
Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma aicina iedzīvotājus izvairī-
ties no dažādām provokācijām 16. mar-
tā. Valdība kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas konsekventi ievērojusi to, 
ka Latvijas valsts savus kritušos karavī-
rus godina Lāčplēša dienā, 11. novem-
brī – varoņu piemiņas dienā. 16. marts 
nav valsts oficiāla piemiņas diena.

Ministru prezidente Laimdota 

Straujuma uzsver: „Būtiski ir nošķirt 
noziegumu izdarītājus no frontē kri-
tušo piemiņas. Ir svarīgi neturpināt 
frontes līnijas, bet gan kopīgi apzinā-
ties traģiskās vēstures mācības, ne-
pieļaujot politizāciju, radikālismu un 
neiekrist provokāciju slazdos.“

Valsts augstākās amatpersonas un 
valdības locekļi šajos pasākumos pie 
Brīvības pieminekļa nepiedalās. Lat-

vijā kā demokrātiskā valstī gan res-
pektē, gan garantē vārda un pulcēša-
nās brīvību.

Latvija ir konsekventi nosodījusi 
abu totalitāro režīmu pastrādātos no-
ziegumus pret cilvēci un nosoda holo-
kaustu, kā arī godina totalitāro režīmu 
upuru piemiņu, atbalsta holokausta iz-

Pievienojot savu bal-
si sabiedriskajai sarunai 
par Latvijai vēlamāko 
prezidentu un šī amata 
pildīšanai nepieciešamo 
rakstura īpašību kopu-
mu, vēlos rosināt tomēr 
vairāk paraudzīties uz 

prezidentam Satversmē paredzētajiem 
pienākumiem un viņa lomu kopumā 
Latvijas sabiedrības un valsts pārval-
dē. No tā arī izriet prezidenta amatam 
nepieciešamo rakstura īpašību un zi-
nāšanu kopums, kas savukārt atvieglo 
prezidenta amata kandidātu vērtēšanu, 
neprasot un nesagaidot no viņiem ne-
iespējamo.

No malas vērojot Latvijas sabied-
risko sarunu gaidāmo Valsts prezi-
denta vēlēšanu sakarā, brīžiem liekas, 

ka iebraucam visos iespējamos grāv-
jos pēc kārtas un par noturēšanos uz 
Satversmē nospraustā gana taisnā un 
skaidrā ceļa nemaz nedomājam. Tur-
klāt pārsteidzoši miglaina brīžiem lie-
kas arī mūsu atmiņa, un tikpat izplūdis 
ir redzējums par to, ko esam ieguvuši 
pagātnē vai sagaidām nākotnē no pre-
zidenta mūsu valstī.

Varas trijstūris
Raksta tapšanā pārlasot Satvers-

mi, secināju, ka nevienā tās pantā nav 
teikts, ka valsts pirmā un augstākā 
amatpersona ir Valsts prezidents, kam 
attiecīgi seko Saeimas priekšsēdētājs 
un Ministru prezidents, lai gan tāda 
tradīcija un ieraža mūsu valstī ir no-
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Prezidents un pamatlikums
Sanita Upleja par Latvijai vēlamāko prezidentu
Svarīgāka par rakstura īpašībām ir prezidenta attieksme pret saviem pienākumiem

 
Turpinājums 12. lpp.

Ministru prezidente par 16. martu
Aicinu iedzīvotājus nepakļauties provokācijām

 
Turpinājums 15. lpp.
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Ar uzsaukumu Uz-
manību karogam! sest-
dien, 7.  martā, sākās 
Adelaides gadskārtējais 
Kalpaka/Kurzemes Cie-
tokšņa piemiņas sarīko-
jums. Nodaļas priekšnie-
ce Gunta Rudzīte savā 

uzrunā atgādināja, ka neskatoties uz 
1991. gada Latvijas neatkarības dek-
larāciju, mūsu dzimtenes austrumu 
kaimiņš nav mitējies mest kāru aci uz 
savu kādreizējo teritoriju, un nekaut-
rējas lietot melus un viltu, vāji slēptos 
mēģinājumos to atgūt. Laizās kā vilks 
ap Sarkangalvīti. Beidzamā gada no-
tikumi Ukrainā ir spilgts pierādījums, 
ka senie teritorijas iegūšanas paņēmie-
ni nav aizmirsti, un Krievijas uzskatā, 
imperiālistiskais ekspansiju laiks nebūt 
nav beidzies. Krievijas aizbildinājums? 
Jāsargā krieviski runājošie visā Eiropā 
no fašistu apspiešanas un represijām!

