka šis 
vārds daudziem trimdiniekiem izsauc 
šermuļus, bet Latvijas latvieši šo vār-
du nesaista ar kolektīvo saimniecību, 
kolhoziem un padomju saimniecībām; 
kolektīvs ir lielāka vai mazāka ļaužu 
grupa ar kopējām interesēm, līdzīgām 
domām un vienādām idejām; patiesībā 
pašdarbības kolektīvi bieži vien bija 
latviskuma sargātāji un uzturētāji.) 
koncerti un citi līdzīgi notikumi un 
izdarības allaž izvērtās klusā protestā. 
Vajadzēja dzirdēt, kas notika tramva-
jos, ielās un laukumos pēc koncertiem 
lielajā Dziesmu svētku estrādē! Visu 
Rīgu pieskandināja latviešu dziesmas. 
Mēs ar dziesmām skaļi apliecinājām, 
ka esam latvieši un ar to lepojamies. 
Latvietis mūsos gruzdēja kā karsta 
ogle, kuru slēpām no jebkuriem vējiem 
un svešām acīm. Mēs bijām iemācīju-
šies klusu ciest un pastāvēt. Tikai tādēļ 
80. gadu beigās Latvijā varēja notikt 
dziesmotā revolūcija. Tad mēs atrāvām 
krūtis vaļā un ļāvām apslāpētām lies-
mām iedegties un iededzināt pasauli.

Tautieši no tālām zemēm nāca no 
turīgākām valstīm, viņu maciņi bija 
biezi vai biezāki, kamēr mūsu algas 
bija tikai tik lielas, lai mēs izdzīvotu, 
nevarētu atļauties ko lieku savam prie-
kam. Atceros, cik pazemojoši jutos, 
kad ciemiņš uzaicināja uz kafejnīcu 
vai restorānu, bet es nevarēju rēķinus 
samaksāt, ļaujot to darīt viņam. Un 
tā notika ilgus gadus. Tikai tad, kad 
mūsu algas pacēla, varēju izslieties un 
lepni izgriezt krūti, paziņojot, ka šo-
reiz maksāšu es.

Ar laiku šī atšķirība mazinājās, 
īpaši pēdējā laikā, kad esmu uzzinājis, 
ka ne visi tautieši pelna zelta kalnus, 
ka viņi tāpat skaita monētas un papīrī-
šus, kas ir viņu maciņā.

Jā, mūsu atšķirības ir tikpat kā zu-
dušas. To jūtu no saviem mazbērniem, 
kuri dzimuši brīvā Latvijā. Viņiem 

ir liela pašapziņa, iekšējs lepnums. 
Vecākām paaudzēm tādas vēl nav un 
nebūs – psiholoģija mainās lēni, arī 
pagātne kā nenovēršama šlepe velkas 
līdz pret pašu gribu. Īsti brīva un de-
mokrātiska Latvija būs tikai tad, kad 
vecākās paaudzes savas zemes gaitas 
beigs, neuzspiežot savu domāšanu un 
pasaules izpratni pēcnācējiem.

IN: Kas  Tevi  pamudināja  pievēr-
sties tieši trimdas latviešu mākslas pa-
saules  izzināšanai,  dokumentēšanai, 
ko Tu tik ilgi un tik rūpīgi esi veicis?

MB: Vispirms mana izglītība – 
esmu taču ieguvis maģistra grādu 
mākslas vēsturē. Kad mācījos Mākslas 
akadēmijā 1970.-1980. gadu mijā, 
latviešu mākslas vēsture beidzās ar 
1944. gadu, kurai sekoja dižais un va-
renais padomju laiks, kur viss bija brī-
nišķīgi un lieliski. Par daudziem māks-
liniekiem tik dažkārt minēja, ka tas 
un tas aizbēdzis. Akadēmijā, būdama 
brīvdomātāja, kur pat kompartijas vēs-
turi nemācīja kā citās augstskolās, ne-
viens pedagogs neteica, ka, piemēram, 
Ludolfs Liberts ir kļuvis par tautas no-
devēju tādēļ, ka aizbraucis no Latvijas, 
vienīgi palika iespaids, ka viņš vai nu 
ir miris, vai arī vairs neglezno. Vienī-
gi, kad strādāju pie monogrāfijas par 
profesoru Jāni Robertu Tillbergu, at-
klāju, ka daži viņa skolnieki joprojām 
ir dzīvi un pie pilnas veselības. Taču 
tas jau bija Gorbačova laiks, kad kļuva 
vaļīgāk, un tad mēģināju ar viņiem uz-
sākt saraksti.

Kāds visai grods piemērs. 1970. ga-
dos manā redzeslokā parādījās Zentas 
Mauriņas grāmatas. Tās alpām lasīju, 
studēju, apjūsmoju viņas neparasto 
rakstības stilu, valodu, domu un kul-
tūras plašumu. Visas šīs grāmatas bija 
izdotas starpkaru posmā. Cik žēl, ka 
viņas vairs nav, nodomāju. Kad sāka 
uz arhīvu sūtīt dokumentus, žurnālus 
un grāmatas, pārsteigts konstatēju, 
ka tolaik, kad iedziļinājos viņas sa-
cerējumos, viņa vēl dzīvoja. Jutos kā 
mucā audzināts un pa spundi barots, 
apkrāpts, apzagts. Un, kad Tadeušs 
Puisāns no Kanādas atsūtīja kastes ar 
literatūrkritiķa Hieronima Tihovska 
manuskriptiem, vēstulēm un citiem 
materiāliem, to vidū atradu arīdzan 
Zentas Mauriņas vēstules. Paņēmis tās 
rokās, man likās, ka viņa tās ir rakstī-
jusi man. Un jutos lepns.

Sāka pienākt arī mākslas izdevu-
mi. Saņēmām lielo Augusta Annusa 
atstāto dokumentāro mantojumu, arī 
daļu Sigismunda Vidberga materiālus. 
Aizgūtnēm lasīju Arnolda Sildega re-
diģēto Latvju  Mākslu, kur atklājās, 
cik plaša un bagātīga bijusi latviešu 
mākslas dzīve Amerikā, Austrālijā, 
Kanādā un Eiropā.

2002. gadā avīzes Laiks redakcija 
pārcēlās uz Rīgu. Tās korespondente 
Irēna Lagzdiņa man palūdza laikrak-
stam uzrakstīt par kārtējo rudens iz-
stādi. Pēc kāda laika vēl kaut ko, vēl 
un vēl; tā rakstu Laikam joprojām. 
Kad viesojos Toronto, arī Amerikas 

Latvietis izteica vēlēšanos saņemt 
rakstus par mākslas dzīvi Latvijā. Di-
vus rakstus katram laikrakstam savu 
par vienu un to pašu tematu nebiju 
spējīgs sacerēt – nebūtu nekam citam 
laika. Vienojāmies, ka sūtīšu viņiem to 
pašu, ko Laikam. Kad Gunārs Nāgels 
vadīja Austrālijas  Latvieti,  pēc viņa 
lūguma to pašu rakstu sūtīju arī tam. 
Kad internetā (un arī drukātā versijā) 
sāka iznākt laikraksts Latvietis, arī tur 
lasāmi mani apcerējumi. Ilgi nemaz 
neapzinājos, cik daudz tautiešu mani 
pazīst no maniem rakstiem. Es viņus 
bieži nezinu, viņi mani gan, vismaz 
vārda pēc.

