
Nespējot sagaidīt 
vecās jaunās valdības 
sastādīšanu, teju visa 
sabiedrība metusies pie 
valdības veidošanas un 
ministru meklēšanas. 
Tāds iespaids vismaz ro-
das, pārlūkojot Latvijas 

plašsaziņas telpu. Vēl pat īsti neno-
saukti, iespējamie ministru kandidāti 
jau tiek ķidāti plašsaziņas līdzekļos, 
sabiedriskajos tīklos un dēvēti par jok-
iem un pārpratumiem.

Tomēr vairāk par atsevišķu cilvēku 
apgānīšanu šajā gadījumā bīstamāks 
liekas domu gājiens, kas pavīd teju 
katrā diskusijā par valdības veidošanu 
un ministru meklēšanu – gan klucī-
šu stumdīšanā Dombura studijā, gan 
Sastrēgumstundā par ministru algu 
iespējamo paaugstināšanu, gan citās 
sarunās par šo tēmu.

Proti, no ļoti dažādiem stūriem un 
nostūriem skan aicinājumi par minis-
triem izvēlēties nozaru profesionāļus, 
augsta līmeņa menedžerus un citus 
speciālistus, kuriem nav nekāda saka-
ra ar tik nīstajiem politiķiem un kuru 
rīcībā taču laikam ir kādas īpašas brī-
numnūjiņas, kas ļaus visu sakārtot rīt 
uz brokastlaiku.

It kā var saprast sabiedrības tieksmi 
pēc pārmaiņām, kā arī neapmierinātī-
bu ar to, ka nepilnā ceturtdaļgadsimtā 
atjaunotās demokrātiskās valsts laikā 
tomēr neesam panākuši nedz Zviedri-
jas, nedz Vācijas dzīves līmeni. Tomēr 
nevajadzētu steigties no vanniņas kopā 
ar ūdeni izliet arī bērnu jeb atteikties no 
demokrātiskās un parlamentārās iekār-
tas būtības, kur sabiedrība sevis pārval-
dīšanu caur vispārējām un vienlīdzīgām 
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Ministru kabinets apstiprināts
Laimdotu Straujumu paliek Ministru prezidenta amatā

Saeima trešdien, 5.  novembrī, 
ārkārtas sēdē atkārtoti Ministru pre-
zidenta amatā apstiprināja Laimdotu 
Straujumu un izteica uzticību viņas 
sastādītajam Ministru kabinetam. Par 
jauno valdību balsoja 61 deputāts, 
pret – 39 deputāti.

Šodien apstiprinātajā L. Strauju-
mas Ministru kabinetā darbu turpinās 
aizsardzības ministrs Raimonds Vējo-
nis, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, 

iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, 
kultūras ministre Dace Melbārde, lab-
klājības ministrs Uldis Augulis, satik-
smes ministrs Anrijs Matīss un zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs.

Ekonomikas ministriju turpmāk 
vadīs Dana Reizniece-Ozola, finanšu 
ministrs būs Jānis Reirs, izglītības un 
zinātnes ministre – Mārīte Seile, ties-
lietu ministrs – Dzintars Rasnačs, ve-
selības ministrs – Guntis Belēvičs, bet 

vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrs – Kaspars Gerhards.

L. Straujuma valdības vadītāja 
amatā pirmo reizi apstiprināta šī gada 
janvārī.

Deklarācija par Laimdotas Strauju-
mas vadītā Ministru kabineta iecerēto 
darbību pieejama: http://titania.saeima.
lv/LIVS12/saeimalivs_lmp.nsf/0/5EFB-
BF7465BF624EC2257D860059C91A?

Saeimas Preses dienests

Pie galvenā galda, no kreisās: ministri Guntis Belēvičs, Dana Reizniece-Ozola, Jānis Reirs, Anrijs Matīss, Kaspars Ger-
hards, Uldis Augulis, Edgars Rinkēvičs, Raimonds Vējonis, Jānis Dūklavs, Dzintars Rasnačs, Rihards Kozlovskis, Dace 
Melbārde, Mārīte Seile. Centrā Valsts prezidents Andris Bērziņš un ministru prezidente Laimdota Straujuma.
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Mīļā Mildiņ!
Bībelē rakstīts, ka 

mīlestība nekad nebei-
dzās, bet to pašu var 
teikt arī par piparkūku 
mīklu. Tā vismaz likās, 
kad mēs Vanadzes sanā-
cām kopā uz gadskārtējo 

piparkūku cepšanu. Darbaspēks sada-
lījās vairākās komandās, kur katra 
roka gadu gaitā sen jau iemanījusies 
savā darbā, un darbs veicas, ka par 
lentu. Un tā mīkla tikai nāca un nāca...

Mūsu galvenā meistare un pi-
parkūku receptes noslēpumu glabātā-
ja Aija ar galveno palīdzi Ilgu milzī-

gā, smagā, čuguna katlā sildīja medu 
ar brūno cukuru un sīrupu, piemai-
sīja olas un miltus, neaizmirsa pie-
likt eksotiskās garšvielas un citronu 
un apelsīnu miziņas un beidzot visu 
masu izgāza uz galda un sāka mīcīt. 
Spīdīgu, vijīgu mīklu ar makaronu 
rullējamo mašīnu izrullētu, Māris un 
Jānis knapi spēja piegādāt spiedējām, 
no kurām dzirdēja nepārtrauktus sau-
cienus: „Mīklu – man vajag mīklu! 
Ko jūs tur slinkojat?’’ Nabaga pui-
ši! Viņiem tikai viena maza, ar roku 
griežamā mašīnīte, ar ko apgādāt 

runāt par latviešu mākslu? Latviešu 
izcelsmes mākslinieki strādā visos 
kontinentos, bet vai viņu māksla ir 
specifiski latviska? Tas tomēr laikam 
ir neatbildams jautājums.

Paldies viešņai par saistošu un iz-
aicinošu referātu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Latviešu māksla 101
Latviešu māksla pēdējos 150 gados

„No mākslas nekā 
nesaprotu, bet zinu, kas 
man patīk.“ Cik bie-
ži dzirdam par mākslu 
šādu spriedumu? Pēc 
Līgas  Ejupes referā-
ta Adelaides Latviešu 
biedrības namā 29. sep-

tembrī klausītāji varēja paust jau 
daudz izglītotāku pieeju, jo sākām 
saprast, ka nav svarīgi, vai mums kaut 
kas patīk vai nepatīk; svarīgi ir ne-
izņemt mākslas darbu no vēsturiskā 
konteksta, jo tikai tādā veidā var sākt 
to novērtēt un saprast.

Lai saprastu latviešu mākslu, jā-
atgriežas tajos laikos, kad Krievijā 
valdīja cars Pēteris Pirmais, cariene 
Katrīna Otrā un Napoleons, ceļā uz 
Maskavu, uzturējās Latvijas teritori-
jā. Jāatgriežas laikos, kad vācu baroni 
bija kungi Latvijā, pirmie mākslinie-
ki Latvijas teritorijā bija baltvācieši, 
un latviešiem nebija laika domāt par 
mākslu, jo tie vergoja saviem virskun-
giem vāciešiem. Par pirmo latviešu 
mākslinieku tiek atzīts vācietis Johans 
Kristofs Broce, kurš sīki un smalki sa-
zīmēja cilvēkus viņu ikdienas dzīvē un 
tērpos, tā dokumentēdams sava laika 

sabiedrību.
Tādā vēsturiskā skatījumā, refe-

rente izveidoja pamatu tai latviešu 
mākslai, kas mūsu prātos saistās ar 
vārdiem kā Jānis Rozentāls, Vilhelms 
Purvītis, Ludolfs Liberts, Niklāvs St-
runke, Kārlis Zāle u.c. Katrs bija sava 
laikmeta bērns, kas smēlās iedvesmu 
sava laikmeta stilā – gan arhitektūrā, 
gan mākslā, bet viņu viela, krāsas un 
dekoratīvie elementi atbalsojās latvie-
šu skatītāja dvēselē.

Trimdas gadi ir izkaisījuši latvie-
šus pa visu pasauli, un viņu darbi ie-
spaidojas no viņu apkārtnes ne tikai 
stilā, bet arī saturā. Padomju okupāci-
jas laikā Latvijā māksla kalpoja poli-
tiskai ideoloģijai, tātad cieta no nebrī-
vības un to par latvisku nevar saukt.

Līga Ejupe ir mākslas vēsturnie-
ce un Amerikas Latviešu Apvienī-
bas (ALA) Kultūras nozares vadītāja. 
Viņa viesojās Austrālijā, lai piedalītos 
skolotāju konferencē Melburnā, un pie 
reizes, iegriezās Adelaidē, lai apgais-
motu adelaidiešus par mākslu.

Referāts bija tik ļoti piesātināts ar 
informāciju, ka no tā varētu izveidot 
veselu lekciju ciklu, un beigās pacēlās 
interesants jautājums: Vai šodien var 

No kreisās: referente Līga Ejupe, sa-
rīkojuma organizētāja Astra Kronīte.
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„Piparkūkas necepšot, / Tās tik zobus maitājot!“
Adelaides Vanadzes cep piparkūkas 8.-9. oktobrī

Gandrīz visi darbinieki. No kreisās: Irmgarde, Jānis, Anna, Biruta, Māris, 
Geņa, Artūrs, Gunta, Paulīna, Regīna, Ilze, Rasma, Rasa, Vēra.
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Gatavojaties 18. no-
vembra svētku aktam, 
25. oktobra sestdienas 
rītā Artūrs Berķis no 
Daugavas Vanagiem zie-
doju savu laiku apmācīt 
Adelaides Latviešu sko-
las bērniem un karoga 

nesējiem kā turēt un nest karogu ka-
rogu sardzē. Berķu kungs stāstīja bēr-

niem par to, kā viņš savos pamatskolas 
gados Latvijā bija izvēlēts karogu nest 
18. novembrī, un viņam mācīja nest 
karogu virsnieks no Latvijas armijas.

Bērnudārzā Klēra (Claire) Rozī-
te un Ēriks Švarcs svinēja dzimšanas 
dienas, un bērnudārznieki viņiem pa 
godu nodziedāja Daudz baltu dieniņu.

Reinis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“

1918. gada 18. no-
vembrī Latvijas Na-
cionālajā teātrī tika 
pasludināta neatkarīga 
Latvijas valsts. Šī diena 
visiem latviešiem pasau-

lē ir svētku diena. Latvijā tā ir publiska 
brīvdiena, kas sākas ar svētku gājienu 
un ziedu nolikšanu pie Brīvības pie-
minekļa. Latvija svin savu dzimšanas 
dienu visas dienas garumā.

Mēs, kas dzīvojam ļoti tālu no Lat-
vijas, Austrālijā, Melburnā, svinam 
Valsts Svētkus nedēļas nogalē, tā, lai 
visas paaudzes varētu būt kopā.

Melburnā Valsts svētku dienu šo-
gad svinēsim svētdienā,16. novembrī.

Latvijas dzimšanas dienas svinī-
bas, kā jau vairākus gadus, būs visas 
sabiedrības svētki. Plkst. 9.00 no rīta 
visi interesenti varēs iegādāties latvie-
šu daiļamatnieku darbus. Plkst. 10.00 
Latviešu nama Lielajā zālē sāksies 
svinīgā dienas daļa – karoga ienešana, 
uzruna un himna, tai sekos MLB Dau-
gavas skolas 18. novembra tradīcijas. 
Turpinājumā abu skolu, kā arī Gaidu 
un Skautu priekšnesumi.

Pēc pirmās daļas, plkst. 11.00 būs 
īss starpbrīdis, kurā būs fotografēša-
nās un neformāli apsveikumi.

Starplaikā visiem būs arī iespē-
ja apskatīt izstādi, kuru ir iekārtojusi 
Anita Andersone. Izstādei ir sava vēs-
ture, un par to stāsta Anita: „Pārdauga-

vas mākslas skolas skolotāja Dace Pa-
eglīte viesojās šogad Melburnā (kopā 
ar Rīgas domes kultūras darbinieci) 
uz starptautisko mākslas skolotāju 
konferenci. (Red.: Skat. rakstu LL323, 
LL325.) Viņas tikās ar Daugavas skolas 
un MLV pārziņiem un pāris skolotā-
jiem un uzdāvināja mūsu skolām Daces 
skolas audzēkņu darbiņus – veidotus 
daļēji uz latvisku motīvu pamata, da-
ļēji uz aborigēnu mākslas pamata – un 
aicināja mūsu latviešu skolu audzēk-
ņus piedalīties starptautiskā jauniešu 
mākslas izstādē Šodienas stāsti Gais-
mas pilī šī gada oktobrī. No mūsu sko-
lām piedalījās divas MLV audzēknes – 
Lelde Graudiņa un Lija Andersone.“

Svētku dienas otrā daļa sāksies 
plkst. 11.30. Šogad pie mums viesojas 
mākslas zinātnieks un arhivārs Māris 
Brancis ar runu: Kā es uzaugu Latvijā.

Priekšnesumu pēc uzrunas sniegs 
ALT aktieri ar lasījumu: Atmiņas par 
18. novembri – dažādos laikos un vie-
tās. Režijas vadītāja Ilze Nāgela.

Pēc sarīkojuma visi ir mīļi lūg-
ti baudīt siltas pusdienas, par kurām 
šogad ir parūpējušās Latviešu Nama 
dāmas.

Gaidām Jūs visus latviešu tautas 
tērpos, svētdien, 16. novembrī, Mel-
burnas Latviešu namā!

Kristīne Saulīte
MLOA Priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Lāčplēša diena un 

Varoņu piemiņas diena. 
Abas dienas ar piecu mē-
nešu intervālu atzīmē uz-
varu pret vācu spēkiem, 
un norāda uz, iespējams, 

liktenīgāko posmu Latvijas Republikas 
izveidošanā. Atcerēsimies, ka Latvi-
jas bruņotie spēki 1919. gada sākumā 
bija sadalīti starp Oskara Kalpaka va-
dīto Latviešu atsevišķo bataljonu (jeb 
Kalpaka bataljonu) un Jorģa Zemitāna 
Ziemeļlatvijas armiju (jeb brigādi).

Zināma nosaukuma simetrija no-
stiprinājās 1919. gada 21. martā, kad 
Latvijas Pagaidu valdības apsardzības 
ministrs Jānis Zālītis Latviešu atse-
višķo bataljonu pārdēvēja par Latvijas 
armijas dienvidu grupu.

Abas armijas daļas cīnījās varonī-
gi – ziemeļnieki kopā ar igauņiem un 
dienvidnieki kopā ar vāciešiem. Sabied-
rotie bija ģeogrāfijas un apstākļu spies-
ti, bet ātri kļuva skaidrs, ka vācieši bija 
gan cīņas biedri, bet nekādi sabiedrotie.