Dievs, svētī Latviju!
Savā svētbrīdī par kritušiem brīvī-

bas cīnītājiem un Kurzemes Cietokšņa 
varoņiem runādama, Rasa Feja aicināja 
klātesošos uz piemiņas klusuma brīdi. 
Tie kareivji cīnījās zem sarkanbaltsarka-
nā karoga, un savas dzimtenes un tautas 
mīlestības dēļ, upurēja vissvētāko – savu 
dzīvību. Nekad tos nedrīkstam aizmirst.

Prāvests Dr. Jānis Priedkalns tei-
ca svētku runu par tēmu Kalpaka gars 
mūsdienās. Runātājs uzstādīja jautā-
jumu: Vai šodien, pēc 96 gadiem, Kal-
paka gars vēl dzīvo mūsu tautā, jeb vai 
ir zudusi pašaizliedzība un ideālisms? 
Uz šādu jautājumu var atbildēt gan jā, 
gan nē. Latvijā Kalpaka gars vēl dzīvo 
Zemessardžu līmenī, bet tam pretī stāv 
modernā visatļautība, kas neredz par va-
jadzīgu respektēt cita cilvēka svētumus, 
un personīgās brīvības vārdā, nekaut-
rējās, piemēram, publicēt apvainojošas 
karikatūras par pravieti Muhamedu. 
Šīs smalkjūtības trūkuma rezultāts re-
dzams Musulmaņu Brālības uzbruku-
mos Sidnejā, Kopenhāgenā un Parīzē.

Tomēr nevajag aizmirst, ka Bari-
kādes, Latvijas iestāšanās NATO un 

ES, un Padomju armijas izvešana no 
Latvijas bija daudzu cilvēku mērķtie-
cīga darba rezultāts. Arī Zemessardzē 
un Aizsardzības ministrijas jaunatnes 
grupā netrūkst Kalpaka gara nesošu 
jaunu patriotu, ar kuriem Latvijas Va-
nadzēni iet vienu ceļu. Viņi visi tic, ka 
patiesība celsies, bet meli kritīs, jo pa-
tiesība ir stiprāka. Cildināsim Kalpaka 
un Leģionāru garu, jo viņi cīnījās par 
taisnību un patiesību.

Pēc starpbrīža stāstījumā No Oska-
ra Kalpaka līdz Kurzemes Cietoksnim 
piedalījās Inese Laine, Astra Kronīte, 
Jānis Lindbergs, Vanadžu ansamblis un 
vīru koris Daugava. Guntas Rudzītes 
stāstījums savija kopā Astras un Jāņa la-
sītos dzejoļus: Annas Brigaderes Varoņa 
sirds, E. Virzas Pulkveža atgriešanās, 
A. Niedras Brīnos es un vairākas tautas 
dziesmas par karā kritušo bāleliņu. Ine-
ses Laines iejūtīgi spēlētā vijole atgādi-
nāja, ka Kalpaks bija ļoti muzikāls, un 
viņa vijole ceļoja viņam visur līdz, pat 
kara kampaņās. Vīru koris atdzīvināja le-
ģionāru garu ar Mēs sitīsim tos utainos... 
un Kad ar uzvaru. Vanadžu ansamblis ar 
I. Kalniņa Lūgšanu izlūdzās Visuvarenā 
svētību mūsu zemei un tautai.

DV vīru koris Daugava, lai gan 
samazinātā sastāvā, tomēr gan braši, 
gan sirsnīgi, nodziedāja trīs dziesmas, 
19. divīzijas dziesmu, Nevienam es ne-
došu un Par zemi, ko mīlam savas jau-
nās diriģentes Ineses Laines vadībā, 
tad atgriezās Vanadžu ansamblis, lai 

kopā nodziedātu Še kopā mēs, biedri, 
kamēr karoga sardze iznesa karogu.

Citos sarīkojumos, Adelaides to-
pošais mākslinieks Raimonds Jaud
zems ir iepriecinājis klausītājus ar solo 
klavieru spēli; šoreiz viņam bija daudz 
svarīgāks un nopietnāks uzdevums: 
spēlēt pavadījumu tautas dziedātai 
Latvijas himnai. Raimonds to veica 
apzinīgi un pilnīgi bez kļūdām vai uz-
traukuma. Apsveicami!

Sarīkojums beidzās, kā vienmēr, 
ar Vanadžu klāto kafijas galdu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

„Nevienami es nedošu, savu zemi nicināt“
Kalpaka un Kurzemes Cietokšņa piemiņas sarīkojums Adelaidē
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Piemiņas sarīkojuma dalībnieki.
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Laikraksts Latvie-
tis: No kura datuma līdz 
kuram datumam vēst-
niekam paredzēts būt 
Austrālijā?

Oļegs  Orlovs: No 
16.03. – 25.03.