Protams, patlaban Latvijā ir tik 
daudz izstāžu, ka visas nevar ne ap-
skraidīt, ne aprakstīt. Izvēlos sev tu-
vākos autorus vai tādas izstādes, bez 
kuru recenzēšanas nevar iztikt. Pro-
tams, cenšos apmeklēt visas trimdas 
latviešu mākslinieku izstādes. 

IN: Cik  monogrāfijas,  apcerēju-
mu  un,  grāmatas  par  trimdas  latvie-
šu  mākslu  un  māksliniekiem  esi  jau 
uzrakstījis?  Kuru  no  tām  Tev  pašam 
bija interesantāk rakstīt? Kas bija po-
pulārākā pēc publicēšanas? Par raks-
tiem – cik tie būtu jau uzrakstīti? Dro-
ši vien ļoti daudz...

MB: Dienas gaismu ir ieraudzīju-
šas četras grāmatas – par Edgaru Krū-
miņu, Gunu Ikonu un Jāni Zuntaku no 
Kanādas un Laimoni Mieriņu no An-
glijas. Savu stundu gaida izdevums par 
Kanādas gleznotāju Gundegu Cenni. 
Esmu uzaicināts iedziļināties tēlnieka 
Augusta Kopmaņa daiļradē. Arhīvs 
man jau ir atsūtīts, tik jāatrod laiks.

Iepazīstoties ar ļoti bagātīgo latvie-
šu mākslu ārpus Latvijas un apzino-
ties, cik maz plašāka publika dzimtenē 
zina par tautiešu glezniecību, grafiku 
un tēlniecību ārzemēs, biju iecerējis 
sagatavot un izdot rakstu kopojumus 
Trimdas  māksla  rakstos  un  attēlos 
par mākslu atsevišķās zemēs. No šīs 
sērijas iznākuši divi krājumi. Vienā 
no tiem apkopotas kanādieša Nikolaja 

Intervija ar Māri Branci
Turpinājums no 9. lpp.
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Jelgavas pavasaris. 2009. g. 22. apr.
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Bulmaņa, otrā Eleonoras Šturmas iz-
stāžu recenzijas un apcerējumi par at-
sevišķiem māksliniekiem ASV. Esmu 
savācis arīdzan Mārtiņa Gaujas un 
Gunāra Jurjāna rakstus no Austrāli-
jas, taču saņēmu atteikumu. Diemžēl 
Latvijā tikpat kā neiespējami atrast fi-
nansējumu šādiem izdevumiem. Dau-
gavas krastos joprojām valda uzskats, 
ka letiņi ārzemēs ir pietiekoši bagāti, 
lai ziedotu nauda viņu grāmatām. Bez 
naudas tomēr neko nevar sagatavot un 
izdot.

Pateikt, kura no grāmatām man tu-
vāka, nevaru. Grāmatas ir kā ģimenē 
ar vairākiem bērniem – visi mīļi. Kat-
ram ir savs raksturs, savs smaids, katrs 
prasa glāstu, labu vārdu un pacietību. 
Nekas nerodas tāpat. Pie ikviena apce-
rējuma ir daudz domāts, lasīts, skatīts, 
savas sāpes izciestas, varbūt pat asaras 
rītas. Katra grāmata prasa savu formu, 
savu valodu un tēlu izteiksmi. To at-
rast vajadzīgs laiks – īsāks vai garāks. 
Izgudrot to nevar, tam jārodas pašam. 
Lasītājs neredz un droši vien nesajūt, 
ko autors ir tajā ielicis. Grāmata ir arī 
izaicinājums, vai spēšu šim putras 
kalnam izēsties cauri. Ikviens māksli-
nieks ir jāsaprot. Katram ir bijusi sava 
dzīve un motīvi, kādēļ viņa gleznas ir 
tieši tādas un nevis citādas. Ceļi ir da-
žādi, līdz nonāc līdz galamērķim. Pat 
visīsākais rakstiņš prasa garīgu piepū-
li, kaut arī var šķist, ka tas uzrakstījies 
tikpat viegli kā elpot. Kādā epifānijā 
Imants Ziedonis ir teicis, ka skatītājam 
nav jāzina, cik balerīna sviedrus lēju-
si, lai sasniegtu piruešu vieglumu. Ar 
rakstiem un grāmatām ir tāpat.

Cik pa šiem gadiem uzrakstīts 
rakstu? Nezinu, neesmu skaitījis, 
bet daudz. Publicēties esmu sācis 
1981. gadā, vēl būdams students. Da-
žbrīd ik nedēļu kāds tapis, citreiz ne-
viens mēnesī.

IN: Tev kā jelgavniekam, zinu, nav 
vienaldzīga  savas  pilsētas  Jelgavas 
vēsture? Ko esi paveicis šajā laukā?

MB:  Jā, Jelgava man ir īpaša. 
Ģimenē par to runāja, to atcerējās. 
Te dzīvoja radi. Pirmo reizi ierados 
1950. gadu sākumā, kad no tantes mā-
jas loga redzēju vienīgi drupas, reta 
māja pagadījās skatam. Jelgavā dzīvo-
ju kopš 1967. gada. Ar to esmu saau-
dzis, kaut arī lielāko daļu darba mūža 
esmu pavadījis Rīgā. Kad pensionējos, 
mani ievēlēja par Jelgavas Māksli-
nieku organizācijas vadītāju. Tuvojo-
ties tās jubilejai, izveidojām Jelgavas 
Mākslinieku biedrību. Kā nevalstiskai 
biedrībai tai ir vieglāk dabūt papildus 
finansējumu. Taisām izstādes gan pil-
sētā, gan ārpus tās, dodamies plenēros, 
uzņemam sadraudzības pilsētu māks-
liniekus. Šogad rīkojām keramikas 
simpoziju un arī II starptautisko šamo-
ta skulptūru simpoziju. Kad Jelgavas 
mākslinieku organizācija atzīmēja 40 
gadu jubileju, izdevām grāmatu Jel-

gavai  azotē, kurā 
reproducējām visu 
šolaiku pilsētas 
mākslinieku dar-
bus. Pēc tam ik 
gadu esmu uzraks-
tījis pa grāmatai 
par kādu mūsu 
mākslinieku. To 
bez Jelgavas pil-
sētas domes fi-
nansiālā atbalsta 
nebūtu iespējams 
izdarīt. Jelgavā 
atbalsta kultūru, 
kur liels nopelns 
ir mūsu pilsētas galvam Andrim Rā-
viņam un pilsētas kultūras ministram 
Mintautam Buškevicam.

IN: Latviešu un Latvijas sabiedrī-
bas  saliedētība;  vai  uzskati,  ka  kļūs-
tam  draudzīgāki  savā  starpā?  Galu 
galā, dzīvojam taču ar vienu domu, lai 
Latvijai kā valsti un mums,  tās pilso-
ņiem, visiem būtu labāka dzīve.

MB: Es šeit varu dot tikai apstip-
rinošu atbildi. Divu domu te nav. Mēs 
savas dzīves veltām Latvijai. Tai mūsu 
domas un darbi, sapņi un lūgumi pēc 
Dieva svētības, kaut arī dzīvojam katrs 
savā malā.

IN: Lielā mērā, pateicoties darbam 
arhīvā, Tev, kā jau minēji, ir izveido-
jušies ļoti plaši sakari ar latviešiem 
visā pasaulē. Kādās pasaules zemēs 
esi bijis? Kādu zemju latviešu centrus 
apmeklējis?