Pēc Rīgas ieņemšanas 1919. gada 
maijā vācieši neturpināja cīņu pret pa-
domju spēkiem, bet virzījās uz zieme-
ļiem. Un tur notika pirmais militārais 
brīnums – Ziemeļlatvijas brigāde kopā 
ar igauņu spēkiem Cēsu kaujās izcīnī-
ja izšķirošu uzvaru pret vāciešiem. Šo 
dienu, 22. jūniju, atzīmē kā Varoņu 
piemiņas dienu. Sekoja pieci sarežģīti 
mēneši, līdz kamēr Lāčplēša dienā – 
11. novembrī – Latvijas armija sakāva 
Bermonta vadītos vācu un krievu balt-
gvardu spēkus Rīgā un atbrīvoja Dau-
gavas kreiso krastu.

Diemžēl, nepagāja pārāk ilgs laiks, 
un vācu spēki atgriezās, pirmā mirklī 
kā šķietamie atbrīvotāji no Padomju 
terora, bet tomēr ātri apstiprinādami 
savus īstos nolūkus – iekaroto terito-
riju izmantot savām, bet ne mūsu va-
jadzībām.

Mums jāatceras, ka mūsu Lāčplēša 
dienas pašas par sevi nenodrošinās 
Latvijas valsts pastāvēšanu. Tās ir drī-
zāk atgādinājums, ka, ja mēs saņema-
mies, tad ar kopīgiem spēkiem varam 
izcīnīt mūsu neatkarību.

Bet izcīnīt ir viena lieta, bet notu-
rēt ir cita. Draudi visu laiku pastāv, un 
šis gads ir bijis kā modinātājzvans, lai 
paskatītos uz reālo pasauli ar atvērtām 
acīm. Informācijas karš plosās nežēlī-
gi visā pasaulē. Kanāls Russia Today 
izplata Maskavas propagandu ļoti 
profesionālā veidā, un ar simtiem mil-
jonu dolāru budžetu tas cenšas graut 
rietumnieku uzticību demokrātijai un 
rietumvalstu iestādēm.

Nav pietiekami, ka tikai skatāmies 
uz NATO sabiedrotiem un militārām 
garantijām. Šodienas Lāčplesim būs 
jāplēš lācis ne tikai fiziski, bet arī vār-
du cīņā. Vārds ir patiešām spēks.

GN

Svinēsim Valsts svētkus Melburnā
Gaidām jūs visus latviešu tautas tērpos

Adelaides Latviešu skola
Gatavojas Valsts svētkiem

Artūrs Berķis un latviešu skolas bērni.
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Un proti, Laimas 
grupas vadītājas Valda 
Pedija (Peddie), Margota 
Puķīte, Brigitte Sigur un 
Ilze Ostrovska sarīkoja 
ļoti patīkamas svinības 
šī gada 4.  novembrī, 
Tālavas mazajā zālē. 

Katrs bija lūgts nākt ar cepuri galvā, 
jo bija paredzēta godalga visizcilākajai 
cepurei. To visas dāmas un daži retie 
kungi zināja, un cepures bija ik dažā-
das – viena skaistāka un interesantāka 
par otru. Neredzēja nevienu cepuri, ko 
mana māte sauktu par šlebeni – nolai-
dušos un saņurcītu nabadzīti.

Melburnas kausa Adelaidē svinī-
bas sākās ar siltām pusdienām pie koši 
klātiem galdiem ar baloniem, puķēm. 
Cūkas cepetis ar kartupeļu biezputru 
un salātiem bija mīksts, garšīgs un sā-
tīgs ēdiens – daudzi jūsmoja par mēr-
ci. Silts ēdiens ir noteikti garšīgāks par 
aukstu!

Pēc pusdienām gājām uz hipodro-
mu, kur sacentās septiņi zirgi ar sep-
tiņiem iepriekš izvēlētiem žokejiem; 
tie bija – Lilita, Sofija, Paulīna, Valda, 
Dace, Daina, Valda, – mazāks skaits 
nekā Melburnā. Kaut arī bez iepriek-
šējām zināšanām par zirgu sacīkstēm, 
viņas tomēr braši sacentās noskriet 
paredzēto gabalu, ar lieliem smiekliem 
pavadītas no publikas, ja kaut kas ne-
gāja gludi. Ka izdarības nebija šaus-
mīgi nopietni ņemamas, rādīja zirgu 
vārdi – Bērītis, Vētra, Auseklis, Laim-

nesis, Svilpastīte, Astainītis, Pakaviņš, 
kā arī žokeju rotaļīgā stāja un savstar-
pējās draudzīgās sarunas skrējiena lai-
kā. Daži no žokejiem kļuva nepacietīgi 
un mēģināja iespaidot kauliņu metē-
ju – publikai par uzjautrinājumu, – bet 
tas nesekmējās.

Cepuru izvērtēšana nebija viegla, 
jo izrādījās, ka daudzas cepures bija 
skaistas un interesantas – tā sauktie 
fascinatori kā lielas sarkanas vai rozā 
puķes ar spalvām un tīkliņu; lielas un 
lielākas saules/ salmu cepures sarkanā 
vai melnā, vai salmu krāsās ar lentēm 
vai puķēm, vai žokeju bildēm kā deko-
rāciju; arī samta cepures. Žūrija – Inta – 

piešķīra godalgu cepurei ar skaistu puķi 
un zaļām lapām, kas atspoguļoja dabas 
krāšņumu un cepures īpašniece Valda 
patiesi kopā ar tērpu izskatījās lieliski.

Tad mēs noskatījāmies īsto Mel-
burnas kausa skrējienu Tālavas kafej-
nīcas televīzijā, un daži laimēja kādu 
naudiņu, jo sākumā ar laimīgu roku 
bija izvilkuši no Margotas tūtas vinnē-
tāja zirga vārda.

Pēcpusdiena pagāja smieklos un 
čalās, un jāsaka liels paldies Laimas 
vadītājām par interesanto un jauko 
pēcpusdienu.

Dace Dārziņa OAM
Laikrakstam „Latvietis“

„Melburnas kauss“ Adelaidē!
„Melburnas Kausa“ zirgu sacīkstes nenotiek tikai Melburnā – tās notiek arī Adelaidē!

Visi zirgi uz hipodroma un gandrīz galā. No kreisās D. Stiliņa, S. Nikitina, 
V. Bērlija (Burleigh), D. Dārziņa.
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Zalcburgas festivāls 2014
Stāstījums Kanberā par trim operām un vienu koncertu

Kanberas latviešu 
biedrības saietā šī gada 
27.  septembrī Ēriks In-
gevics stāstīja par Zalc-
burgas mūzikas festivā-
lu, kur viņš redzēja trīs 
operas un noklausījās 

vienu koncertu.
Viena no operām bija Riharda 

Štrausa Rožu kavalieris (Der Rosenka-
valier), kas tika uzvesta, lai atzīmētu 
Štrausa 150 gadu dzimšanas jubileju. 
Šai operai ir īpašs sakars ar Zalcbur-
gas festivālu. Operas libretists Hugo 
fon Hofmanstāls (von Hofmannsthal) 
un komponists Štrauss bija Zalcburgas 
festivāla ierosinātāji un dibinātāji.

Rožu kavalieris ir viena no visvai-
rāk uzvestām operām Zalcburgā. Uz-
vedums bija ļoti iespaidīgs kā vokāli 
tā vizuāli. Dziedāja pirmklasīgi dzie-
dātāji ar bulgāru soprānu Krasimiru 
Stojanovu vadošā lomā. Spēlēja Vī-
nes Filharmoniskais orķestris, Vīnes 
valsts operas galvenā diriģenta Franča 
Velsera-Mēsta (Franz Welser-Möst) 

vadībā. Zalcburgas mūzikas kritiķi 
vērtēja Rožu kavalieri kā labāko ope-
ras uzvedumu šī gada festivālā.

Mazākā lomā šinī operā dzie-
dāja melburniete Aleksandra Flada 
(Flood), kuras māte ir latviete. Viņa 
bija Zalcburgā kā Jauno dziedātāju 
projekta (Young Singers Project) da-
lībniece. Iespējams, ka dienās viņa 
kļūs par ievērojamu dziedātāju.

Otra no redzētām operām bija 
Riharda Vāgnera Tristans un Izolde. 
Tā tika uzvesta koncerta veidā un 
saīsinātā versijā ar izciliem Vāgnera 
operdziedātājiem Valtraudu Meieru 
(Waltraud Meier), Pēteri Zeifertu (Pe-
ter Seiffert) un Renē Papi (René Pape) 
galvenās lomās.

Spēlēja Rietumu-austrumu dīvāna 
(West-Eastern Divan) orķestris ar di-
riģentu Danielu Barenboimu (Daniel 
Barenboim), kas tagad ir Milanas La 
Scala operas muzikālais vadītājs.

Rietumu-austrumu dīvāna orķes-
tris ir ievērojams ar to, ka tur spēlē mū-
ziķi no Izraēlas un arābu valstīm. Ba-

renboims to dibināja ar nolūku veicināt 
saticību un normālas attiecības starp 
šīm tautām. Politiskā laukā to līdz šim 
nav izdevies panākt, bet mūzikas lau-
kā Barenboims to lielā mērā ir panācis.

Trešā redzētā opera bija Gaetāno 
Doniceti (Gaetano Donizetti) Favorī-
te (La Favorita), kas arī tika uzvesta 
koncerta veidā. Galvenās lomās Elī-
na Garanča un Huāns Diego Florezs 
(Juan Diego Flórez), kas ir viens no 
izcilākiem bel canto tenoriem. Spēlēja 
Minhenes radio orķestris ar diriģentu 
Roberto Abbado. Priekšnesums bija 
ļoti labs; kā Garanča, tā Florezs saņē-
ma publikas ovācijas un spīdošas kri-
tiķu atsauksmes.

Garančai bija paredzēts arī solo 
koncerts, bet dažas dienas pirms kon-
certa viņa to atsauca veselības iemes-
lu dēļ. Tā vietā festivāla vadība steigā 
sarīkoja citu koncertu, kurā uzstājās 
deviņi ievērojami dziedātāji, kas dzie-
dāja dažādās operās šinī festivālā.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“
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Kā parasti, pirmā 
sestdienā mēnesī Mel-
burnas Daugavas Vana-
gos, Vanadzes gatavo un 
pasniedza garšīgas pus-
dienas, kur ikviens var 
piedalīties. Septembra 
mēnesī mēs atzīmējam 

Tēvu Dienu pēc Austrālijas parašas. 
Šo gadu 6. septembrī piedalījās ap 70 
dalībnieki.

Pusdienās pasniedza noteiktu 
ēdienu karti ar sarkano lēcu zupu, cū-
kas cepeti ar saknēm un skābiem kā-
postiem un garšīgu torti ar kafiju vai 
tēju.

Saimnieces bija Marta Apine, Ēri-
ka Riemere, Ingrīda Hoka (Hawke), 
Ilze Ābele. Elvīra Latiša, Rudīte Pā-
ruma un Val Chachs pasniedza ēdienu 
un savāca traukus. Bāru vadīja Juris 

Vīksne.
Pirms ēšanas 

Gunārs Klauss pa-
sniedza īsu stāstī-
jumu par Indrānu 
tēvu ka arī tēloju-
mu. Meklējot ma-
teriālu šai dienai, 
Gunārs paskaidro-
ja, ka neko daudz 
nevarēja atrast par 
tēviem. Turpretim, 
ļoti daudz varēja 
sameklēt par mā-
tēm. Tamdēļ viņš 
nolēma savu sniegumu pamatot uz 
viņa slaveno lomu.

Pēc galveno ēdienu kārtu, Natālīja 
Daugaviete un Ojārs Bernsons mūs ie-
priecināja ar klavieru mūziku un dzie-
dāšanu. Pašās beigās Ojāra Bernsona 

pavadījumā, vienojāmies kopdzies-
mās.

Bija patīkama pēcpusdiena. Pal-
dies visiem dalībniekiem!

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Biju jau nopirkusi 
biļeti, lai ietu Vakariņot 
ar Elvisu Presliju Dailes 
teātra lielajā zālē. Nejau-
ši avīzē ieraudzīju, ka 
Nacionālā teātra LMT 
Jaunā zālē 30.  oktobrī 

Filips Birzulis piedalās režisora Julia-
na Hecela (Vācija) multimediālajā pro-
jektā Noķert RABIT!! Reklāmas raksts 
paskaidroja par gaidāmo izrādi: „No-
ķert RABIT ir ceļojums uz Eiropas ro-
bežām, bet, tā kā Eiropas cietoksnis ir 
novecojis, tad robežu jēdziens var tikt 
un bieži arī tiek apstrīdēts...“ Latvijas 
Nacionālā teātra un Rīga 2014 koppro-
jekta ietvaros – Šengenas zonas spo-
žums un posts – tiks iestudētas četras, 
dažādu valsts režisoru (Vācija, Portu-
gāle, Lietuva, Islande) izrādes, un vie-
nā no izrādēm piedalīsies Filips. Savu 
biļeti, lai vakariņotu ar Elvisu, uzdā-
vināju Ivaram, un steidzīgi sazinājos 
ar Filipu, lai tiktos un uzzinātu kaut 
ko vairāk par viņa jauno aktiera karje-
ras sākumu. Filips ir aizņemts – visā-
di darbi, jauni projekti, jāraksta savai 
mājas lapai www. TravelinLatvia.lv, 
jāuztur sabiedriskie kontakti. Tā kā 
mēs esam jau pazīstami kopš tiem lai-
kiem, kad puisītis Filips gāja Sidnejas 
Latviešu sestdienas skolā, viņš drau-
dzīgi atlicina savu laiku arī man.

Satikāmies Folkklubā ALA. Smai-
dīgs un laipns Filips mani apgaismoja, 
ka šī nebūt nav viņa pirmā aktierlo-
ma. Viņš jau ir spēlējis Ģertrūdes ie-
las teātrī, Elīnas Cērpas režijā, izrādē 
Jēzus Kristus Glābējs (izrādei pamatā 
ņemts bēdīgi slavenais Klausa Kinskī 
monologs. Elīna Cērpa ir dramaturģe 
arī šai izrādei). Turklāt, Filips paskaid-

roja, ka ik vasaru 
ir gids grupām, ar 
dažkārt vairāk par 
40 tūristiem, un 
tādēļ viņam ar šā-
diem tūristiem ir 
nopietni jāiejūtas 
laba aktiera lomā, 
citādi uz dzeram-
naudu un labām at-
sauksmēm necerēt.