MB: Jā gan, esmu diezgan krietni 
paceļojis. Bieži vien, kā saka, darba 
darīšanās. Pirmo reizi biju Amerikā 
1990. gadu vidū, kad Čikāgā notika 
Amerikas Latviešu apvienības (ALA) 
kongress. Toreiz braucām kopā ar 
Dainu Kļaviņu, tad viesojāmies Ka-
lamazū, Minesotā, Vašingtonā un 
Rokvilā. Vairākkārt esmu bijis Ņujor-
kā. 2008. gadā pēc Gunas Ikonas un 
Edgara Krūmiņa uzaicinājuma devos 
uz Toronto, lai ar viņiem iepazītos un 
par viņiem vēlāk rakstītu grāmatu. Pēc 
tam vēl reizes trīs vai četras esmu bijis 
Kanādā. Devos savulaik uz Otavu pie 
Gundegas Cennes, vēl pēc gada arī uz 
Montreālu. 1996. gadā biju arī Mins-
terē, kad gatavojām izstādi un kon-
ferenci par bēgļu nometnēm Vācijā. 
Viesojos pie Laimoņa Mieriņa Šiplejā, 
Lielbritānijā, kad vācu materiālus grā-
matai par viņu; tad arī Londonā dažas 
dienas padzīvoju un apstaigāju Nacio-
nālo galeriju un citus muzejus. Allaž 
mani ceļojumi ir bijuši nevis izpriecu 
dēļ, bet vienmēr ir bijis jāstrādā – ne 
fiziski, bet garīgi. Vienīgi ekskursijā 
esmu bijis Grieķijā un šopavasar Tur-
cijā. Tā nu ir sanācis, ka neesmu bijis 
ne Parīzē, ne Madridē, ne renesanses 
šūpulī Itālijā, kur mākslas zinātnie-
kam gan vajadzētu reiz pabūt.

IN: Cik, Tavuprāt,  līdzīgi  vai  da-
žādi  mēs  esam,  dzīvojot  Austrālijā, 
Amerikā,  Brazīlijā,  Zviedrijā,  Vācijā 
un  Latvijā?  Kas  Tavuprāt  ir  tas,  kas 
mūs vieno, kas šķir vai dala?

MB: Šīm līdzībām un atšķirībām 
jau nedaudz pieskāros. Lai arī mēs nā-
kam no viena celma, tomēr lielākā daļa 
mūža mums aizritējušas savā zemē, tās 
vidē un domāšanā. Tas mūs visus kā 
personības ir veidojis un ietekmējis. 
Vide mums ikvienam uzspiež savu 
zīmogu, atzīstam to vai noliedzam. 
Vienmēr esmu priecājies, ka austrālie-
ši ir saglabājuši vistīrāko latviešu valo-
du, protams, vecākās paaudzes. Jaunā-
kajām angļu valoda uzspiedušas dažu 
patskaņu un līdzskaņu izrunu. Bet viss 
jau ir bijis atkarīgs, cik nozīmīga bijusi 
latviskā vide ģimenē un sabiedrībā.

IN: Pavisam  drīz  Austrālijā  dzī-
vojošie  latvieši  Tevi  satiks,  jo  sniegsi 
uzrunu Valsts svētku sarīkojumos. Šis 
būs Tavs pirmais Austrālijas apciemo-
jums.  Ar  kādām  domām  tam  gatavo-
jies?

MB: Vai, esmu ļoti satraucies. 
Tagad jau nožēloju, ka devu savu pie-
krišanu. Dzīve būtu mierīgāka, mazāk 
uztraukumu, pienākumu. Dzīvotu, kā 
saka, cepuri  kuldams. Tagad domā 
un domā, ko teiksi, kā būs svešā vidē, 
svešos cilvēkos, vai attaisnošu uz mani 
liktās cerības. Bet kad tad vēl, ja ne ta-
gad?

IN: Ko gribētu pateikt par gaidā-
mo tikšanos?

MB: Man ir parādīts ārkārtīgi liels 
gods piecās Austrālijas pilsētās uzru-
nāt tautiešus 18. novembra svētkos. 
Nevaru iedomāties, kā tos svin šajā 
tik tālajā kontinentā. Toronto tā bija 
diena, veltīta Latvijai, kad agri no rīta 
pie Latviešu centra uzvilka Latvijas 
sarkanbaltsarkano karogu, tam sekoja 
uzrunas, koncerti, tikšanās un noslē-
gumā liela balle. Kā būs Jūsu pusē, kur 
katrā vietā svinēs savā laikā gandrīz 
mēneša garumā? Tas ir neparasti.

Gribu atgādināt, ka neesmu poli-
tiķis un vēsturnieks, tādēļ negaidiet 
no manis šāda veida runas. Man mūžs 
ir paskrējis ciešāk vai tālāk kultūrai. 
Ar politiku esmu saskāries tikai tik 
daudz, cik katrs cilvēks ikdienas gai-
tās. Tad nu negaidiet no manis politis-
kās dzīves analīzi. 

IN: Varbūt  vēl  kaut  ko  vēlies  pa-
teikt  laikraksta „Latvietis“  lasītājiem 
Austrālijā un citur pasaulē?

MB: Dzīve ir tik īsa! Tad nu dzīvo-
sim tā, lai atstājam pēdas tautā, Latvi-
jā! Esiet laimīgi! Es jūs mīlu!  ■

Intervija ar Māri Branci
Turpinājums no 10. lpp.

No kreisās: Māris Brancis un Gunārs Nāgels PBLA konfe-
rencē „Latvijas ārpus Latvijas“ 2014. g. okt.
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Latvijas Universitātei – 95 gadi
Sarīkojums Melburnā

Pasaules mērogā 
planšetdators (tablet 
computer) jau tagad 
kļūst populārāks nekā 
portatīvais dators. Ar 
planšetdatora iebūvētam 
tehnoloģijām un sen-
soriem (GPS, kompass, 

mikrofons, bezvada Internets, foto 
un video ierakstīšana un atspēlēšana, 
kustības detektors) veidojas tādas ap-
likācijas (lietotnes), kurus pat nevarē-
jām iedomāties pirms dažiem gadiem.

Ikdienā izmantojam viedtālruņus 
un planšetdatorus e-pastam, žurnā-
liem un avīzēm, foto galerijām, video 
filmām, Internetam, sociālajiem tīk-
liem un citām aplikācijām. Arī vairā-
kas latviešu organizācijas Austrālijā ir 
sākušas nopietnāk izmantot mobilās 
tehnoloģijas.
Planšetdatori Adelaides, 
Melburnas un Sidnejas 
Latviešu skolās

Jau vairāk par gadu Adelaides, 
Melburnas un Sidnejas Latviešu sko-
las izmanto planšetdatorus (iPad) sa-
vās stundās. Katrā planšetdatorā ir 
uzinstalētas vairākas lietotnes (Apps), 
kas ļauj skolniekiem mācīties un vin-
grināties latviešu valodu, gramatiku, 
kultūru, vēsturu, ģeogrāfiju, mākslu 
un citus priekšmetus.

Joprojām populārākā lietotne ir 
Bitsboard. Bitsboard ir vairākas popu-
lāras un izglītojošas spēles, kuras ap-
kopotas vienotā platformā. Gala rezul-
tāts ir profesionāli izstrādāta lietotne 
ar skaistām, augstas kvalitātes bildām 
un noslīpēts interfeiss maksimāli ērtai 
lietošanai.

Bitsboard ir aizraujošs veids kā 
apgūt jaunus vārdus, veidot teikumus, 
pārbaudīt gramatiku un papildināt 
savas ģeogrāfijas, vēstures, mūzikas 
un citas zināšanas. Var izvēlēties no 
10 000 lielā kataloga vai pats izveidot 
savu spēlīti no esošiem attēliem un 
skaņām. Bitsboard arī izmanto iebū-
vēto fotokameru un mikrofonu. Uz-
devumus var augšuplādēt katalogā, lai 
ikkatram Bitsboard lietotājam tie būtu 
pieejami. Iedomājieties, ka Gulbenes 
pamatskola varētu izveidot spēlīti par 
Latvijas pilsētām, tradīcijām vai kādu 
citu tēmu un skolēni Čikāgas un Mel-
burnas Latviešu skolās to uzreiz var 
izmantot.

Citas lietotnes, ko izmanto latviešu 
skolās (gan iOS, gan Android vidēs):
• YouTube – Iespēja piekļūt pie bagātās 

video krātuves, kur var noskatīties 
gan Dziesmu svētkus un citus kul-
tūra notikumus, latviešu panākumus 
mākslā un sportā, latviešu tradīcijas, 
jaunākās ziņas un vēl daudz ko citu.

• Socrative – Skolotājs reālā laikā 

saņem atbildes uz uzdotajiem jautā-
jumiem. Skolnieki izmanto viedtāl-
runi vai planšetdatoru, lai nosūtītu 
savu atbildi. Līdzīgs Promethean 
ActiVote sistēmai, bet izdevīgāks un 
vieglāk lietojams.

• Ābece – Pirmsskolas vecuma bēr-
niem, kā arī visiem interesentiem, 
kuri vēlas apgūt latviešu valodas pa-
matus. Katram burtam tiek atskaņo-
ta tā izruna un nosaukts vārds, kas 
sākas ar šo burtu. Skaistā un precīzā 
oriģinālgrafika kopā ar interaktīvām 
ilustrācijām motivē un palīdz viegli 
un ātri apgūt latviešu valodas alfa-
bētu.

• Latvian Nouns – Latvian Nouns iz-
loka lietvārdus (sirds, ūdens, ļaudis, 
grāmata,  biedrs,  alus...), īpašvārdus 
(Kārlis  Skalbe,  Vecrīga,  Gaiziņš, 
Cēsis, Ziemsvētki...), īpašības vārdus 
(vismīļākais,  brīnišķīgā,  skaista...), 
skaitļa vārdus (trīs, desmit, piecpad-
smit...), personu, piederības, norādā-
mos un attieksmes vietniekvārdus 
(es, tavs, šis, tā, kas...), kā arī visu ie-
priekšminēto vārdu šķiru kombināci-
jas (tas plēsīgais lauva, apbrīnojams 
spēks, šī kopējā cīņa...). Pat tādus iz-
ņēmumus, kā smiešanās,  plikadīda, 
suns, bende un vēl daudz citus.

• Latvian Verbs – Latvian Verbs izlo-

Svētdien,  21.  septembrī, Melbur-
nas Latviešu namā notika Latvijas 
Universitātes 95 gadu dibināšanas at-
ceres sarīkojums.

Latvijas Universitātes himnu dek-
lamēja fil! Māra  Kaziņa,  daug! pie 
klavierēm – fil! Markus  Dragūns, 
sel! Ievadvārdus teica fil! Valda Rube, 
daug! S!K!M! seniore.

Tika nodziedāta Latvijas valsts 
himna Dievs, svētī Latviju! Ar klusu-
ma brīdi tika pieminēti mūžībā aizgā-
jušie mācību spēki, nodziedot Gadu 
pēc gada zemē graudus sējāt; meld. In-
teger vitae; – pie klavierēm fil! Markus 
Dragūns.

Latvijas Universitātes 95 gadu 
atceres sarīkojumā Melburnā fil!  K. 
Kasparsons,  lettg!,  K!K!M!  t/l  se-
niors teica: „Latvijas Universitātes 
rektors prof. Jūlijs Auškaps 1934. gada 
11. martā savu priekšlasījumu radio-
fonā iesāka ar šādiem vārdiem: Dziņa 
pēc  izglītības  ir  latviešiem  īpatnēja. 
Tik spilgti izteikta to neatrodam nevie-
nā citā tautā.“

Šī tieksme pēc izglītības latviešu 
sabiedrībā Melburnā un Austrālijā ir 

mantojums no mūsu vecākiem un vec-
vecākiem kas šeit ieceļoja pēc otrā pa-
saules kara agros piecdesmitajos gados 

Mūsu sabiedrības panākumus 
izglītības laukā varam redzēt Kārļa 
Zariņa fonda izdotā grāmatā Latvian 
Graduates.

fil!  K.  Kasparsons,  lettg!, 
K!K!M!  t/l    seniors  nolasīja akadē-
miskā grāda ieguvēju Viktorijā vār-
dus.

Jāna  ANDERSONE: 2013. gadā 
Maģistra grāds – Kriminoloģijā un 
krimināltiesībās Kings koledžā Lon-
donā (Master of Arts in Criminology 
and Criminal Justice King’s College 
London); 2009. gadā Bakalaura grāds 
Humanitārās zinātnēs – kriminoloģijā 
un uzvedības mācībās Monaša Uni-
versitātē (Bachelor of Arts – major in 
Criminology and Behavioral studies 
Monash University). 

Ādams  RUBENIS:  2013. gadā 
Humanitāro zinātņu grāds psiholoģijā 
un žurnālistikā Monaša Universitātē 
(Bachelor of Arts (Honours) majoring 
in Psychology and Journalism Monash 
University).

Krišs  Raimonds  BRENNERS: 
2014. gadā Post Graduate Diploma 
of Education Melbourne University; 
2011. gadā Bachelor of Environmental 
Science Deakin University.

Brigitta BOGDANOV (bij. STE-
VENS):  2013. gadā Doctor of Psyc-
hology in Organisational Psychology, 
disertācijas temats The  psychologi-
cal  impact  of  a  personnel  selection 
process  on  applicants  of  English 
speaking  and  non-  English  speaking 
backgrounds.  Brigitta patreiz strādā 
Federācijas Universitātē (Federation 
University) kā mācības spēks.

Akadēmisko runu No  skolas  sola 
līdz  kapa  malai teica Arnis Gross 
lettg! B.Eng (Hons)

Priekšnesumu – Frederika Šopēna 
Polonezi Nr.1 izpildīja Andrejs Pils-
kalns (klavieres).

fil!  K.  Freiverts,  lettg!  novadīja 
Gaudeamus.

Pēc sarīkojuma visi tika laipni lūg-
ti pakavēties foajē un baudīt atspirdzi-
nājumus.

I.N.
Laikrakstam „Latvietis“

No skolas sola līdz kapa malai
Kā Austrālijas latviešu organizācijas izmanto mobilās tehnoloģijas?
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Sestdien, 20. sep-
tembrī, Sidnejas Latvie-
šu skola un 3x3 rīcības 
komiteja piedalījās Bur-
vudas (Burwood) paš-
valdības lietoto mantu 
sestdienā (Second Hand 

Saturday), rīkojot Sidnejas Latviešu 
biedrības priekšā tirdziņu. Uz ielas va-
rena lelle pievilka garāmgājēju uzma-
nību. Pagalmā bija lielā izvēlē lietotas 
grāmatas, drēbes, virtuves piederumi, 
rotaļlietas un vēl. Varēja arī iegādāties 
stādus, desas ar maizi un raibi izrotā-
tas kūkas. Kamēr vecāki tirgojās, skol-
nieki nobeidza savas skulptūras, kas 
tiks izrādītas Sidnejas Latviešu nama 

atvērtajā durvju dienā 4. oktobrī. 
Kāds tirgus apmeklētājs bija ļoti 

vīlies, ka stārķa skulptūra, ko tas pa-
manījis aiz vārtiem, nav pārdodama!