Filips mani 
mazliet sagata-
voja, lai man ne-
rastos pārāk lieli, 
negaidīti pārstei-
gumi, kas dažām apmeklētājām jau 
ir bijuši. Piemēram, divas draudze-
nes, paziņas, laulātie draugi nevar būt 
kopā izrādes laikā. Vienā izrādē divas 
draudzenes nevarēja sēdēt kopā un 
tika atšķirtas. Drīz pēc sākuma, vienai 
pieticis, un vēlējusies izrādi atstāt, un 
trokšņaini meklējusi to vietu, kur izrā-
di noskatās viņas draudzene, lai vestu 
arī viņu prom no izrādes. Tādēļ Filips 
man uzticēja dažus izrādes noslēpu-
mus: būšot 5 kabīnes un katrā kabīnē 
būšot 2 skatītāji – kopā vienā izrādē 
var būt tikai 10 skatītāju. Viņam nebū-
šot nekāds teksts, jo režisors aktieriem 
dodot norādījums, kā rīkoties dažādās 
situācijās, kas var negaidīti izvērsties 
uz ielas. Varbūt es vēl pirms laika gri-
bu savu biļeti atteikt? Noteikti negri-
bu, jo šī izrāde izklausās intriģējoša.

Tieši noteiktā izrādes sākuma 
stundā – plkst. 8.00 – piecus skatītā-
jus atlasa no pārējiem un katru atse-
višķi nostāda pie aizvērtām kabīnes 
durvīm. Pēc pavēles ieiet kabīnē un 
aiz sevis aizvērt durvis, esmu viena 

šaurā telpā. Laipna aktiera balss tur-
pina runāt un dot norādījums: „Lūdzu, 
apsēdieties! Neskatieties atpakaļ! Drīz 
atvērsies durvis un kabīnē ienāks kāds 
cits.“ Tas jau man liek justies mazliet 
neērti, un pašķielēju pāri plecam – ne-
viens bez manis kabīnē nav! Balss tur-
pina: „Mēs dosimies ceļojumā laikā un 
telpā. Atvērsies priekškars un sāksies 
izrāde.“ Man tieši priekšā ir maza iz-
mēra monitors, un priekškars laikam ir 
domāts logā aizvērtās žalūzijas. Balss 
aktierim ir skaidra, dikcija nevainoja-
ma: „Paskaties uz cilvēku sev blakus! 
Kāds viņš izskatās? Noņem komforta 
zonu! Kas jūs šobrīd vēro?“ Gaisma 
kabīnē nodziest, un monitors iegais-
mojas. Vai, manu dieniņ! Man blakus 
neviens nesēž! Nav brīnums, ka viena 
skatītāja no bailēm izskrējusi no kabī-
nes meklēt savu draudzeni! Labi, ka 
Filips mani ir priekšlaicīgi brīdinājis.

Anita Apele
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Noķert RABIT
Neparasta izrāde Nacionālā teātrī

Filips Birzulis un Anita Apele folkklubā ALA.
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Melburnas Vanadžu Tēvu dienas pusdienas
Stāstījums par Indrānu tēvu

Tēvu dienas sarīkojums.
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Pateicoties laikrak-
stam Latvietis, Gruzijas 
latvieši ir iekļāvušies 
globālā latvieša pasau-
lē, un mūsu eksistence 
vairs netiek uztverta kā 
kaut kas ļoti eksotisks.

Gruzijas latviešu biedrība Ave Sol! 
neiederas nevienā no ierastajām lat-
viešu diasporas kopienām, mūs nekā 
nevar uzskatīt par trimdiniekiem. 
Gruzijas latvieši gandrīz visi ir jauktu 
ģimeņu locekļi, un līdz Padomju Sa-
vienības sabrukumam un neatkarīgas 
Latvijas un neatkarīgas Gruzijas iz-
veidošanai mēs dzīvojām vienā valstī, 
un kontakti ar Latviju bija intensīvi un 
ļoti dabīgi.

Toties 90-to gadu sākumā mēs pār-
dzīvojām īstu šoku, jo negaidīti kļu-
vām par ārzemniekiem Latvijai, un arī 
Gruzijā mūs sāka uzskatīt par ārzem-
niekiem, un drīz vien mēs uzzinājām, 
ka esam krievvalodīgi mazākumtau-
tību pārstāvji. Pretenzijas pret mums 
izvirzīja abas mūsu Dzimtenes, radās 
liels diskomforts. Ģimenes sāka jukt 
masveidā, jo negaidīti viens ģimenes 
loceklis otram uzdeva retorisku jau-
tājumu – „kas tu tāds?“ Protams, šajā 
jautajumā bija jāsadzird tā cilvēka pā-
rākums, kurš jautājumu uzdod. Tāpēc 
daudzas ģimenes izira.

Daudziem no mums likās, ka tie, 
kas saglabāja savas ģimenes un iztu-
rēja brīža smagumu ir pēdējie no mo-
hikāņiem. Bet tā nav. Ja 90-tajos gados 
latviešu skaits samazinājās, tad šobrīd 
mūsu skaits aug. Rodas jaunas ģime-
nes, latvieši brauc strādāt dažādās 
starptautiskajās organizācijās, vairāki 
uzņēmīgi cilvēki nodarbojas ar bizne-
su, daži meklē piedzīvojumus utml.

Gruzijas latviešu biedrība Ave Sol! 
kā juridiska persona tika reģistrēta 
1994. gada vasarā, un galvenais tās uz-
devums bija – pārvarēt to visaptvero-
šo izolāciju, kurā mēs bijām iekļuvu-
ši. Viens no otra mēs uzzinājām, kas 
notiek Latvijā, uzzinajām, kā jābrauc 
uz Latviju, jo jau 1992. gadā Latvija 

bija ieviesusi vīzu režīmu visiem bi-
jušajiem padomijas iedzīvotājiem, tas 
nozīmē – arī mums. Uz mājām varēja 
tikt tikai, izmantojot Gruzijas pasi, jo 
vīzu taču kaut kur vajadzēja iespiest. 
Un braukt varēja tikai caur Maskavu, 
jo tuvāk mums LR vēstniecību nebi-
ja. O, tas bija kas fantastisks: tranzīta 
vīza caur Krieviju, milzīgas rindas pie 
Vēstniecības Maskavā, blandīšanās pa 
Maskavu, kamēr vīzu iedod, stāvēšana 
dzelzceļa biļešu kasēs dažas stundas 
pirms vilciena atiešanas, jo biļeti ne-
deva, kamēr pasē nav vīzas. Un visam 
tam pievienojās mūsu vecāku dzenā-
šana pa Latvijas iestādēm, lai vispirms 
uzzinātu, kur jākārto ielūgums un pēc 
tam – kā jākārto ielūgums.

Šodien jāsecina, ka mēs esam iztu-
rējuši smagu eksāmenu, esam nodibi-
nājuši pastāvīgus kontaktus ar Latviju, 
var teikt, ka esam pierādījuši, ka esam 
savējie. Un it kā ir izdevies Gruzijas 
sabiedrībai ieskaidrot, ka mēs neesam 
krievi, kaut arī komunicējam galveno-
kārt krievu valodā. No pēdējā fakta 
grūti norobežoties, fakts ir fakts. Šī 
problēma risinās pati par sevi nāko-
šajās paaudzēs, mūsu bērni vairumā 
gadījumu ir mācījušies gruzīnu skolās, 
nemaz nerunājot par mazbērniem. Pē-
dējiem tas ir patīkams pārsteigums, ka 
vecmāmiņa nav gruzīniete un nav arī 
krieviete.

20 gadu jubileja, kuru mēs svinam, 
ļauj secināt, ka esam izauguši un esam 

nobriedusi, darbaspējīga organizācija, 
kuru atpazīst Gruzijā un kurai ir auto-
ritāte gan Gruzijā, gan Latvijā.

Tos cilvēkus, kuri identificē sevi 
kā latvieti, apvienoja ideja – mūs vie-
no Latvijas svētais vārds. Latvija bija 
tas magnēts, kas saveda kopā cilvēkus, 
kuri dzīvoja un strādāja Gruzijā jau 
gadu desmitus, bet nebija mēģinājuši 
meklēt viens otru. Neparasta veiksme 
bija saistīta ar to, ka mana ģimene 
ļoti pozitīvi uzņēma faktu, ka latvieši 
draudzējas un meklē iespējas satik-
ties. Mans dzīvoklis kļuva par latvie-
šu biedrības centru. Un kad es kļuvu 
1997. gadā Latvijas Goda konsule, 
mans birojs kļuva arī par Biedrības 
ofisu. Tikšanās bija biežas un regulā-
ras, tās palīdzēja izdzīvot, palīdzēja 
atrast un atrisināt kopējas problēmas, 
mēs ļoti sadraudzējāmies. Un ja mans 
vīrs vienmēr ir uzskatījis, ka visi lat-
vieši ir radi, jo viņu ir tik maz, tad 
tagad mēs tiešām esam gandrīz radi, 
daudz ko zinam viens par otru, palī-
dzam, kad vajag palīdzēt, un esam at-
balsts katram un visiem.

Pamazām no 90-to gadu izdzīvo-
šanas problēmas Biedrība uzsāka no-
pietnus projektus: radās latviešu valo-
das svētdienas skola, kurā mācījās 11 
pusaudži un kura regulāri nostrādāja 7 
gadus. 9 no šiem bērniem repatriējās 
uz Latviju. No 2013./14. mācību gada 
skola strādā jaunā sastāvā, un bērni ir 
jau no trešās paaudzes. Skolā mācās 15 
bērnu no 6 līdz 15 gadiem un 5 pie-
augušie. Uz šo brīdi tieši skoliņa ir tā, 
kas apvieno tautiešus un rada tuvības 
sajūtu. Skolu vienmēr esmu vadījusi 
es pati, bet mums vienmēr ir palīdzē-
juši cilvēki, kuri brīvprātīgi nāk palī-
gā. Vairākus gadus ar mums strādāja 
Laura Vecvanaga, kura pēc profesijas 
ir skolotāja. Daudz laika mums ziedoja 
Ligita Grigule, kura Gruzijā strādāja 
projektā, kurš bija saistīts ar divva-
lodīgo izglītību. No Eiropas brīvprā-
tīgā darba jauniešiem ar mums strā-
dāja Inga Soma. Nupat mums radošu 
darbnīcu novadīja Gulbenes Mākslas 
skolas direktore Sandra Dikmane, 

Gruzijas latvieši kļūst pieauguši
Svin 20 gadu jubileju

 
Turpinājums 7. lpp.

Latvijas  kultūras ministre Dace Melnbārde apsveic Gruzijas latviešu biedrību 
jubilejā.

Gruzijas latviešu biedrības latviešu valodas svētdienas skolas bērni priekšne-
sumā lasa Jāņa Raiņa dzejoļus latviešu valodā.
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kura kopā ar Gulbenes Domes darbi-
nieci Edīti Siļķēnu bija mūsu jubilejas 
svētku viesi. Nodarbība patika gan 
bērniem, gan pieaugušajiem, jo mūs 
iepazīstināja ar jaunām tehnoloģijām 
un parādīja mums jaunas iespējas.

Pateicoties jauniešiem, kuri bija 
Gruzijā Eiropas brīvprātīgā darba 
darītaji, mēs ieguvām kvalificētu pa-
līdzību mājas lapas izveidē, to mums 
izdarīja Agate Zālīte, bet Kaspars Ka-
penieks un Elīna Veide, kuri realizēja 
projektu par vietējo pašvaldību darbi-
nieku apmācīšanu, pie reizes arī mums 
novadīja apmācības, kuru rezultātā 
daudzi mūsu Biedrības jaunieši un arī 
vecākās paaudzes cilvēki ieguva vis-
maz saprašanu, kas ir dators un kā ar 
to jāstrādā. No Latvijas nāca veselīga 
informācija un ļoti labi cilvēki.

No Latvijas 1999. gadā atnāca arī 
pasta sūtījums no Laimas Kļaviņas ar 
lūgumu – palīdzēt mākslinieka Jūlija 
Straumes mantojuma pētīšanā Gruzi-
jā. Tas bija sākums milzīgam darbam, 
ļoti nopietnam un ilggadīgam. Es do-
māju, ka laikraksta Latvietis lasītāji 
atceras manus rakstus par mūsu pē-
tījumiem un to rezultātiem (LL134, 
LL253, LL279). Uz ēkas, kurā bija 
pirmā Latvijas diplomātiskā misija 
1922. gadā un kurā konsula pienāku-
mus pildīja mākslinieks J. Straume, 
tagad ir memoriālā plāksne, pie kuras 
mēs pulcējamies katru reizi, kad svi-
nam svētkus. Arī mūsu 20 gadu jubi-
lejas svētku ietvaros bija pasākums, 
veltīts Jūlijam Straumem – Gruzijas 
lietišķās mākslas muzejā pirmo reizi 
bija izstāde, veltīta tikai viņa manto-
jumam. Oficiāli tika atzīmēta J. Strau-
mes 140 gadu jubileja. Tam par godu 
mēs uzaicinājām uz mūsu jubileju Lai-
mu Kļaviņu, grāmatas Jūlijs Straume. 
Mākslinieks autori. Tāpat kā mūsu vie-

si no Gulbenes, arī 
L. Kļaviņa pastrā-
dāja, un Muzejā 
novadīja seminā-
ru priekš Muzeja 
darbiniekiem un 
arī mums, kuri 
jau 15 gadus slavē 
un kopj šī māksli-
nieka piemiņu gan 
Gruzijā, gan Lat-
vijā.

Kā es jau atzī-
mēju, Laimas Kļa-
viņas lūgums un 
piedalīšanās Jūlija 
Straumes manto-
juma pētīšanā bija 
ļoti nopietna darba sākums, jo tad, kad 
pie mums atnāca Igors Parastajevs un 
paziņoja, ka viņa vecaistēvs ir Roberts 
Kupcis, mēs bijām gatavi sākt jaunu 
darbu. Par laimi ģimenē bija saglabāts 
ļoti daudz vērtīgu lietu, un mēs ātri at-
radām Gruzijas Politehniskās univer-
sitātes profesoru Rezo Shiladze, kurš 
vienā brīdī salika visus punktus uz i, jo 
viņš jau daudzus gadus pēta un raksta 
par mūsu tautieti. Mēs kopā novadījām 
konferenci, mēs atklājām piemiņas 
plāksni uz nama, kur bija Laboratori-
ja, kuru Roberts Kupcis vadīja gandrīz 
40 gadus. Roberta Kupča zinātniskais 
mantojums nav zaudējis savu nozīmī-
gumu vēl šodien, jo viņa autoritāte ķī-
mijas un farmācijas jomā izpaužas tajā 
faktā, ka viņš ir visbiežāk citējanais 
autors šajās nozarēs arī šodien.

Tagad mēs stāvam uz jauna sliek-
šņa – no gruzīna Badri Goguadze 
ir ienākusi iniciatīva pētīt Latvijas 
republikas pirmā admirāļa Teodora 
Spādes to dzīves posmu, kuru viņš pa-
vadīja Gruzijā, konkrēti Melnās jūras 
kara flotē, kura bāzējās pilsētā Batu-
mi. Darbs rit pilnā sparā, un droši vien 
drīz mēs būsim gatavi kaut ko stāstīt 
par rezultātiem. Plānu ir daudz.

Jubileja ir nosvinēta, tās organizē-
šanā bija iesaistīti daudzi cilvēki, taču 
visvairāk pateicības vārdus ir pelnījusi 
Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gave-
le. Viņa saplānoja notikumus septem-
bra beigās tā, ka mūsu jubileja iekļāvās 
Latvijas kultūras dienās Tbilisi pilsē-
tā. Gruzijas Lietišķās mākslas muzejā 
Jūlija Straumes izstādi atklāja Latvijas 
kultūras ministre Dace Melnbārde, un 
mums bija tas gods iepazīties ar viņu 
personīgi. Nākošajā dienā, 25. septem-
brī Tbilisi valsts Konservatorijas Lie-
lajā zālē bija akadēmiskā kora Latvija 
un Gruzijas tautas ansambļa Didgori 
kopējais koncerts, uz kuru bijām uz-
aicināti arī mēs, avesolieši. Jādomā, 
ka nav vajadzīgi komentāri par to sa-
jūsmu, kuru mēs baudījām. Vēstniece 
bija ieplānojusi arī speciālu kora uz-
stāšanos mūsu jubilejas pieņemšanā 
26. septembrī. Es domāju, ka neviena 
latviešu Biedrība ārzemēs nav saņē-
musi tādas dāvanas, tas bija kaut kas 
fantastisks.

Regīna Jakobidze
Gruzijas latviešu biedrības „Ave Sol!“ 

Valdes locekle 
2014. gada 15. oktobris

Gruzija, Tbilisi

Gruzijas latvieši kļūst pieauguši
Turpinājums no 6. lpp.

Maza pateicības dāvana Latvijas vēstniecei Gruzijā Elitai 
Gavelei.

septiņas spiedējas – Veru, Birutu, 
Irmgardi, Paulīni, Annu, Rasmu un 
Ilzi; tāpēc jau viņi netika līdz, kaut 
gan varonīgi turējās. Ko tās sievas 
tur tik daudz sūdzējās? Varēja gaidot, 
rokas atpūtināt. Dažas spieda diezgan 
izšķērdīgi, tā kā daudz mīklas palika 
pāri, ko saspiest un rullēt, un izgriezt 
vēlreiz.

No spiedējām gatavas plātes nogā-
dāja apsmērētājiem un dekoratoriem – 
Artūram, Rasai, Geņai un Veltai, un 
no turienes prom uz virtuvi cepšanai, 
kur Regīna un Dzidra aptecēja trīs 
krāsnis un tukšās plātes atgādāja at-
pakaļ spiedējām. Gatavās piparkūkas 
krājās kaudzē uz galda, kur Indulis tās 
svēra un iesaiņoja pārdošanai. Kas bija 
padevušās tādas pārāk tumšas, tās ap-
ēdām pašas.

Protams, vajag arī skrējēju, kas vi-
siem sēdošiem piegādā, kas vien vaja-
dzīgs. Atnes, aiznes, pasniedz, paņem, 
noliek, novāc. Vienā skriešanā. Pirma-
jā dienā es skrēju, bet otrajā konsta-
tēju, ka vieglāk ir sēdēt un spiest, lai 
skrien kāds cits, jo ir, ko noskrieties, 
kamēr visus apgādā. Kad pienāca pus-
dienu laiks, biju gatava apsēsties. Ilga 
bija pagādājusi, kā meitenes teica – 
„riktīgu latviešu lauku paiku ar ko 
piesist bunkuru“(!) – bukstiņbiezputru 
ar speķa un krējuma mērci un saldā 
ēdienā debesmannā ar pienu. Pēc tik 
sātīgas maltītes var iet smagos darbos 
aiz arkla. Nākošā dienā mūs cienāja ar 
skābeņu zupu – atkal riktīgi latviski un 
ļoti garšīgi.

Jā, tiešām likās, ka tā mīkla nekad 
nebeigsies, bet otrā dienā, tieši pirms 
pusdienām, no virtuves pasludināja 
prieka vēsti: visa mīkla izlietota! Nav 
vairs ne miltu, ne olas, ne medus, lai 

gan sākām ar 120 olām, 35 kg miltu, 
18 kg kopā medu, sīrupu un brūno cu-
kuru, 3 kg mandelēm un 3 kg dažādu 
garšvielu. Pamazām, katra koman-
da izbeidza savu darbu, satīrīja savu 
darbavietu un piesēdās pie pusdienu 
galda. Jutāmies kā pļaujas svētkos, 
jo liels darbs padarīts. „Katram roka 
jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu 
iet.“ Cik beigās bija saražots, nemāku 
pateikt, bet bija daudz. Vanadzes atkal 
nopelnīs labu naudiņu savam palīdzī-
bas darbam.

Protams, visu laiku valodas sprē-
gāja, un pārrunājām daudz ko. Tikko 
notikušās Saeimas vēlēšanas Latvijā, 
un mūsu sašutums par tautas apātiju 
un vēlēšanu rezultātu nodarbināja do-
mas un mēles labu laiciņu. Varam tikai 
cerēt uz labvēlīgu koalīciju.

Šoreiz pietiks. Ir vēls, un jāiet gu-
lēt. Arlabunakti.

Gunta

„Piparkūkas necepšot,...“
Turpinājums no 2. lpp.
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PBLA Kultūras fon-
da priekšsēdei Vijai 
Zuntakai -Bērz iņai , 
sākot rīkot II kultūras 
konferenci Latvija ārpus 
Latvijas, radās doma, ka 
bez visa cita tās laikā 
ir jārunā par Čikāgas 

Piecīšiem, kuriem bija ļoti liela loma 
nacionālās pašapziņas uzturēšanā, un 
par karikatūristiem.

Par viņiem – māksliniekiem kari-
katūristiem – allaž piemirst, runājot 
par latviešu mākslu ārpus dzimtenes 
robežām, lai gan viņi ar savām karika-
tūrām un šaržiem atklāja latviešu ār-
zemēs vitālo garu. Vēl joprojām ir at-
miņā saglabājies viņas priekšlikums, 
ka vajag uztaisīt grāmatu par Eduardu 
Keišu, šo izcilo humoristu. Grāmata 
joprojām nav tapusi, taču Vija Zunta-
ka-Bērziņa šo ideju laiku pa laikam 
izsviež gaisā. Šoreiz viņa uzrunāja Či-
kāgas Piecīšus, un tā nu ir tapis neliels 
ieskats latviešu karikatūristu devumā 
DVD formātā Trimda smejas. To varē-
ja skatīties konferences laikā.

Sagatavot grāmatu vai plašāku 
pārskatu par kāda karikatūrista daiļra-
di ir milzu darbs. Zīmējumus parasti 
sagatavo un aizsūta žurnālu un avīžu 
redakcijām, kur tos iespiež, bet kas 
notiek ar oriģināliem? Tas nav zināms, 
vai vienmēr tos saglabā. Zīmējumi tak 
ir nelieli, tie nomētājas un tad pazūd. 
Neesmu arī dzirdējis, ka būtu kāds ko-
lekcionārs, kurš vāktu karikatūras un 
šaržus, it kā tie būtu mazāk nozīmīgi 
vai nemaz nav māksla. Taču karikatū-
ras ir ļoti svarīga laikmeta liecība, kas 
atklāj, kas tobrīd zīmētājam un arīd-
zan lasītājiem licies svarīgi.

Domāju, ka Čikāgas Piecīšiem ne-
bija tik viegli savākt karikatūras, kas 
izkaisītas pa sen aizmirstām avīzēm 
un žurnāliem. Viņu uzdevumu sarež-
ģīja arī tas, ka visi šie deviņi karika-
tūristi ir strādājuši ne tikai latviešu 
presē. Viņi ir publicējušies tāpat savu 
mītnes zemju izdevumos, un ne vienā 
vien, bet daudzos. Gods kam gods, bet 
Albertam  Legzdiņam un Arman-
dam Birkenam (un viņu tehniskajai 
palīdzei Silvijai  Kļaviņai-Bāršnijai 
(Barshney) ir jāatdod gods, ka šāds 
īss pārskats ir tapis. Kas zina, varbūt 
ar laiku entuziasts uzradīsies, kurš uz-
ņemsies nepateicīgo darbu – apkopot 
katra karikatūrista devumu, jo ikviens 
no viņiem ir atstājis nozīmīgas pēdas 
latviešu mākslā.

Vismazāk pazīstama (vismaz Lat-
vijā) ir Dace Bobeta (de Deckker) no 
Austrālijas, dizainere, kura bijusi sais-
tīta ar Kanberas deju kopu Sprigulītis 
un tās vadītāju Skaidrīti Dariusu. Viņa 
stāsta jautrus stāstiņus par dejotājiem, 
kuri pārtapuši par ķenguriem un, kā 
izrādās, nēsā latviskus tērpus, un lab-

prāt piedalās lat-
viešu izdarībās.

Ar Čikā-
gas Piecīšiem 
1960. gados bija 
cieši saistīts glez-
notājs Ģirts  Pu-
riņš (1937–2004). 
Būdams ansambļa 
dalībnieks, viņš 
zīmēja skaņu pla-
tēm, programmām 
un afišām jautrus 
un asprātīgus siže-
tus iz Piecīšu brī-
nišķīgo piedzīvoju-
mu pilnās dzīves.

Latvijā 1920.-
1930. gados bija 
pazīstami trīs citi 
karikatūristi – ak-
tieris un lielais 
smējās Reinis Bir-
zgalis (1907-1990), 
Ernests  Rirdāns 
(1901-1954) un 
Eduards  Keišs 
(1909-2006).

Būdams izcils 
Dailes teātra aktieris, tikpat dziļas pē-
das Reinis Birzgalis atstājis grāmatu 
ilustrāciju un karikatūru jomā, zīmē-
dams humoristiskas ainas iz tautas pa-
gātnes. Kodīgs un ass viņš kļuva, kad 
pieskārās politiskiem notikumiem, kas 
atnesa traģēdiju latviešu tautai pasau-
les politiskajā arēnā.

Ernests Rirdāns ātri ieguva savu 
rokrakstu, taču vislielāko ievērību 
ieguva ar politiskajām karikatūrām, 
kas vērstas pret padomju okupāciju 
un kara laika notikumiem. Pārcēlies 
uz dzīvi Anglijā, viņš izdeva divas 
grāmatas. Viena no tām Tētiņš Josifs 
zīmējumos (1949), kas dzēlīgi izsmēja 
Staļinu, izdota arī angļu valodā.

Eduards Keišs tāpat savu vietu 
izkaroja pirmskara Latvijā 1930. ga-
dos, taču laikam īsto elpu viņš ieguva 
Kanādā un Amerikā, kur publicējās 
kā latviešu avīzēs Latvija Amerikā un 
Laiks, tā mītņu zemju izdevumos. Se-
višķi ievērību pelna viņa asprātīgie, ar 
slaidu līniju veidotie, raksturīgie šarži.

Ar šaržiem kļuva slavens arīdzan 
Harijs Bergs (1919-2006), kurš sāka 
zīmēt karikatūras Vācijas bēgļu no-
metņu laikā. Dzīvodams Amerikā, 
viņš strādāja gan amerikāņu presei, 
gan latviešiem. Viņš pat vēstulēs sū-
tīja karikatūras ASV prezidentiem 
Eizenhaueram un citiem, atgādinot 
par latviešu tautas beztiesisko stāvokli 
Latvijā.

Šogad Saules dārzos aizgāja sērst 
divi izcili karikatūristi – Vitālijs Sar-
kans (1925-2014) un Elmārs  Dam-
bergs (1924-2014).

Vitālijs Sarkans mūža lielāko daļu 

pavadīja Londonā, ar pseidonīmu 
SAX publicēdamies vispopulārākajās 
Anglijas avīzēs, kā Daily Mirror un ci-
tās. Joprojām Daugavas Vanagu Fonda 
klubā Londonā redzams viņa glezno-
jums uz sienas, humora garā stāstot 
par Jāņu izdarībām.

Nesagaidījis savu 90. dzimšanas 
dienu, zīmuli pameta vienu uz galda 
karikatūrists Dadzis (īstajā vārdā El-
mārs Dambergs). Viņš bija populārs 
kā humora pilnu zīmējumu autors lat-
viešos un kanādiešos. Pat starptautis-
ki bija guvis atzinību, bet 2000. gadā 
viņš saņēma PBLA Kultūras fonda 
Goda balvu par karikatūrista darbību.

Visjaunākā no visiem ir gleznotā-
ja un Amerikas Latviešu mākslinieku 
apvienības valdes priekšsēde Linda 
Treija, kura sagatavojusi humoristis-
kus zīmējumus un karikatūras nule 
iznākušajam Čikāgas Piecīšu dziesmu 
grāmatai Hei, laili un citas Čikāgas 
Piecīšu dziesmas, kuras atvēršanas 
svētkus piedzīvoja konferences pēdējā 
dienā.

Garajos trimdas gados latviešu 
presē parādījās arī citu autoru karika-
tūras, bet šoreiz pieminēti tikai devi-
ņi mākslinieki, un, kā minēts šī DVD 
titros, tas ir mazs piemineklis mūžībā 
aizgājušajiem māksliniekiem, bez ku-
riem latviešu prese un kultūra nebūtu 
tik krāšņa. Lai tas ir atgādinājums, ka 
mums jāprot arī par sevi pasmieties, tā 
pierādīdami, ka esam garā stipri.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Trimda atceras un smejas!

Daces Bobetas zīmējums tautas deju ansambļa „Saules 
josta“ pasaules turnejai „Upmaļu saimniece“. 1982.
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Šogad Latvijā Dzejas dienas četr-
desmit devīto gadu. Arī Bauskā tās iz-
skanējušas daudzkrāsaini – Saules dār-
zā pie jaunatklātā Plūdoņa pieminekļa, 
Plūdoņa Lejeniekos, skandējot Plūdoņa 
dzeju, un Edvarta Virzas Billītēs, go-
dinot dzejnieci, rakstnieci, tulkotāju un 
franču valodas skolotāju Elzu Stērsti.

Pirmajā rudens dienā, 23.  sep-
tembrī, 9. klašu skolēni no Bauskas 
Valsts ģimnāzijas, Bauskas 2. vidus-
skolas, Codes pamatskolas, Ozolaines 
pamatskolas, Jaunsaules un Vecsaules 
pamatskolas, Mežotnes internātvidus-
skolas pulcējās Dzejas pēcpusdienā, 
kuras moto dzejnieces Elzas Stērstes 
vārdi Pret sauli jauniem traukt. Tik 
kūtrais meklē ēnu.