Esam ļoti pateicīgi visiem, kas 
ziedoja mantas tirgum, un visiem, kas 
tirgus dienā palīdzēja pie darbiem. 
Paldies SLB par atļauju izmantot pa-
galmu. Nopelnītā nauda tiks izmanto-
ta ½x½ programmas vajadzībām 3x3 
saietā, kas notiks 2015. gada sākumā 
no 2.  līdz 8.  janvārim, Lutanda Yar-
ramundi atpūtas centrā. Nepārdotās 
mantas tika noziedotas vietējām lab-
darības organizācijām. 

Valda Teilora (Taylor)
Laikrakstam „Latvietis“

ka darbības vārdus latviešu valodā 
īstenības, pavēles, vēlējuma, atstās-
tījuma un vajadzības izteiksmēs, 
visās attiecīgās konjugācijās, kār-
tās (darāmā un ciešamā) un laikos 
(vienkāršā un saliktā).

• Lociņš – Vingrinājumi latviešu va-
lodas darbības vārdu locīšanā. Iz-
mantoti vairāk kā 180 latviešu va-
lodas darbības vārdi, kas ir grupēti 
pa tēmām (Es, Es un ģimene, Es un 
citi, Es ikdienā, Es un Latvija, Lasu 
un spēlēju teātri). Darbības vārdi 
lietoti darāmajā un ciešamajā kārtā, 
īstenības izteiksmes vienkāršajā un 
saliktajā tagadnē, pagātnē un nākot-
nē, vajadzības izteiksmes, pavēles 
izteiksmes formās.

• Žurnāls Ilustrētā  Junioriem  – Lat-
vijā veidotais žurnāls ik mēnesi 
uzrunā gan jauniešus vecumā no 
7-15 gadiem, gan viņu vecākus, vec-
vecākus un skolotājus. Var iepazīt 
visdažādākās tēmas – dzīvnieki un 
daba, kosmoss un zemūdens pasau-
le, pašmāju un ārzemju personības, 
pieejami dažādi praktiskie darbi un 
radoši konkursi.

• TuneIn – Ar TuneIn Radio ir iespē-
jams klausīties tiešraides no Latvi-
jas Radio 1, Latvijas Radio Klasika, 
Radio Oira, SWH, Kurzemes Radio, 
Radio 101, Radio NABA, Radio Val-
miera un vēl 30 citām latviešu radio. 

Izmantojot AirPlay  bezvada savie-
nojumu (kopā ar Apple Express Mo-
dem  vai Apple  TV), var pieslēgties 
pie mājas skaņu sistēmas. Ja plan-
šetdatoram ir 3G/4G neierobežotais 
datu pieslēgums, tad var izbaudīt 
latviešu radio pat savā automašīnā.

Vēl vairāk latviešu lietotnes var 
atrast mājas lapā http://lietotnes.lv 
(piem. latviešu avīzes, žurnāli, radio, 
TV, dziesmu krājumi)

MLB Bibliotēkas kataloga 
digitalizācija

Melburnas Latviešu Biedrības Bib-
liotēka darbojas jau kopš 1949. gada 
un šodien ir joprojām viena no lielā-
kām latviešu bibliotēkām ārpus Latvi-
jas (vairāk kā 19 000 publikāciju). Bib-
liotēkas mērķis ir sakrāt un uzglabāt 
visu, ko publicē latvieši ārpus Latvijas 
un kas par viņiem publicēts citos iz-
devumos.

Sējumi plauktos novietoti iegādā-
šanās secībā pēc inventāra grāmatas 
vienlaidu numerācijas un dalīti pēc lie-
luma divās grupās – normālformātā un 
žurnālu formātā. Bibliotēkas sirds ir 
Oto Meilerta dāvātais katalogu skapis, 
ar kura palīdzību var meklēt grāmatas 
pēc autora vai tēmas. Tēmas ir bāzētas 
uz dibinātājas Lilijas Dunsdorfas pār-
veidotās Dewey klasifikācijas sistēmas 
(DDK) latviešu valodā.

Lai apzinātu, kas glabājas MLB 
Bibliotēkā izveidoja projektu ar gal-
veno mērķi digitalizēt visu 19 000 

lielo katalogu. Rezultātā lasītājs ar 
planšetdatora (iPad) palīdzību šodien 
var ātri un viegli sameklēt publikāci-
jas pēc autora, nosaukuma, redaktora, 
izdevēja, publicēšanas gada, tēmas vai 
pēc kāda cita atslēgvārda. Digitalizē-
tais katalogs būs arī pieejams Latvijas 
Nacionālajai Bibliotēkai, kā arī citām 
ieinteresētām bibliotēkām.

Projekts tika sadalīts trijos posmos. 
Pirmajā posmā iegādājās tehniku un 
izstrādāja datorprogrammu bibliotēkas 
vajadzībām. Otrajā posmā, kas ilga trīs 
mēnešus, bija jānofotografē ap 19 000 
kartiņas un jāieraksta gan inventāra 
gan DDK numurus. Tā kā kataloga 
kartiņas bija gan ar roku rakstītas, gan 
svītrotas, gan ar dažādas kvalitātes 
rakstāmmašīnām rakstītas tika konsta-
tēts, ka nebūs izdevīgi izmantot teksta 
atpazīšanas datorprogrammu (OCR) 
un veidojās trešais posms, kur pārējos 
publikācijas datus (autors, nosaukums, 
lpp, izdevējs, redaktors, utt) arī bija 
jāieraksta jaunajā kataloga datubāzē. 
Šim pēdējam posmam nāca palīgā 17 
talcinieki no Melburnas un Adelaides, 
kuri no aprīļa līdz septembrim ierak-
stīja iztrūkstošos kartiņa datus.

Latvians Online mobilajās 
ierīcēs

Jau gandrīz 15 gadus Latvians On-
line  (http://latviansonline.com), viens 
no lielākiem Interneta portāliem ār-

No skolas sola līdz kapa malai
Turpinājums no 12. lpp.

Tirdziņš Latviešu nama priekšā
Atbalsts 3x3 un ½x½

Reklāma tirdziņam.
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Pēc referāta pēcpusdienas rīkotāja 
Astra Kronīte pasniedza runātājam – 

pudeli vīna(!) un aicināja publiku uz 
uzkodām un – vīnu, bet neviens ne-
kļuva ne skaļš, ne ļodzīgs. Palīdzēja 
Ināras Kalniņas ļoti gardie cepumi un 
dzeltenmaize. Paldies Dr. Dārziņam 

par ļoti interesantu un informatīvu 
referātu, kuru vajadzētu visā pilnībā 
publicēt laikrakstā!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Rums, vīns un veselība
Turpinājums no 2. lpp.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

OJĀRS JĀNIS ZVIRBULIS
dzimis 1953. gada 21. janvārī Sidnejā
miris 2014. gada 21. oktobrī Melburnā

✝
Mīļā piemiņā viņu paturēs Rūta,
Markus, Daila, Daina, Viktors,
 Jānis, Arnis, Margaret,
Daniel, Sarah, Kristopher, Beth, Oliver,
Gice, Rolands, Gunta, Sebastiāns un Lita.