Billītēs tikām mīļi sagaidīti. „Zie-
di un augļi zem zeltlapu kvēluma,“ 
tā teiktu Elza Stērste. Pa logu rūtīm 
pilēja rudens asaras, jo nesen bija no-
lijis lietus. Mājas pagalmā, asti lunci-
nādams, mūs jau gaidīja mājas lielais 
sargs – suns Batlers.

Daudz kultūras zīmju ir Billīšu un 
Rāceņu māju pagalmos: lielais kastaņ-
koks, lazdas krūms, zem kura lapotnes 
pie parasta koka galdiņa tapusi poēma 
Straumēni, lielais jasmīnkrūms, va-
saras mājā iekārtotā piemiņas izstāde 
abiem dzejniekiem. Kopš šī gada pa-
vasara Billīšu un Rāceņu māju pagal-
mus rotā arī Bauskas Valsts ģimnāzi-
jas zēnu veidotās senču rakstu zīmes 
un latviskumam tik stiprie vārdi: 
Darbs, Maize, Daba, Mīlestība, Dievs. 
Tas ir lieliski, ka tieši Edvarta Virzas 
un Elzas Stērstes mazmeita rakstniece 
Anna Žīgure mūs ar šīm vietām iepa-
zīstināja.

Dzejas stunda sākās ar Raimonda 
Tigula dziesmu Četri vēji, kuras vārdu 
autore ir Elza Stērste. Norimām un no-
skaņojāmies klusas, bet stipras dzejas 

baudījumam.
Anna Žīgure visus klātesošos ie-

pazīstināja ar savas vecmāmiņas Elzas 
Stērstes dzīvi. Manuprāt, katrs klāt-
esošais no viņas stāstījuma varēja gūt 
kādu atziņu, kura noderētu turpmāk 
dzīvē, jo no gudriem, latviski stip-
riem un neatlaidīgiem cilvēkiem mēs, 
jaunie, varam tik daudz ko mācīties. 
Sapratām, kāda nozīme visos laikos ir 
izglītībai, lai varētu turēties pretī laik-
meta izaicinājumiem. Saklausījām, 
kāda cieņa un goddevība pret tēvu un 
māti bijusi Stērstu ģimenē.

Bauskas Valsts ģimnāzijas latviešu 
valodas skolotāja Vija Cerusa mums 
atklāja Elzas Stērstes dzejas savdabī-
bu – dziļas zināšanas pasaules kultūrā, 
prasmi pasauli atklāt skaņās, kaut arī 
dzeja rakstīta pārsvarā četrrindēs, ar 
atskaņām, bet daudzkrāsainību Elzas 
Stērstes dzejā rada niansēti smalkās 
un tik dažādās dzejoļu noskaņas – ne-
bēdnīgi rotaļīgas, viegli sapņainas, 
dejojošas, tumšākas, pat dramatiskas, 
svinīgas, minorā un mažorā. Dzejnie-
ce nevienā laikā nav iesaistījusies poli-
tikā, bet savu zemi sargājusi riekšavā, 
tās sāpes un traģēdijas, kas tautai jāiz-
cieš karu un revolūciju laikos, pārdzī-
vojusi ar dziļu dvēseles smagumu un 
ticīgu saules gadiem. Prātā no skolo-
tājas stāstījuma palikuši Elzas Stērstes 
vārdi: „Kāda iekšķīga gaisma, kas 
latvju tautai ir dota un ko nekas nevar 
atņemt, to izvada cauri smagākiem 
pārdzīvojumiem.“

Interesanti bija klausīties katras 
skolas veidoto priekšnesumu. Skolēni 
runāja patriotiskus Elzas Stērstes un 
Edvarta Virzas dzejas dialogus. Ne-
maz tik bieži mācību gada laikā ne-
iznāk runāt dzeju no galvas. Šie ir jo 
īpaši mirkļi, kad jārunā mājās, kurā 
dzīvojuši dzejnieki un radījuši dzeju. 

Savus dzejoļus lasīja arī Bauskas lite-
rātu apvienības Akmeņi zied vadītāja 
Ruta Keiša. 

Dzejas svētku izskaņā Billīšu pa-
galmu pieskandēja klavieru spēle. 
Man, šī raksta autorei, tas bija liels 
piedzīvojums – spēlēt Billītēs uz sena-
jām klavierēm. Visi klātesošie varēja 
iztēloties, kā šeit spēlēja Elza Stērste, 
kura klavierspēli 20. gadsimta sākumā 
apguva Pēterburgas Konservatorijā.

Atvadījāmies no Annas Žīgures 
un Billīšu mājām, saņemot pateicī-
bas vārdus. Billīšu lielie koku zari ar 
lapām mums māja atvadu sveicienus, 
un Batlera rejās, liekas, varējām sa-
klausīt – brauciet atkal! No autobusa 
logiem vērojām rudens ainavas. Jutā-
mies gaiši un labi, jo pieminējām dzej-
niekus, kuri vienmēr bijuši kopā ar 
savu Latviju. Esam atkal kļuvuši ba-
gātāki. Paldies visām latviešu valodas 
skolotājām un rakstniecei Annai Žīgu-
rei, kas mums deva iespēju iepazīt vēl 
vienu Zemgales kultūras vietu.

Kristiāna Paula Lībiete
Bauskas Valsts ģimnāzijas 

9.a klases skolniece
Laikrakstam „Latvietis“

Dzejas dienas Bauskā
„...sargāt zemi šo kā Dieva galdu“ (Elza Stērste)

Raksta autore Kristiāna Paula Lībiete 
pēc klavierspēles Billīšu logā.
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Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni Rāceņu pagalmā  
pie  skolēnu  veidotajām  zīmēm.
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Dzejas dienu dalībnieki pie Billītēm. Anna Žīgure centrā.
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Vislatviskākā mūzika gan no Latvijas visu laiku labākajiem krājumiem, gan trimdas latviešu grāvēji jūs 
pavadīs visa vakara garumā uz AL 55. Kultūras dienu Sidnejā kuģīša izbraukumā sestdien, 27. decembrī!
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Šogad atvasara mūs lutina, tik daudz sil-
tu un saulainu dienu ar rīta miglu un rasu. 
Gulētāji jau nezin ne par rasu, ne par miglu, 
bet pietiek tā saulainā prieka jau no jūtami 
īsākas dienas.

Nolēmu apskatīt dažas konkrētas vietas 
vēl līdz īstajām salnām, kamēr puķes nav nokostas un ka-
mēr dominē zaļie toņi. Lai savos pārgājienos justos maksi-
māli neatkarīga, attālumus veicu ar sabiedrisko transportu, 
tā īsti proletāriski. Vispirms devos uz Rundāli un tieši un 
tikai uz pils parku. Internetā izpētīju autobusu sarakstus, un 
mans ceļojums sākās Rīgas autoostā ar autobusu uz Bausku.

Biju pārsteigta, ka šādu ceļošanas veidu izvēlējušies arī 
ārzemnieki – daļa runāja franču mēlē, bet viena grupa ar 
savu vadītāju latvieti – krieviski, taču savā starpā viņi sa-
runājās citā valodā. To visu konstatēju jau autobusā. Auto-
buss liels un ērts, aiz loga skaisti skati ar gubu mākoņiem, 
mežmalā redzēju dažas stirniņas.

Bauskā nopirku biļeti līdz Pilsrundālei, autobuss devās 
uz Jelgavu. Zemgales līdzenumā aiz vecāku un jaunāku 
dzīvžogu stādījumiem patvērusies vesela valstība – Run-
dāles pils. Pēc iepriekšējo dienu lietusgāzēm māls spīd un 
slīd, smaržo āboli un pļauts mauriņš. Kases un informāci-
jas centrs no pils staļļiem pārgājuši uz pašu pili.

Es vispirms devos uz to staļļu daļu, kur ir darba telpas 
ilggadējai fotogrāfei, manai senai paziņai Veltai. Telpa ie-
spaidīga, arī tehnika. Parunājām par dzīvi un darbu, tad 
devos gar pils kreiso pusi uz ieeju parkā, tur arī ir kases 
namiņš. Par cik šī bija darba diena, tad parkā apmeklētāju 
nebija īpaši daudz, uz to es arī cerēju. Redzēju piedāvājumu 
apmeklētājiem – iespēju uzvilkt senus tērpus un nofotogra-
fēties uz pils fona pie rožu dobēm. Bija ļaudis, kas šo iespē-
ju izmantoja, kā arī grupas vizināšanos ar elektromobīli un 
gida stāstījumu dažādās valodās. Uz vairākiem celiņiem bija 
iekārtojušies mākslinieki, saslējuši molbertus, savas mantas 
izlikuši izklaidus uz grantētā celiņa, daži jaunākie bučojās, 
un viņu audekli tā arī palika tukši līdz manai promiešanai.

Bet franču dārza kopskats ļoti skaists – cirpti bukši, zā-
liens, tenisīta sarkanais un marmora baltais ornaments ap-
jozts ar ziedošu puķu joslām, strūklaka un rožu dobes. Rozes, 
ne tikai tās modernās un košās, bet vēsturiskās krūmrozes, 
vestas un dāvinātas no dažādām valstīm – Anglija, Holande, 
Beļģija... ziedēja pa otram lāgam. Pa gabalu skaisti, bet ar 
to fotografēšanu bija tāpat kā ar mani, – pa gabalu nekas, 
bet tuvplānus taisīt nevar. Toties to kompensēja nepārspēja-
mie rožu auglīši – koši, melni, spalvaini un punktaini. Lielās 
alejas ar vīnogu apaudzētām pergolām izskatījās iespaidīgi, 
tiesa vīnogu ķekari karājas tikai pašā augšā, jo rokas stiepie-
na augstumā vīnogas jau apēstas – tas nozīmē, ka garšīgas.

Dārza plānojums protams ļoti skaists un iespaidīgs, tā-
pat kā gubu mākoņi virs galvas. Tempā izstaigāju parka lie-
lāko daļu, tad meklēju izeju, kur tikt aiz robežgrāvja, jo sen 
jau man bija interese par spoguļdīķi ar pils atspulgu. Sacē-
lās vējš, un sāka līt. Pa mālaino ceļu gāju kā pa slidotavu. 
Nonācu pie spoguļdīķa un, klausot Veltas norādījumiem, 
centos nokāpt pa slideno nogāzi tuvāk ūdens līmenim, lai 
gan uzskatīju, ka vienalga nekas nebūs redzams. Manas 
mokas pārtrauca viens gida teikums no elektromobīļa – šis 
ir spoguļdīķis, tajā ir redzams pils atspulgs, bet tikai tad, 
kad tas ir pilns vai vismaz līdz pusei ar ūdeni, bet tas pēdē-
jo gadu laikā nav bijis... šobrīd bļodā ūdens bija tikai pašā 
apakšā. Ak, to atvieglojumu, jo nebiju tikusi pat līdz pusei, 
pēc tam sākās šīs epopejas grūtākā daļa – tikt augšā, neiz-
mērot dīķa dziļumu.

Ar baudu novērtēju horizontālu pamatu zem kājām un 
priecājos par skaisto medību parku ar ozolu aleju, puķēm 
un sēnēm. Visa ceļa mala aiz pils aizsarggrāvja apstādīta 
rožu krūmiem, veselīgiem un smaržīgiem. Pils dārza skā-
baržu dzīvžogi figurāli izcirpti, pār tiem redzami paviljonu 

cakainie jumti un Piemiņas bosketa obeliski. Biju apgājusi 
pils parku, un grāvis tapa arvien platāks, līdz saplūda ar 
lielu dīķi. Caur kokiem bija redzama Rundāles pils un staļ-
ļi, saviesīgām izpriecām paredzēta ostiņa. Ļoti skaisti ska-
ti, bet arī ļoti aizdomīgi mākoņi; pēc brīža, kad biju tikusi 
zem šķūnīša jumta, īsu brīdi gāza kā no spaiņa.

Atkal saule, svaigums un arī autobuss uz Bausku jau 
klāt. Palūdzu šoferim, lai mani izlaiž ārā pirms tilta, lai no 
labākā skatpunkta varētu nofotografēt Bauskas pili. Seno 
pils mūru jaunākā daļa ir restaurēta, pielietojot vecīga iz-
skata akmens mūra apšuvumu, sarkanie jumti spīd pa ga-
balu, virs centrālā torņa plīvo valsts karogs. Restaurētajā 
daļā iekārtots muzejs, un būvdarbi vēl rit lielā apjomā, no-
pirku biļeti tikai skatu tornim.

Biju vienīgā ziņkārīgā visā kompleksā un lepni kāpu aug-
šā viena pati. Kāpšana droša, pakāpieni paaugsti – tak jau 
priekš bruņiniekiem mūrēti, skats no augšas lejā uz torņa 
iekšpagalmu ļoti iespaidīgs. Kāpnes uz torņa ārpusi iziet ti-
kai kādus pārdesmit metrus un ir nodrošinātas ar sietu no vi-
sām pusēm. Toties pašā augšā – vējš svilpo gar ausīm. Skaists 

Atvasara Rundālē un Bauskā
Dažas stundas ābolu un rožu smaržā

Rundāles pils un dārzs.
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Rundāles pils, koku aleja un dīķis.
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Bauskas pils.
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Sestdien, 1. novembrī Kuldīgas novada Rendas pagas-
ta Viesturos atklāja Nacionālās pretošanās kustības muzeja 
I kārtu.

Muzeja ekspozīcija stāsta par periodu latviešu tautas 
vēsturē (1940-1990), kad svešzemju bruņotu akciju un ag-
resijas rezultātā bija zaudēta valsts brīvība un neatkarība. 
Tautas aktīvākā un drosmīgākā daļa, apliecinot augstu mo-
rāli un uzticību nacionālajām vērtībām, nešaubīgi iesaistī-
jās cīņā par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Ekspozīcija 
vēstī par pretošanos abām okupāciju varām, taču centrālā 
uzmanība veltīta Nacionālo partizānu karam, kas risinājās 
no 1944. līdz 1956. gadam. Ekspozīcijas veidošanā izman-
tota 2008. gadā tapusī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde 
Latvijas brīvības kareivji. Nacionālo partizānu karš 1944-
1957.

Muzeju veidojis Rubeņa fonds sadarbībā ar tuvējām 
pašvaldībām, Latvijas Okupācijas muzeja speciālistiem, 
novadpētniekiem un vēstures pētīšanas entuziastiem.