Viss aizgājis – kas izdzīvots un bij,
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij...
Vairs gaidīt nespēju uz citu rītu,
Es acis aizveru un projām eju.

aplausu eksplozija pēc brīža, izsacīja 
kopējo noskaņojumu.

Vakara laikā un kopīgajā telpā 
klausītāji varēja sadzirdēt vārda, rit-
ma – valodas aizraujošo burvību. Ik-
dienā reti par to piedomājam. Lasītais 
pārsvarā tiek uztverts kā informācija. 
Taču šajā Pētera Zirnīša dzīvei un dze-
jai veltītajā vakarā, valoda no vienkār-
ša saziņas līdzekļa pārtapa vērtībā, kas 
saudzējama, glabājama un izbaudāma.

Cik skaistas ir tās šķietamās nejau-
šības, tas kā mēs sastopam īstos cilvē-
kus īstajā vietā un laikā... Atskatoties 
uz vakara norisi redzams, ka visam 
bija jānotiek tieši tā, ka atbrauca tieši 
tie runātāji, kam tur bija jābūt.

Arī dzejnieks Guntars Godiņš sa-
cīja, ka sajūtot sevi kā Pētera mācekli. 

Lasot savu un atdzejoto dzeju, Gunta-
ram izveidojās laba saprašanās ar zālē 
sēdošajiem aizrautīgajiem makšķer-
niekiem, tika izteiktas pat vairākas 
vēlēšanās iegūt par makšķerēšanu ar 
jautru ironiju rakstītā dzejoļa norakstu.

Liels pagodinājums ir redzēt zālē 
pilnas klausītāju rindas, zināt, ka dau-
dzi cilvēki ir braukuši no tālienes, no 
novada visām malām. Šajā rudenī bija 
īpaši daudz Rīgas viesu.

Gaiši, ar patiesas vērtības sajūtu 
izskanēja vakars. Vairāku stundu laikā 
no ekrāna visā noraudzījās Pētera fo-
toportrets. Ar vieglu, siltu smaidu.

Nobeigumā dzejnieka balss ie-
rakstā piecu dzejoļu lasījums. Lūk, te 
dažas rindas no Balss vēstījuma: „...
attopies / un raugies, ka šķitums vien 
ir tava dvaša/ gaismas spoguļos. pil-
nīgi pamatots /ir turpmāko paaudžu 
izbrīns: viņiem liksies,/ ka noslēpums 

visu laiku ir bijis starp mums/ bez 
mūsu ziņas/“

Un vēl – dzejolis Tolerances  brī-
dis – visā pilnībā ...,ka tie nogrima 
līdz pat nāves vārtiem. tad es/ aizvēru 
logu. ja putnu pasaule apklusa tur, vai/ 
manējā izskanējusi? un lifta durvis aiz 
sevis aizveru/ klusi, lai stāva kaimiņi 
izguļas, labie. miers viņiem,/ miers 
namam, kārtībai jābūt. sirds lēcie-
niem/ aizjoņo, kurp tu, kurp“

Es nezinu kādēļ izvēlējos tieši 
šīs rindas... Var jau būt, ka bija kāds 
priekšā sacītājs... To nezinu.

Sarīkojums izskanējis, aizvibrējis 
kādā neaptveramā informācijas laukā. 
Vai izgaisis?

Vai mūžam paliks?
Burtnieku zeltoto, vara un misiņa 

toņu pārvērstajā ainavā, īpaši laikrak-
stam Latvietis – 

Anita Jansone-Zirnīte

Burulis
Turpinājums no 5. lpp.

pus Latvijas, turpina piedāvāt ziņas, 
viedokļus un domrakstus par visdažā-
dākajām tēmām, kā arī mūziku, filmu 
un grāmatu recenzijas gan angļu gan 
latviešu valodās.

Šogad jūnijā Latvians Online palai-
da jaunu mājas lapas dizainu, kas pil-
nīgi pielāgojas mobīlajiem viedtālru-
ņiem un planšetdatoriem. Izmantojot 
Responsive Web Design un augstās iz-
šķirtspējas tehnoloģijas ir tagad iespē-
jams ērti un viegli lasīt jaunākās ziņas 
pat mazākos viedtālruņa displejos. Ar 
jaunajām Web tehnoloģijām (HTML5, 

CSS3,  JavaScript un AJAX) arī stipri 
vienkāršojas portāla navigācija un lie-
totāja interfeiss, uzlabojas meklēšanas 
algoritmi un saturu var tālāk nosūtīt pa 
e-pastu vai dalīties sociālos mēdijos.

Latviešu ev. lut. Draudzes 
Kapsēta

Pirms vairāk nekā 60 gadiem Mel-
burnas Ev. lut. draudze nopirka atse-
višķu zemes gabalu Foknera (Fawkner) 
kapsētā. Bija iecerēts tālajā Austrālijā 
izveidot kaut ko līdzīgu brāļu kapiem, 
lai latvietis varētu tikt guldināts bla-
kus latvietim. Ar gadiem radās celiņi, 
piemineklis, urnu novietnes, cipreses 
un dzīvžogs, kas norobežoja latviešu 

kapsētu no austrāliešu kapiem.
Vēlākos gados Draudzei bija ie-

spēja piepirkt klāt zemi, un šodien 
kapsētā apglabāti jau vairāk par 1500 
latviešiem. Lai labāk pārvaldītu latvie-
šu kapsētu ir iesākts projekts digitali-
zēt kapu plānu, kurā ietilpst visi zemes 
kapi un urnu novietnes. Ar planšetda-
tora palīdzību pašlaik nofotografē vi-
sas kapu vietas, kā arī piereģistrē visus 
apglabāto iztrūkstošos datus. Rezul-
tātā jebkurš interesents varēs gan no 
Draudzes mājas lappuses, gan no mo-
bilās ierīces viegli atrast savus senčus.

Arnis Gross
Runa Universitātes 95 gadu atceres 

sarīkojumā Melburnas Latviešu namā

No skolas sola līdz kapa malai
Turpinājums no 13. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Pirmdien, 3. nov., plkst. 10.00 Dauga-
vas vanadžu sapulce DV namā.
Otrdien,  4.  nov., plkst. 12.30 ALB 
Rosmes saiets ar tēmu Melburnas 

kauss Tālavas mazā zālē. Velciet savu 
glauno cepuri un līdzi ņņemiet zelta 
dālderus likmēm. Ieeja pret ziedoju-
miem sākot ar $5. Visi laipni aicināti. 
Sēdošais Tai Či šajā reizē nenotiks.
Ceturtdien, 6. nov., plkst. 9.00 -16.00 

ALB telpās notiks LAIMAS brīvprātī-
go darbinieku grupas Pirmās palīdzī-
bas kursi. Visi, kuri nav pagājušo gadu 
to darījuši, lūdzu pieteikties LAIMAS 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
30. oktobris
Nadīna, Adīna, Ulla
1918. Zigfrīds Meierovics iesniedz bri-
tu ārlietu ministram Balfūram lūgumu 
atzīt Latviju de facto.
1919. LKP CK pirmais sekretārs 
(1966.g. 15.apr. – 1984.g. 14.apr.) Au-
gust Voss.

31. oktobris
Rinalds, Rinalda, Valts
1835. (j.s., pēc v.s. 19. oktobrī) folklo-
rists, publicists, rakstnieks Krišjānis 
Barons.