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas muzeja sabiedrisko lietu vadītāja

skats – vienā pusē pilsētas jumti, citā plaši lauki, bet aiz pils 
mūriem redzami Mēmeles un Mūsas līkloči, tomēr skatu ar 
to saplūšanu Lielupē aizsedz pussalas stipri saaugušie koki. 
Man nez kāpēc atmiņā no skolas laiku ekskursijām ir skats ar 
lielāku redzamību. Kāpjot lejā, vēl izteiktāk ir jūtams pakā-
pienu augstums, bet vislielāko iespaidu atstāj skats uz pakā-
pieniem no apakšas – cik tie ir smagu zābaku izdeldēti.

Lejā parunājos ar vīru sargbūdiņā ar rokturiem – aiz-
nest nevarot, par smagu, bet skats senatnīgs, tāpat kā moku 
dēlim un arbaleta šaušanas mērķim. Tālāk jau dodos uz 
pilsētas viduci, ik pa laikam ieskatoties pulkstenī. Apskatu 
1864. gadā celto un nesen rekonstruēto katoļu baznīcu ar 
atsevišķi stāvošu zvanu torni. Ēkas un dārzs perfekti kopti. 
Toties luterāņu – Sv. Gara baznīca, kā jau tas piedien ve-
cākajai pilsētas ēkai, celtai 1591. gadā, stāv starp simtgadī-
giem kokiem vienkārša un pamatīga. 1813. gadā baznīcas 
torņa smaili nopostīja zibens, nevis karš, kā tas parasti ir 
noticis ar citām Latvijas baznīcām. Pēdējais, ko gribu ap-
skatīt ir Bauskas rātslaukums un rātsnams. Pats laukums 
rakstaini bruģēts, bet senais vienstāva nams ir pieņēmies 
augumā un ļoti piesaista skatu; ir gan pulkstenis, gan 
zvans. Tā vien liekas, ka laukums ir randiņu vieta.

Biju visu plānoto izdarījusi, zināju, ka Rīgas autobuss 
pietur arī pie rātslaukuma, bet izrādījās, ka ne vienmēr, jo 
šeit nav viņa pieturvieta. Tikko viens aizbrauca garām. Iet 
uz autoostu jau nu nemaz vairs negribējās. Kāds vīrs labā-
kajos gados, mani brīdināja par šo situāciju, piebilstot, ka 
tūlīt ies mazais buss (neoficiālais), ja grib, var braukt. Es, 
kā apzinīga, saku – nē, nekādā gadījumā. Bet ja nu arī nā-
kamais nepietur, – tā nu es pirmo reizi mūžā atbalstīju šādu 
pasažieru zvejotāju, jo viņš brauc tieši pirms reisa autobu-
sa. Izmaksāja tas mazliet lētāk, un maksāju tikai izkāpjot. 
Mūžu dzīvo, mūžu mācies – vajag iet uzreiz uz autoostu. 
Diena arī galā, un bija tik daudz redzēts un piedzīvots.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Atvasara Rundālē un Bauskā
Turpinājums no 10. lpp.

Bauskas pilsdrupas.
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Bauskas pilsdrupas.
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Nacionālās pretošanās kustības muzejs
Atklāts Kuldīgas novadā 
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem vai paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $41.
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vēlēšanām uztic pašu izvēlētiem tautas 
pārstāvjiem. Viņiem tad arī jāveido val-
dība, jāstrādā parlamentā un nākamajās 
vēlēšanās par savu darbu jāatbild vēlē-
tāju priekšā. Viņiem, nevis profesionā-
ļiem, kuri caur vēlēšanām nav gājuši un 
nekādu vēlētāju uzticību nav guvuši.

Nopietni politikā
Piemēra pēc paraudzīsimies tepat 

kaimiņos. Igaunijas pašreizējā valdī-
ba, ko veido Reformu partija un So-
ciāldemokrātiskā partija, sāka strādāt 
šā gada maijā un tajā kopumā ir 14 
locekļu. Caurskatot ministru dzīves 
gājumu aprakstus, var secināt, ka tikai 
divi no tiem nav bijuši ievēlēti parla-
mentā, lai gan viens no tiem ir bijis 
ilgus gadus pašvaldību vadītājs, tajā 
skaitā lielā pilsētā Tartu. Taču arī šie 
divi valdības locekļi var lepoties ar ie-
priekšēju pieredzi ministrijās, premje-
ra birojā vai pašvaldībā.

Kopumā visiem Igaunijas valdības 
ministriem un ministrēm ir vairāku 
gadu, un dažiem pat ļoti ievērojama, 
pieredze partijas darbā, pašvaldībās, 
parlamentā. Dažs labs no tiem sācis 
kā žurnālists vai policists, taču par mi-
nistru kļuvis pēc politikas garozas pa-
garšošanas sabiedrības pārvaldē. Dažs 
labs politikai profesionāli pievērsies 
jau no 25 gadu vecuma jeb uzreiz pēc 
studijām augstskolā.

Igaunijas valdībā ir gan ārlietu mi-
nistrs, kurš savulaik bijis kultūras mi-
nistrs un pašvaldības izpilddirektors, 
gan finanšu ministrs, kurš bijis arī 
aizsardzības ministrs. Pats valdības 
vadītājs iepriekš bijis gan padomnieks 
Sociālo lietu un Tieslietu ministrijās, 
gan sociālo lietu ministrs. Zemkopības 
ministrs iepriekš pasēdējis gan finanšu 

ministra, gan Eiropas parlamenta de-
putāta krēslā.

Katrā ziņā neizskatās, ka Igaunijas 
valdībā būt kādi no malas meklēti lie-
lu uzņēmumu vadītāji, augsta līmeņa 
menedžeri vai vēl kādi īpaši profesio-
nāļi. Tie visi ir politisko partiju biedri, 
kam ir labi priekšstati un pieredze par 
to, kā darbojas sabiedrības pārvalde 
jeb politika.

Līdzīga aina ir redzama arī Baltijas 
jūras otrā krastā Zviedrijā, kuras jau-
nā valdība – sociāldemokrātu un zaļo 
koalīcija – sāka strādāt oktobra pirma-
jās dienās. No 24 valdības locekļiem 
lielākā daļa ir ar ievērojamu pieredzi 
partijas darbā, pašvaldībās vai parla-
mentā. Pat gados jaunākajiem minis-
triem ir jau uzkrāta zināma pieredze 
valsts pārvaldē, nevalstiskajās organi-
zācijās vai pašvaldībās. Nemaz neru-
nājot par dažiem stipri pieredzējušiem 
ministriem, kuri jau savulaik ieņēmuši 
citus ministru amatus iepriekšējās val-
dībās. Kopumā – tie nav cilvēki, kas 
izceļas ar īpašām spējām un pieredzi 
menedžēšanā un lieliem panākumiem 
privātajā sektorā, bet gan tieši ar sūrā 
grūtā politiskā darba pieredzi.

Vienīgais vērtējums
Visticamāk, ka, tuvāk papētot, 

Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Vāci-
jas un citu Eiropas valstu, kurām taču 
gribam līdzināties dzīves līmeņa ziņā, 
pieredzi, aina būtu līdzīga. Tas vedina 
izdarīt secinājumu, ka valsts labklājī-
bas noslēpums neslēpjas tikai minis-
tros-menedžeros vai nozaru profe-
sionāļos. Drīzāk gan pareizā izpratnē 
par to, kā darbojas politika un kāda ir 
politiķu atbildība sabiedrības priekšā.

Galu galā politika ir sabiedrības 
pārvalde, ko mēs pastarpināti uzticam 
sevis izvēlētiem pārstāvjiem. Valsti 
nevar vadīt kā uzņēmumu, tāpēc mi-

nistrs nav nekāds valdes priekšsēdētājs 
vai izpilddirektors. Ministrs nav arī 
nekāds nozares pārstāvis vai interešu 
lobētājs, bet drīzāk gan vienas noza-
res vajadzību un interešu saskaņotājs 
ar sabiedrības kopējām vajadzībām un 
iespējām. Ja ministrs grib pārstāvēt 
tikai savu nozari, tad viņam jāvada 
nozares arodbiedrība nevis ministrija.

Mūsu pašu nesenā vēsture liecina, 
ka, pat ienākot ministra amatā no ma-
las nevis caur vēlēšanām un piederību 
partijai, kopumā veiksmīgāki izrādīju-
šies tie ministri, kam ir iepriekšēja pie-
redze sabiedrības pārvaldē. Turklāt tas 
nav manis dots subjektīvs vērtējums, 
bet vēlētāju spriedums 12. Saeimas 
vēlēšanās par Laimdotas Straujumas, 
Edgara Rinkēviča, Anrija Matīsa, 
Daces Melbārdes darbu. Ne tik labi 
savulaik veicās ministriem, kas ienā-
ca politikā bez iepriekšējas pieredzes 
sabiedrības pārvaldes darbā – Edmun-
dam Sprūdžam, Robertam Ķīlim, Ža-
netai Jaunzemei-Grendei.

Latvija jau reiz, 2011. gadā, sa-
tricināja savu politisko sistēmu līdz 
pamatiem, atlaižot Saeimu un ekspe-
rimentējot ar jaunām asinīm politikā, 
līdz pārliecinājās, ka tas nav tas labā-
kais veids kā prātīgi un kārtīgi pārval-
dīt savu valsti. Tā vietā labāk ņemsim 
piemēru no kaimiņiem, kur par politi-
ķiem, kam tauta gatava uzticēties atkal 
un atkal, izaug ilgā laikā un sūrā darbā.

Diezin vai mēs ātrāk sasniegsim 
kāroto labklājību, ja jau nākamajā rītā 
pēc vēlēšanām sāksim nīgroties par 
nekam nederīgo, svaigi ievēlēto Saei-
mas sastāvu un lūkosimies pēc minis-
tru kandidātiem citās vietās. Tad jājau-
tā, kam vispār vajadzīgas vēlēšanas un 
demokrātiska iekārta?
Sanita Upleja, neatkarīgā žurnāliste

Laikrakstam „Latvietis“
Pirmpublicējums ir.lv

Par ko vēlējām
Turpinājums no 1. lpp.

Aizdegt svecīti 11. novembrī
Latviešiem ārzemēs dota iespēja attālināti aizdegt svecīti 11. novembrī 

Atzīmējot Lāčplēša dienu, Latvijas 
Institūts (LI) dod iespēju ārzemēs dzī-
vojošajiem latviešiem piedalīties vienā 
no valsts patriotiskākajiem notiku-
miem, attālināti aizdedzot īstu svecīti 
11. novembra krastmalā.

Šim nolūkam Latvijas oficiālajā 
Facebook lapā „If you like Latvia, Lat-
via likes you“ izveidots šķirklis (app) 
ar nosaukumu Aizdedz svecīti! jeb 
Light a Candle!. Lietotājam atliek tikai 
nospiest identiska nosaukuma pogu, 
un 11. novembrī starp plkst. 18 un 22 
pie Rīgas pils mūra tiks aizdegta reāla 
svecīte par katru personu, kura pieda-
lās akcijā. Svecīšu aizdegšanu nodro-
šinās Rīga 2014 brīvprātīgo komanda.

„Vēlējāmies dot iespēju Latvijas 
valstspiederīgajiem un viņu pēcnācē-
jiem, kuri šobrīd dzīvo ārzemēs, pie-
dalīties vienā no Latvijas patriotiskā-

kajiem gada notikumiem. Katram ir 
būtiski izjust piederību Latvijai un sa-
viem tautiešiem,“ skaidro LI direktore 
Karina Pētersone.

„Lāčplēša diena ir viens no svarī-
gākajiem datumiem Latvijas vēsturē, 
kad izšķīrās brīvas tautas liktenis. Tā 
bija lielākā Latvijas armijas militārā 
uzvara, un mūsdienās mēs šai dienā 
pieminam drosmīgos brīvības cīnī-
tājus un viņu stipro, pašaizliedzīgo 
garu,“ turpina LI direktore.

Lai radītu patiesu svētku un kopī-
bas noskaņu, akcijā aicināts piedalīties 
ikviens interesents, arī ārzemnieki. 
Ārzemniekus LI uzrunā tāpēc, ka 
arī 1919. gadā Latvijas brīvības cīņās 
būtiska loma bija kaimiņvalstu un sa-
biedroto atbalstam. Kā katru gadu, LI 
aicina pie apģērba piespraust lentīti 
Latvijas karoga krāsās.

LI uzturētā Latvijas oficiālā Fa-
cebook lapa ir unikāls projekts valsts 
atpazīstamības veicināšanai sociālajos 
tīklos. Lapas ziņām ik dienu seko līdzi 
vairāk nekā 70 000 cilvēku no visas 
pasaules. Taču kopumā LI rakstītās 
ziņas var sasniegt pat vairāk nekā pus-
miljonu lielu ārzemju auditoriju. Šķir-
kli Aizdedz svecīti! LI radījis sadarbī-
bā ar aģentūru Inspired Digital.

LI darbības mērķis ir Latvijas po-
zitīvas starptautiskas atpazīstamības 
veicināšana, veidojot konkurētspējīgu 
valsts identitāti. LI izplata informāciju 
un sagatavo informatīvus materiālus 
par Latviju, kā arī organizē Latvijas 
tēla popularizēšanas pasākumus Lat-
vijā un ārvalstīs.

Krišjānis Ozols
Latvijas Institūta

sabiedrisko attiecību speciālists



Otrdien, 2014. gada 11. novembrī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
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, mākslas 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.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 18.00 pie-
dāvājums visiem, kuri vēlas pieminēt 
Latvijas neatkarību. Iespēja pasēdēt 
Sv. Pētera baznīcā un pie sevis pado-
māt – ko nozīmē mūsu tautas brīvība, 
un kādu nākotni mēs veidosim, kā arī 
klausīsimies neatkarības svētkiem 
piemērotus muzikālus sniegumus un 
dzeju.
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas valsts dibināšanas atceres vakari-
ņas The British hotelī 18 Finniss St., 
North Adelaide. Vakariņas un dzērieni 
pērkami uz vietas. Sarunājiet galdu ar 
draugiem. Rezervēšana obligāta, zva-
not Rūdim Dancim 0412 637 427, vai 
rudis@bigpond.
Trešdien,  19.  nov., plkst. 10.30 iz-
braukšana no ALB nama LAIMAS 
grupas pusdienām Sellicks Beach Vic-
tory Hotel. Cenas sākot no $18. Pie-
teikties LAIMAS birojā līdz 14. nov.
Ceturtdien,  20.  nov., plkst. 11.00 
LAIMAS aprūpētāju grupa izbrauks 
no ALB nama uz TAFE Regency 
Park, kur baudīs trīs kursu ēdienu par 
$15. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
17. nov.
Sestdien,  22.  nov., plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kurss ALB namā. 
Anita Hale demonstrēs savu piparkū-
ku recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sā-
kot no $4. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 14. nov.
Svētdien, 23. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien, 30. nov., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 16. nov., plkst. 11.00 Valsts 
svētku dievkalpojums Sv. Pētera baz-
nīcā. Vadīs prāv. Dr. Jānis Priedkalns.