1. novembris
Ikars
Visu svēto diena
1769. vācu izcelsmes rakstnieks, pub-
licists Garlībs Helvigs Merķelis (Gar-

lieb Helwig Merkel).
1921. ALTA (Adelaidē) aktieris un re-
žisors Miervaldis Bumbieris.
1933. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Aleksandrs Impols.
1939. Vācija formāli anektē Rietum-
poliju.

2. novembris
Vivita, Dzīle, Viva
1913. žurnāliste, juriste, sabiedriska 
darbiniece, DV vanadžu priekšniece 
Austra Liepiņa.
1914. Pirmais Pasaules karš: Krievija 
pieteica karu Osmaņu impērijai.
1939. Rietumbaltkrievija uzņemta 
PSRS un iekļauta Baltkrievijas PSR.

3. novembris
Ērika, Dagnija

1919. Rīgu apdraud Latvijas neatkarī-
bai naidīgā ap 50 000 vīru lielā Ber-
monta-Avalova armija. Sākas kaujas 
par Rīgas atbrīvošanu.
1924. dibināta Augstākā kara skola 
Latvijā (sākumā Kara akadēmiskie 
kursi).
1939. PSRS inkorporē Austrumpoliju.

4. novembris
Atis, Otomārs, Oto
1924. valodniece Marta Rudzīte.
1929. tulkotāja Inese Veide.

5. novembris
Šarlote, Lote
1894. ģenerālis Jānis Ezeriņš.
1904. pasaules meistars soļošanā Jānis 
Daliņš.
1939. gleznotāja Maija Tabaka.  ■

vecāko ļaužu aprūpes laukā. Margotas 
Puķītes atbildība ir aprūpētāji, Brigita 
Sigur rūpējas par sociāliem sarīkoju-
miem un Ilzes Ostrovskas atbildībā ir 
brīvprātīgie darbinieki. Sociālā prog-
ramma aptver Rosmes saietus un Tai Či 
klases, kā arī pavārmākas kursus. Ap-
rūpētāju darba laukā tie ir skaitā 37, pro-
minē informācijas sesijas un izklaides 
izbraukumi. Laimas grupai ir 20 brīv-
prātīgo darbinieku, un viņu programmā 
dažādi praktiski apmācības kursi.

Rosmes sarīkojumi vecāko ļaužu 
aprūpes programmā ir vispopulārā-
kie sarīkojumi. Šogad pirmos deviņus 
mēnešus Rosmi vadītāja Ilga Puide un 
beidzamos trīs mēnešus Ilze Radziņa. 
Abas vadītājas ir ļoti iecienītas un pul-
cina caurmērā katrā sarīkojumā 30-40 
dalībniekus. Katrai Rosmes sanāksmei 
ir savs temats – Lieldienas, Ziemas-
svētki, Līgo svētki, ceļojuma stāsti, 
Melburnas kauss u.c. Rosmes pusdie-
nās sveic dzimšanas dienas jubilārus 
ar ziediem un dziesmām. Rosmes sa-
nāksmes notiek katra mēneša pirmajā 
otrdienā. Laimas darbinieces ar palī-
giem veikli apkalpo pusdienu viesus.

Adelaides Latvieši biedrība, kā visus 
iepriekšējos gadus, kopā ar Daugavas 
Vanagu organizāciju un Adelaides Lat-
viešu ev-lut. draudzi, izdod apkārtrakstu 
Ziņotājs, kura redaktore ir Inese Laine. 
Ziņotāja korektors ir Alvis Zvaigzne.

Šogad biedrībai Latvijā caur Vīto-
lu Fondu bija divi stipendiāti – Māris 
Balodis un Agita Mūrniece; – izmaksa 
$3200. Ziedojums Okupācijas muze-
jam Latvijā no ALB 65 gadu jubilejas 
viesiem – $2860.

Biedrības kasiere Velta Voitkuna 
pilnsapulcei ziņoja par 2013/14. gada 
ienākumiem un izdevumiem un nola-
sīja revidentes ziņojumu.

ALB saimnieces Ināras Kalniņas 
ziņojumā varēja lasīt, ka ir uzlabota 
ALB nama virtuve ar jaunu galdu un 
krēslu. Tāpat ir iegādāta jauna krāsns, 
trauku mazgājamā mašīna, lampa un 
loga aizkars.

ALB valdes priekšsēdis savu ziņo-
jumu nobeidza ar pateicības vārdiem 
visiem valdes locekļiem un sekciju va-
dītājiem, Laimas koordinatorei un dar-
biniecēm par sekmīgi veikto darbu. Pal-
dies Ziņotāja redaktorei Inesei Lainei, 
palīdzei Aijai Balodei, korektoram Al-
vim Zvaigznem un visiem Ziņotāja locī-
tājiem. Paldies revidentei Mārai Balodei 
un grāmatvedei Mirdzai Zvaigznei.

Līdzšinējā ALB valde darbojās ar 
astoņiem valdes locekļiem un vienu ko-
optētu valdes locekli. Jaunajā valdē ie-
vēlēja Astru Kronīti, Ilgu Vēveri, Andri 
Dārziņu, Britu Līdumu, Ināru Kalniņu, 
Ilzi Radziņu un Rūdi Danci. Kooptēja 
Arturu Berķi kā nama un inventāra pār-
zini. Trīs bijušie valdes locekļi – Bruno 
Krūmiņš, Velta Voitkuna un Māra Ko-
lomitseva uz valdi nekandidēja.

Pilnsapulce apstiprināja līdzšinējo 

revidenti Māru Balodi un vienbalsīgi 
pieņēma kasieres izstrādāto budžetu 
2014/2015. gadam. Biedru maksas pa-
liek līdzšinējās – gada biedriem $20 
un mūža biedriem $100.

Pilnsapulces noslēgumā ALB val-
des priekšsēdis pateicās sēdes vadītā-
jam Dr. Jānim Priedkalnam par labi 
un lietišķi novadīto sēdi un pasniedza 
dāvanu – pudeli sarkanā vīna. Valdes 
priekšsēdis turpināja ar pateicības vār-
diem veltītus Veltai Voitkunai par 17 
gadu pašaizliedzīgo darbu ALB labā, 
pasniedzot Goda rakstu un ziedus. Par 
labu sadarbību ziedus pasniedza arī 
Astra Kronīte un Ilga Vēvere.

Priekšsēža vietniece Astra Kronīte 
pasniedza Goda rakstu un ziedus Bru-
no Krūmiņam par 31 gadu biedrības 
priekšnieka amatā.

Valdes priekšsēdis atvadījās ar vār-
diem: Paldies jums visiem, kas ar mani 
beidzamos 30 gadus kopā esiet strādā-
juši kā biedrības, tā arī DLOA un LAAJ 
darbā. Paldies par jūsu draudzību un 
labestību. Sevišķs paldies pēdējai ALB 
valdei  par  lielo,  dzejisko  apsveikuma 
karti un bagātīgo dāvanu – ASO nāka-
mās  sezonas  biļešu  apmaksu. Adelai-
des Latviešu biedrība ar savu mudi – 
Latvietis, Latvietim un Latvijai! – bija 
liela daļa no manas dzīves, mūzika un 
dziesma man garīgā veldze.

Es aicinu jūs visus uz atspirdzinā-
jumiem un uzkodām.