Brisbanē
Sestdien, 22. nov., plkst. 14.00 Latvi-
jas Valsts dibināšanas atceres akts Lat-
viešu namā BLB sarīkojumā. Latvijas 

viesa Māra Branča svētku runa. BLB 
koris Beverīna un citi priekšnesumi.
Svētdien,  23.  nov., plkst. 14.30 Ja 
jums interesē satikt citus un dalīties 
zināšanās par latviešu valodu, tradī-
cijām, ēdienu, dziesmām, dejām un 
rotaļām, gaidīsim jūs Saules zaķa pul-
ciņā. Nodarbības notiks divās valodās 
bērniem (no 1 -91!). Nākamās reizēs 
gatavosimies Ziemsvētkiem un labprāt 
iesaistīsim jūs un izmantosim jūsu ie-
teikumus un mākas. Tuvāka informā-
cija: Inga Česle (0408 302 506), inga.
ceslis@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien,  29.  nov., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Kanberā
Trešdien,  19.  nov., plkst. 19.00 Lat-
vijas Valsts proklamēšanas 96 gadu 
atceres akts Immanuel baznīcas zālē, 
Lyons. Svētku runu Kā es ieaugu Lat-
vijā teiks viesis no Latvijas, mākslas 
zinātnieks un kritiķis Māris Brancis. 
Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  16.  nov., plkst. 14.00 Lat-
vijas Valsts svētku atceres dievkalpo-
jums Sv. Pētera baznīcā, Reid.

Melburnā
Otrdien, 11. nov., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Melburnas Latviešu ciema zālē. 
Saietā atzīmēs mūsu Valsts svētkus, 
18. novembri. Rādīs filmu – Svētku 
anatomija. Ieeja pret ziedojumiem. Lī-
dzi ņemami groziņi.
Svētdien, 16. nov., plkst. 10.00 Latvi-
jas Valsts svētku akts Latviešu namā. 
Svētku runa – Māris Brancis.
Līdz  16.  nov.  Hogan Gallery,  310 
Smith  Street, Collingwood izstāde 
Urbanity. Roberts Birze un Damian 
Young. Damian darbi – street pho-
tography un abstract; abi mākslinieki 
lieto filmas. Galerijas darbu laiks ir 
pirmd.-piektdien 10AM–6PM, sest-
dien – 10AM-5PM, svētdien – 1PM–
5PM.
Svētdien,  23.  nov., plkst. 16.00 Mel-
bourne Recital Centre Elisabeth Mur-
doch Hall 31 Sturt St Ineses Galantes 
koncerts. www.melbournerecital.com.
au/events/2014/inessa-galante-in-re-
cital/
Piektdien, 28. nov., plkst. 19.00 kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  29.  nov., plkst. 10.00 Mel-
burnas Latviešu vidusskolas gada 
noslēguma akts.
Sestdien,  29.  nov., plkst. 16.00 kora 
Daina jubilejas koncerts Lietuviešu 
namā.
Svētdien,  30.  nov., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu sanāksme (seko pus-

dienas ar partneriem un viesiem) DV 
mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  16.  nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  16.  nov., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas Valsts svētku dievkalpojums.
Svētdien,  23.  nov., Mūžības svēt-
diena / kapu svētki Fawkner kapsētā: 
Plkst. 10.00 Grosbacha kapos; plkst. 
11.00 Buģa kapos; plkst.  12.00  Ko-
ciņa kapos.
Svētdien,  30.  nov., plkst. 10.00 
1. Adventa svētdienas dievkalpojums.

Pertā
Otrdien,  18.  nov., plkst. 7.00 karoga 
uzvilkšana Latviešu centrā.
Otrdien, 18. nov., plkst. 18.00 karoga 
nolaišana un Valsts svētku akts Lat-
viešu centrā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  16.  nov., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Otrdien,  11.  nov., plkst. 13.00 Sid-
nejas Mūzikas konservatorijas Ver-
brugghen Hall komponistu darbnīcas 
ietvaros uzvedīs Ellas Mačēnas Kul-
tūras dienām komponētu skaņdarbu. 
Ieeja bezmaksas.
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.
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.00 Latvi-
jas valsts 95 gadu dibināšanas atceres 
akts Latviešu namā. Svētku runu teiks 
Latvijas mākslas vēsturnieks Māris 
Brancis. Aktu kuplinās Sidnejas Lat-
viešu vīru koris.
Trešdien, 26. nov., plkst. 19.30 Angel 
Place Recital Hall – Ineses Galantes 
koncerts. https://tickets.cityrecitalhall.
com/single/psDetail.aspx?psn=2514
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  16.  nov., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 23. nov., plkst. 10.00 Miru-
šo piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien,  30.  nov., plkst. 10.00 
1. Adventes svētdiena. Garīgais kon-
certs.
  

Turpinājums 15. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
13. novembris
Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Starptautiskā neredzīgo diena
1424. Rīgas arhibīskapa amatā nāk Rī-
gas domkungs Hennings Šarpenbergs. 

14. novembris
Fricis, Vikentijs, Vincents
1829. vācbaltiešu anatoms Kārlis Vil-
helms Kupfers.
1935. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Imants Kronītis.
1944. vācieši uzbrūk Kureļu grupai (Lat-
vijas neatkarības aizstāvjiem Kurzemē).
1963. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, diriģente Lilita Daenke.
1964. sab. darbiniece ASV Tija Kārkle.

15. novembris
Leopolds, Undīne, Unda
1744. vācu mācītājs un rakstnieks Johans 
Aleksandrs Stenders (Jaunais Stenders).

16. novembris
Banga, Glorija
1988. Igaunijas PSR Augstākā Padome 
pieņēma deklarāciju par Igaunijas su-

verenitāti, bet vēl nepasludināja neat-
karību no PSRS.

17. novembris
Hugo, Uga, Uģis
Starptautiskā studentu diena
1664. Anglija un Kurzeme paraksta 
militāru aliansi.
1928. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Ilmārs Lūsis.
1929. komponists Valters Kaminskis.

18. novembris
Aleksandrs, Doloresa
Latvijas Republikas Proklamēšanas 
diena
1914. rakstnieks Anatols Imermanis.
1918. Otrā Rīgas pilsētas krievu (tagad 
Nacionālajā) teātrī notiek Latvijas Re-
publikas proklamēšanas akts. Latvijas 
Tautas Padome pasludina neatkarīgu 
Latvijas valsti.
1918. literāts, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Aleksandrs Zariņš.
1919. Raiņa dramatiskās poēmas Dau-
gava pirmizrāde Latvijas Sarkanā 
Krusta sarīkojumā Otrajā pilsētas teātrī.

1924. dibināta studentu organizācija 
Konkordija Zelmenis.
1959. ALT aktieris Ero Pūpēdis.
1964. Juliāns Vaivods iesvētīts par bīs-
kapu (Sv. Pētera bazilikā Vatikānā).
1967. izglītības un preses darbiniece, 
interneta portāla Latvians Online līdz-
īpašniece Daina Grosa.
1975. folkloriste, tulkotāja, publiciste 
Aija Rozentāla-Biezaite.

19. novembris
Elizabete, Betija, Liza, Līze
1926. ALT režisors, aktieris Gunārs 
Klauss.
1944. pēc ģen. ltn. Jekelna rīkojuma 
nošauj 21 sagūstīto latviešu karavīru 
(kureliešus).
1944. vācu kara tiesa Liepājā ar nāvi 
notiesā 8 kureliešu virsniekus, nak-
tī nošauj. (Pulkvedi Pēteri Liepiņu, 
LKok kapteini Kristapu Upelnieku, 
kapteini Jūliju Mucenieku, virsleit-
nantus Jāni Gregoru, Rasu, Prikuli un 
Filipsonu, kā arī darbvedi Valteru).
1953. SLT aktrise, sabiedriskā darbi-
niece Austrālijā Linda Ozere.  ■

Mūžībā aizgājis ilggadīgais draugs

GUNĀRS KURLIS

līdzjūtību Ilgai un ģimenei izsaka
Aina, Māris Kučeri un Nora Žubecka

Brīdi laika man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdenim, akmenim,
Tam dzīvot saules mūžu.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

GUNĀRS KURLIS
dzimis 1927. g. 27. septembrī, Priekuļos, Latvijā

miris 2014. g. 7. novembrī, Melburnā✝
Mīļā piemiņā viņu paturēs sieva Ilga, meita Suzanne 
un visa ģimene, radi un draugi.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek
Un mirdz!

Mūžībā aizgājis
GUNĀRS KURLIS

Līdzjūtību sievai Ilgai, meitai Suzannnei un 
piederīgajiem izsaka Ilze un Gunārs Nāgeli.

Šai saulē, šai zemē
Viesiem vien padzīvoju;
Viņa saule, viņa zeme,
Tā visam mūžiņam.
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Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  23.  nov., plkst. 10.00 Ka-
pusvētki Rukvudā, latviešu nodalīju-
mā, Mirušo piemiņas diena.
Svētdien, 30. nov., plkst. 9.30 I Adven-
tes dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Sestdien, 15. nov., plkst. 13.00 – 14.30 
Protest Against Putin at the G20 Lea-
ders Summit King George Square pie 
Brisbanes Pilsētas nama.
Otrdien, 18. nov., plkst. 12.00 Latvi-
jas Valsts svētku svinēšana pie Anetes, 
9 White Ash Rd, Bonogin. Groziņi.
Ceturtdien,  20.  nov., plkst. 16.30 
MAGIC grāmatas My Story – A Col-
lection of Stories from McPherson 
Seniors Robina bibliotēkas Meeting 
Room. Projekta vadītāja Elga Ķēniņa. 
Grāmatā publicēti ABFS biedru Joan 
Songaila, Al Kalniņa, Aldona Milose-
viča, Andy Liepas, Kristapa Zariņa, 
Gustava Gebelsa stāsti.

Austrijā
Ceturtdien,  13.  nov., plkst. 20.00 
A-Innsbruck Rennweg 3, Congress 
Innsbruck, Saal Tirol – Ainars Rubi-
ķis diriģē Tiroles Simfonisko Orķestri 
Insbrukā. Tuvāka informācija: sil-
kalns@gmail.com www.tsoi.at/symp-
honiekonzerte_2014_15.php#sk02
Piektdien,  14.  nov., plkst. 20.00 
A-Innsbruck Rennweg 3, Congress 
Innsbruck, Saal Tirol – Ainars Rubi-
ķis diriģē Tiroles Simfonisko Orķestri 
Insbrukā.

Jaunzēlandē
Sestdien,  15.  nov., plkst. 17.30 diev-
kalpojums. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons. Pēc dievkalpojuma 
Valsts svētku akts, kam sekos savie-
sīgs vakars ar izlozi. Lūdzu groziņus 
un mantiņas izlozei.

Zviedrijā
Otrdien, 18. nov., plkst. 17.30 Valsts 
svētku dievkalpojums Ādolfa Fredrika 
baznīcā (Adolf Fredriks kyrka), Hol-
ländargatan 14 (tuvākā metro stacija 
Hötorget). Piedalās Stokholmas Lat-
viešu koris un Stokholmas Latviešu 
skolas audzēkņi.
Sestdien, 22. nov., plkst. 17.00 Valsts 
svētku svinības Gēteborgā – Allegår-
den. Geteborgas koklētāju ansamblis 
sagaidīs viesus. Svētku uzrunu teiks 
Zviedrijas latviešu apvienības/ZLA 
priekšsēdis Juris Rozītis. Iemalkosim 
šampanieti pirms dosimies pie svētku 
galda. Varēs iegādāties dzērienus. Mū-
ziķi/aktieri no Liepājas teātra, Nor-
munds Kalniņš un Viktors Ellers, iz-
klaidēs mūs ar mūziku un dziesmām. 
Vakara gaitā Valda Drulle ar bērnu 
grupiņu dziedās dziesmiņas. Būs lote-
rija ar jaukām balvām no Latvijas. Ie-

ejas maksa: 180kr; 150kr, iemaksājot 
PlusGiro 153184-7 līdz 19/11. Bērniem 
bezmaksas. Ievērojiet! Iemaksājot 
PlusGiro kontā, lūgums norādīt biļetes 
īpašnieka vārdu un uzvārdu. Iemak-
sāto naudu neatmaksā. Laipni lūgti / 
LAG valde.
Sestdien,  22.  nov., plkst. 17.00 
Valsts svētku sarīkojums Ālvīkas 
kultūras namā (Alviks medborgar-
hus), Brommasalen, Gustavslun-
dsvägen 168 A, Bromma. (Tuvākā 
metro stacija Alvik). Uzruna: Latvi-
jas vēstnieks Zviedrijā Gints Jeger-
manis. Svētku runa: dzejniece un 
dramaturģe Māra Zālīte. Koncerts: 
Kaspars Gulbis – akordeons; tautas 
deju kopa Zibenītis. Šī gada valsts 
svētku ieejas maksa būs 150 kronas 
no pieaugušas personas, studentiem 
un pensionāriem – 100 kronas, bēr-
niem ieeja par brīvu. Kā vienmēr, 
pasniegs glāzi šampanieša ar pīrā-
giem. Ja vēlaties, jums tiek dota ie-
spēja priekšlaicīgi iemaksāt dalības 
maksu pasta tekošā rēķina kontā ar 
numuru (Plusgiro) 694456-5 (Lettis-
ka nationaldagskommitten). Svarīgi 
uzdot maksātāja (-u) vārdu (-s). Pēc 
svinīgā akta paredzēts saviesīgs va-
kars, par kura norisi šogad visu atbil-
dību uzņēmušies Stokholmas tautas 
deju dejotāji, Zibenītis. Būs iespēja 
par pašizmaksu iegādāties siltu mal-
tīti un atspirdzinājumus. Visi vakara 
maksājumi tikai skaidrā naudā! Visi 
laipni lūgti!

Latvijā
Otrdien, 11. nov., plkst. 9.00 Lāčplēša 
diena – Ekumeniskais dievkalpojums 
Rīgas Doma baznīcā.
Otrdien,  11.  nov., plkst. 11.00 Lāč-
plēša diena – Vainagu nolikšanas ce-
remonija Rīgas Brāļu kapos.
Otrdien,  11.  nov., plkst. 13.00 Lāč-
plēša diena – Nacionālo bruņoto spēku 
un Iekšlietu ministrijas vienību militā-
rā parāde laukumā pie Brīvības piemi-
nekļa.
Otrdien,  11.  nov., plkst. 14.00 Lāč-
plēša diena – Ziedu nolikšanas cere-
monija pie pulkveža Oskara Kalpaka 
pieminekļa.
Otrdien,  11.  nov., plkst. 15.30 Lāč-
plēša diena – Piemiņas brīdis Sud-
rabkalniņā Slokas ielas un Kurzemes 
prospekta krustojumā. Piedalās Lat-
vijas Nacionālie bruņotie spēki, pūtē-
ju orķestris Rīga, Rīgas Jaunais vīru 
koris, ansamblis Dobeles zemessargi. 
Vada aktieris Ivars Puga.
Otrdien, 11. nov., plkst. 16.00 – 23.00 
Lāčplēša diena – Brīvības cīnītāju 
gars cauri visiem laikiem. 16.00 – Pie-
miņas pasākums Rīgas Brāļu kapos; 
17.30 – Lāpu gājies maršrutā Rīgas 
Brāļu kapi – Varoņu iela – Gaujas 
iela – Miera iela – Brīvības iela – Brī-
vības piemineklis; 18.00 – svētbrīdis 
pie Brīvības pieminekļa; 19.15 – Lāpu 
gājiens no Brīvības pieminekļa līdz 
Latviešu strēlnieku laukumam; 19.30-
21.00 – Karavīru daudzinājums un 

koncerts. Piedalās folkloras draugu 
kopa Skandinieki, seno cīņu un folklo-
ras kopa Vilkači, rokgrupa Pērkons, 
koris Pernigele; 18.30-22.30 – sadzie-
dāšanās pie ugunskuriem 11. novem-
bra krastmalā; 21.00 – Uguns plosts 
laišana Daugavā pie Akmens tilta; 
22.00 – rokgrupas Pērkons koncerts 
Latviešu strēlnieku laukumā.
Otrdien,  11.  nov., plkst. 18.00 Lāč-
plēša diena – latviešu dziesminieku 
koncerts Latvija ir manī Rīgas Lat-
viešu biedrības Lielajā zālē. Ieeja bez 
maksas.
Otrdien,  11.  nov., plkst. 18.00 Lāč-
plēša diena – koncerts Par savu tēvu 
zemi Kultūras centrā Iļģuciems. Pie-
dalās vīru vokālais ansamblis Dobeles 
zemessargi. Ieeja bez maksas.
Otrdien,  11.  nov., plkst. 18.00 Lāč-
plēša diena – koncerts Cauri tēvzemes 
pļavām un norām manas cerības mū-
žīgi aust Mazā ģildē Rīgā. Ieeja bez 
maksas.
Otrdien, 11. nov., plkst. 18.30 – 22.00 
Lāčplēša diena – sadziedāšanās, rado-
šā darbnīca Mana saule Latvijai, silta 
tēja Kultūras un tautas mākslas centrā 
Ritums. Ieeja bez maksas.
Otrdien, 11. nov., plkst. 19.00 – 22.00 
koncerts Lāčplēša diena – Daugavma-
lā mierīgs vakars Anglikāņu Sv. Pestī-
tāja baznīcā. Ieeja bez maksas.
Otrdien,  11.  nov., plkst. 19.00 Lāč-
plēša diena – koncerts No senatnes 
šodienai Kultūras pils Ziemeļblāzma 
Lielajā zālē. Ieeja bez maksas.
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/.
Sestdien,  15.  nov., plkst. 15.00 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē koncerts DZIESMA BRĪVAI 
LATVIJAI. Piedalās Kristīne Gailīte 
(soprāns), Mihails Čulpajevs (tenors), 
Rihards Mačanovskis (baritons), Mār-
tiņš Zilberts (klavieres), Emīla Dār-
ziņa jauktais koris (diriģents Artūrs 
Ancāns), aktieris Mārtiņš Brūveris. 
Videoprojekcijās izmantoti Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas krājumu ma-
teriāli. Ielūgumi no 5. novembra saņe-
mami Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
reģistratūrā.
Sestdien,  15.  nov., plkst. 15.00 VEF 
Kultūras pils Kamerzālē SVĒTKU 
KONCERTS. Piedalās jauktie kori Fē-
nikss (diriģents Ēriks Eglītis), Senrīga 
(diriģente Baiba Milzarāja). Ieeja bez 
maksas.
Sestdien,  15.  nov., plkst. 17.30 Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē koncerts DZIESMA BRĪVAI 
LATVIJAI. Ielūgumi no 5. novembra 
saņemami Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas reģistratūrā.
Sestdien, 15. nov., plkst. 19.00 Mazajā 
ģildē Rīgā koncerts MANA TAUTA. 
MANA ZEME. Piedalās vokālā grupa 
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Teria, koris Muklājs (diriģents Jānis 
Kokins). Ieeja bez maksas.
Svētdien, 16. nov., plkst. 16.00 Maza-
jā ģildē Rīgā koncerts MŪSU TĒV-
ZEMEI. Piedalās Inga Šļubovska 
(soprāns), Raimonds Bramanis (te-
nors), koris Sonore (mākslinieciskais 
vadītājs Mārtiņš Ozoliņš). Ielūgu-
mi no 10. novembra darba dienās no 
10.00 līdz 18.00 saņemami Mazajā 
ģildē.
Svētdien, 16. nov., plkst. 17.00 Rīgas 
Kultūras centrā Iļģuciems koncerts 
MANA TAUTA, MANA ZEME. Pie-
dalās kamerkoris Muklājs, mākslinie-
ciskais vadītājs Jānis Kokins, vokālā 
grupa Teria, mākslinieciskais vadītājs 
Kārlis Rūtentāls, pianists Aigars Rei-
nis. Ieeja bez maksas.
Pirmdien, 17. nov., plkst. 17.00  Ma-
zajā ģildē Rīgā koncerts APKĀRT 
KALNU SAULE TEK. Piedalās gru-
pa Kristīne Kārkle & draugi – Kristīne 
Kārkle, Edgars Kārklis, Andris Grun-
te, Ilze Grunte, Artis Orubs un bērnu 
un jauniešu vokālais ansamblis Kolibri 
(vadītāja Inita Malnača). Ielūgumi no 
10. novembra darba dienās no 10.00 
līdz 18.00 saņemami Mazajā ģildē.
Pirmdien, 17. nov., plkst. 17.00 VEF 
Kultūras pils Lielajā zālē Latvijas Na-
cionālā teātra izrāde LATGOLA.LV 
– 1. Ielūgumi no 3. novembra darba 
dienās no 10.00 līdz 19.00 saņemami 
VEF Kultūras pilī
Pirmdien, 17. nov., plkst. 19.00 Lielajā 
ģildē koncerts LATVIJAS AINAVAS. 
Piedalās Profesionālais pūtēju orķes-
tris Rīga, diriģenti Guntis Kuzma, 
Andis Klučnieks un Rihards Zaļupe, 
solisti Raivo Lallo, Oskars Petrauskis 
un Arvīds  Kazlausks. Ielūgumi saņe-
mami no 10. novembra.
Otrdien, 18. nov., plkst. 9.00 Ekume-
niskais dievkalpojums Rīgas Doma 
baznīcā.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 10.30 ziedu 
nolikšanas ceremonija pie Brīvības 
pieminekļa.
Otrdien, 18. nov., plkst. 12.00 Rīgas 
Kongresu namā koncerts TREJAS 
GUNIS ATMODAI. Piedalās Vidze-
mes kamerorķestris, Latvijas Kultūras 
akadēmijas jauktais koris Sōla, diri-
ģenti Andris Veismanis un Kaspars 
Ādamsons, solisti Zane Dombrovska, 
Jolanta Strikaite, Viesturs Jansons, 
Daumants Kalniņš. Koncertu vada 
Andris Keišs. Scenogrāfs Reinis 
Suhanovs, scenārija autors Pauls Ban-
kovskis, aranžētājs Emīls Zilberts. Ie-
lūgumi no 10. novembra darba dienās 
no 10.00 līdz 19.00 saņemami Rīgas 
Kongresu nama vestibilā.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 12.00 Rī-
gas Latviešu biedrības Baltajā zālē 
koncerts SPĒKA VĀRDI LATVI-
JAI. Piedalās folkloras kopas Grodi, 
Garataka, Ceidari Vilkači, Latvijas 
folkloras biedrības dalībnieki, lat-
galiešu dzejnieks Raibīs. Ieeja bez 

maksas.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 13.00 NA-
CIONĀLO BRUŅOTO  SPĒKU UN 
IEKŠLIETU MINISTRIJAS VIENĪ-
BU MILITĀRĀ  PARĀDE 11. no-
vembra krastmalā.
Otrdien, 18. nov., plkst. 14.00 Kultū-
ras un atpūtas centrā Imanta koncerts 
ES STĀVU DZIESMAS VIDŪ. Pieda-
lās solisti Zigfrīds Muktupāvels, Ieva 
Sutugova, apvienotais jauktais koris, 
instrumentālā grupa, diriģents Edgars 
Vītols. Ieeja bez maksas.
Otrdien,  18. nov., plkst. 15.00 Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā SVĒTKU KON-
CERTS sadarbībā ar Lietuvas Repub-
likas vēstniecību Latvijā. Piedalās 
Čurļoņa stīgu kvartets, solistes Asta 
Krikščūnaite un  Monta Martinsone, 
pie klavierēm Audrone Kiseļūte. Ieeja 
bez maksas.
Otrdien,  18. nov., plkst. 16.00 Rīgas 
evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Anglikāņu baznīcā.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 16.00 Rī-
gas Latviešu biedrības Lielajā zālē 
Latvijas vīru koru dižkoncerts RĪGA 
DIMD, LATVIJA DZIED. Piedalās 
Valda Zālīša pamatskolas zēnu koris 
(diriģente Inguna Osmane), RLB Ka-
merkoris Unigunde (diriģents Edgars 
Račevskis), vīru kori Latvis (diriģents 
Edgars Račevskis), Absolventi (diri-
ģents Edgars Vītols), Iustus (diriģente 
Māra Batraga), LU prezidija Konven-
ta vīru koris (diriģents Arnis Paurs), 
Latvijas Meža darbinieku vīru koris 
Silvicola (diriģents Aivars Opincāns), 
Brocēni (diriģente Iveta Logina), 
Amatas novada vīru koris Cēsis (di-
riģente Marika Slotina-Brante), Talsu 
novada vīru koris Dziedonis (diriģen-
te Zane Venžega), Valmieras kultūras 
centra vīru koris Imanta (diriģente 
Ilze Krūmiņa), Ķekava (diriģents Ar-
vīds Platpers), Jelgavas novada vīru 
koris Ozols (diriģents Guntis Ga-
liņš), Aizkraukles novada vīru koris 
Staburags (diriģente Māra Batraga), 
Ventspils kultūras centra vīru koris 
(diriģente Lorija Cinkuss). Koncerta 
mākslinieciskais vadītājs un diriģents 
Edgars Račevskis, solists Andris Lu-
dvigs un Dana Bramane, klavieru 
pavadījums Ilze Ozoliņa un Mārtiņš 
Zilberts. RLB priekšsēdētāja Gun-
ta Gailīša un LZA Prezidenta Ojā-
ra Spārīša svētku uzruna. Ieeja bez 
maksas.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 16.00 Ma-
zajā ģilde Rīgā koncerts ...MŪŽAM 
DZĪVOT… Piedalās jauniešu koris 
Balsis (diriģents Ints Teterovskis), 
Jasmīnas koris (diriģente Agita Ikau-
niece), instrumentālais ansamblis. Ie-
lūgumi no 10. novembra darba dienās 
no 10.00 līdz 18.00 saņemami Mazajā 
ģildē.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 17.00 Rīgas 
Kultūras centrā Iļģuciems. Koncerts 
ES GRIBU DZĪVOT TĒVU ZEMĒ. 
Piedalās brāļi – Āris un Saulceris Zie-
meļi. Ielūgumi no 10. novembra darba 
dienās no 10.00 līdz 18.00 saņemami 

Kultūras centrā Iļģuciems pie dežu-
ranta.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 17.00 Kul-
tūras pils Ziemeļblāzma Lielajā zālē 
koncerts SKAN SIRDĪ LATVIJA. 
Piedalās Liepājas Simfoniskais orķes-
tris, solisti Elīna Šimkus, Ilze Zariņa, 
diriģents Atvars Lakstīgala. Koncertu 
vada aktieris Aigars Apinis. Ieeja bez 
maksas.
Otrdien, 18. nov., plkst. 18.00 Lielajā 
ģildē koncerts VELTĪJUMS. Piedalās 
Rīgas mūzikas skolu apvienotais sim-
foniskais orķestris, diriģents Kaspars 
Ādamsons. Programmā Ērika Ešen-
valda, Valta Pūces, Imanta Kalniņa un 
Andreja Jurjāna skaņdarbi. Ielūgumi 
no 10. novembra saņemami Lielās ģil-
des kasēs.
Otrdien,  18. nov., plkst. 19.00 Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā Vokālās grupas 
Latvian Voices koncerts RŪTOJ… Ie-
eja bez maksas.
Otrdien, 18. nov., plkst. 19.30 Sv. Pes-
tītāja Anglikāņu baznīcā koncerts 
MŪSU DZIESMAS LATVIJAI. Pie-
dalās Jauniešu kamerkoris Vecrīga 
(diriģents Normunds Ķirsis), jauktais 
koris Rīdzene (diriģents Vitolds Rij-
nieks), Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzi-
kas skolas  meiteņu koris Vivace (di-
riģente Andra Fenhane) un ērģelniece 
Iveta Pelše, Latvijas izdevniecību 
jauktais koris Burtnieks, māksliniecis-
kais vadītājs Egils Lipšāns. Ieeja bez 
maksas.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 19.30 pie 
Brīvības pieminekļa SVINĪGAIS  PA-
SĀKUMS PAR GODU LATVIJAS 
REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 
96. GADADIENAI. Piedalās Profesio-
nālais pūtēju orķestris Rīga, jauniešu 
koris Balsis, Ieva Parša (mecosoprāns), 
diriģenti Mārtiņš Ozoliņš, Agita Ikau-
niece un Ints Teterovskis. Plkst. 20.00  
Latvijas Valsts prezidenta Andra Bēr-
ziņa svētku uzruna.
Otrdien,  18.  nov., plkst. 21.00 11. 
novembra krastmalā dziedāsim kopā 
Latvijas himnu DIEVS, SVĒTĪ LAT-
VIJU! SVĒTKU UGUŅOŠANA.
Līdz 23. nov. Rīgas vēstures un kuģ-
niecības muzejā apskatāma leģendārā 
un unikālā Latvijas valsts vēstures 
relikvija – Viļa Rīdzenieka lielformā-
ta kolorētā oriģinālfotogrāfija Latvi-
jas valsts pasludināšana 1918. gada 
18. novembrī – vienīgā vizuālā liecība, 
kurā iemūžināts Latvijas Republikas 
proklamēšanas brīdis. Skolēnu audi-
torijai Latvijas valsts svētku periodā 
muzejs piedāvā tematiskas ekskursijas 
Latvijas valsts sākotne.  ■
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