Bruno Krūmiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides Latviešu biedrība
Turpinājums no 3. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 1. aprīlī.
€1 = 1,43340 AUD
€1 = 0,79095 GBP

€1 = 1,60350 NZD
€1 = 1,27370 USD

birojā līdz 3. nov.
Sestdien, 8. nov., plkst. 14.00 Varoņu 
piemiņas dienas sarīkojums DV namā. 
Referēs māc. Guntars Baikovs: Brīvī-
ba 21. gadsimtā: kas mūs dara brīvus? 
Daugavas vanadžu ansamblis un vīru 
koris Daugava. Vanadžu kafijas galds. 
Visi laipni aicināti.
Svētdien,  9.  nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Sestdien, 15. nov., plkst. 10.00 karoga 
pacelšana Tālavas dārzā. Svētbrīdis 
(prāv. Dr. Jānis Priedkalns), Adelaides 
latviešu jauniešu uzruna (Anita But-
cher).
Sestdien, 15. nov., plkst. 12.00 Latvi-
jas valsts dibināšanas atceres svētku 
akts Tālavas lielā zālē. Uzruna (ALB 
priekšsēde Astra Kronīte) un svētku 
runa (Māris Brancis, tēlotājas mākslas 
zinātnieks, māksas maģistrs un ar-
hivārs). Latviešu skolas dziesmu an-
samblis, apvienotie kori - ALB koris 
Dziesmu Laiva un Adelaides DV vīru 
koris Daugava, Eldera konservatorijas 
stīgu kvartets Maple. Sekos pieņemša-
na Tālavas mazā zālē.
Svētdien, 16. nov., plkst. 11.00 Valsts 
svētku dievkalpojums Sv. Pētera baz-
nīcā. Vadīs prāv. Dr. Jānis Priedkalns.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien,  2.  nov., plkst. 11.30 Kapu 
svētku dievkalpojums Centennial kap-
sētā.

Brisbanē
Svētdien,  2.  nov., plkst. 12.30 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
Svētdien, 2. nov., plkst. 14.30 Ja jums 
interesē satikt citus un dalīties zinā-
šanās par latviešu valodu, tradīcijām, 
ēdienu, dziesmām, dejām un rotaļām, 
gaidīsim jūs Saules zaķa pulciņā. No-
darbības notiks divās valodās bērniem 
(no 1 -91!). Nākamās reizēs gatavosi-
mies Ziemsvētkiem un labprāt iesaistī-
sim jūs un izmantosim jūsu ieteikumus 
un mākas. Tuvāka informācija: Inga 
Česle (0408 302 506), inga. ceslis@
gmail.com
Otrdien, 4. nov., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā. Mel-
bourne Cup izcīņa. Cepuru parāde un 
dažādas nodarbības. Rīta tēja un pis-
deinas $15.
Sestdien, 8. nov., plkst. 12.00 Rummy 
un zolītes pēcpusdiena DV sarīkojumā 
Latviešu namā. Maksa $10.
Svētdien, 9. nov., plkst. 10.00 Svētdie-
nas rīts Dievam. Pārrunāsim tematu 
Gnostiķi pie D. Dambergas, 43 Nor-
man Cres., Norman Park.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  16.  nov., plkst. 14.00 Lat-

vijas Valsts svētku atceres dievkalpo-
jums Sv. Pētera baznīcā, Reid.

Melburnā
Piektdien, 31. okt., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  1.  nov., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien,  1.  nov., plkst. 17.00 Ho-
gan  Gallery, 310 Smith Street, Col-
lingwood izstādes Urbanity atklāšana; 
Roberta Birzes un Damian Young. 
Damian darbi – street photography un 
abstract; abi mākslinieki lieto filmas. 
Izstāde būs no 1. līdz 16. novembrim; 
galerijas darbu laiks ir pirmd.-piekt-
dien 10AM–6PM, sestdien – 10AM-
5PM, svētdien – 1PM–5PM.
Otrdien, 4. nov., plkst. 13.00 Melbur-
nas Kausa dienas sarīkojums Latviešu 
ciemā.
Svētdien,  9.  nov., plkst. 14.00 DV 
Melburnas mītnē DVMN rīko Lāčplē-
ša dienas atceri. Referēs māc. Dainis 
Markovskis. Būs īsa video filma. Uz-
kodas. Visi laipni aicināti.
Otrdien, 11. nov., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 2. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 2. nov., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 9. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien,  16.  nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  16.  nov., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien,  9.  nov., plkst. 13.00 Māra 
Branča 18. novembra svētku runa Lat-
viešu centrā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 2. nov., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.
Svētdien,  16.  nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Otrdien, 4. nov., plkst. 12.00 Melbur-
nas kauss Latviešu namā. Šampanie-
tis, uzkodas, draudzīga kompānija, 
godalgas labākam cepurēm.
Piektdien,  14.  nov., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Svētdien, 16. nov., plkst. 13.00 Latvi-
jas valsts 96 gadu dibināšanas atceres 
Pusdienas Latviešu namā. Latvijas 
mūziķe Anna Madare Pērkone. Jāpie-
sakas pie Imanta Līča SLB grāmatnī-
cā, tel 9744 8500 līdz 10. nov.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 2. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. nov., plkst. 10.00 dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  16.  nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 2. nov., plkst. 12.00 dievkal-
pojums baznīcā nenotiks. Sarīkojums 
SLB namā M. Siliņa zālē
Svētdien, 9. nov., plkst. 9.30 Lāčplēša 
dienas dievkalpojums. Bībeles stunda.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. nov., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A. Kristaps Zariņš stāstīs 
par saviem piedzīvojumiem šogad 
Latvijā, un rādīs diapozitīvus.
Sestdien, 15. nov., plkst. 13.00 – 14.30 
Protest Against Putin at the G20 Lea-
ders Summit King George Square pie 
Brisbanes Pilsētas nama.

Zviedrijā
Sestdien,  1.  nov., plkst. 13.00 Atzī-
mējot 70 gadus kopš baltiešu bēgļi 
ieradās Zviedrijā, ielūdzam jūs uz 
Latvijas okupācijas muzeja vēstur-
nieka Dr.hist. Ulda Neiburga referātu 
1944. gada notikumi Latvijā un Zvied-
rijā Latvijas vēstniecības telpās Oden-
gatan 5, Stokholmā. Pēc referāta būs 
arī iespēja uzstādīt jautājumus nesen 
ieceltajam VDK darbības izvērtēšanas 
komisijas vadītājam Dr.hist. Kārlim 
Kangerim par šīs komisijas paredzē-
to darbu. Grāmatu galdā būs pērkama 
Ulda Neiburga Dievs, Tava zeme deg! 
Latvijas Otrā pasaules kara stāsti.

Latvijā
Sestdien,  8.  nov., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 8. nov., plkst. 19.00 Lielajā 
ģildē kamerorķestris Sinfonietta  Rīga 
aicina uz koncertu Prokofjeva  vijol-
koncerts  un  Leimanes  Kamersimfo-
nija. Koncertā gaidāmi divi īpaši no-
tikumi – jaunās komponistes Lindas 
Leimanes Kamersimfonijas pirmat-
skaņojums, kā arī talantīgās, Londonā 
dzīvojošās vijolnieces Kristīnes Bala-
nas saspēle ar Sinfonietta Rīga un diri-
ģentu Normundu Šnē.
Piektdien, 14. nov., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien,  14.  nov., – 18. nov., gais-
mas festivāls Staro  Rīga  2014. Infor-
mācija: http://www.staroriga.lv/.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