LL: Kuru pilsētu 
apmeklējumi iekļauti šīs 

vizītes laikā?
– Melburna, Adelaide, Perta un 

Kanbera.
LL: Kas ir brauciena iemesli?
– Galvenais iemesls – Latvijas 

prezidentūra ES Padomē. Informēt 
Austrālijas amatpersonas, sabiedrību 
par Latvijas prezidentūras ES Padomē 
prioritātēm, galvenajiem pasākumiem, 
pašreizējo ģeopolitisko situāciju. Vien-
nozīmīgi viens no svarīgākajiem AUS 
apmeklējuma iemesliem ir tikšanās ar 
latviešu diasporu Austrālijā, tāpēc ir pa-
redzētas tikšanās ar tautiešiem visās ie-
priekšējā jautājumā minētajās pilsētās.

LL: Vai tiksieties ar Austrālijas 
valdības pārstāvjiem Kanberā un citās 
pilsētās? Kurās?

– Šobrīd programma vēl top, bet 
varam apstiprināt, ka ir plānota tikša-
nās ar Austrālijas ārlietu ministri Jū-
liju Bišopu, tikšanās ar pilsētas galvu 

Melburnā u.c. tikšanās.
LL: Kādi aktuāli jautājumi būs 

pārrunās ar Austrālijas valdības pār-
stāvjiem?

– Divpusējās attiecības, ekonomis-
kās sadarbības veicināšana, Latvijas 
prezidentūra ES Padomē, ģeopolitis-
kie jautājumi Eiropā/Āzijā.

LL: Jūs esat pirmais Latvijas dip-
lomātu pārstāvis, kurš biežāk ir ap-
meklējis Austrāliju. Vai ir novērota 
kāda maiņa Austrālijas valdības vai 
iestāžu attieksmē pret Latviju?

– Pēdējā gada laikā ir bijusi intensīva 
sadarbība ar AUS valdības pārstāvjiem 
žurnālista Pētera Grestes lietā; strādā-
jam pie divpusējo attiecību intensificēša-
nas. Esam pauduši Latvijas apņemšanos 
līdz 2020. gadam atvērt diplomātisko 
pārstāvniecību Austrālijā. Meklējam 
veidus kā intensificēt ekonomisko sa-
darbību. No Austrālijas puses ir arvien 
pretimnākošāka attieksme pret Latviju. 
Šogad īpaši aktīva ir AUS vēstniecība 
Zviedrijā, kas uzdod daudz jautājumu 
saistībā ar prezidentūru ES Padomē un 
Latvijas nostāju dažādos jautājumos. 
ESAUS dienaskārtībā ir stratēģiskās 
partnerattiecības līguma noslēgšana. 
Austrālijas puse aicina ES sākt darbu pie 
brīvās tirdzniecības līguma.  ■

Piektdien, 27.  februārī, pēc vēst-
nieka Andra Teikmaņa ielūguma 
Latvijas vēstniecību Apvienotajā 
Karalistē apmeklēja žurnālists Pēte-
ris Greste (Peter Greste). Vēstnieks 
nodeva P. Grestem Latvijas ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča ielūgumu 
piedalīties UNESCO Pasaules preses 
brīvības dienas pasākumos Rīgā, kas 
norisināsies no 2.  līdz 4. maijam, kā 
arī informēja par Latvijas Žurnālistu 
asociācijas izvirzīto P. Grestes kandi-
datūru 2015. gada UNESCO Pasaules 
preses brīvības balvai. Tikšanās laikā 
puses pārrunāja žurnālista piedzīvoto 
apcietinājumā Ēģiptē un atbrīvošanu. 
P. Greste augstu novērtēja Austrālijas 
un Latvijas amatpersonu un diplomā-
tu ieguldīto darbu viņa atbrīvošanā no 
ieslodzījuma.

Pēc sarunas P. Greste piedalījās 
vēstniecības rīkotajā pasākumā par 
mediju brīvību un žurnālistu neatkarī-
bu starptautiskajā vidē. Pasākumu ap-

meklēja Apvienotās Karalistes parla-
menta un Ārlietu ministrijas pārstāvji, 
ārvalstu vēstnieki un diplomātiskā 
korpusa pārstāvji, kā arī britu un lat-
viešu mediji.

Latvijas Ārlietu ministrija

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Atkal pienācis tas 

datums, kad, kā katru 
gadu, piepildīsies Krie-
vijas cerības, ka latvieši 
tai brīvprātīgi izmetīs 
āķi, uz ko varēs uzkari-

nāt melus gan par āķa izmetējiem, gan 
par latviešu tautu un Latvijas valsti.

Visu problēmu pamatā ir tas, ka 
daudzi Latvijā nesaprot, cik Rietu-
mos ienīsts ir jebkas, kam piekarinā-
ta birka „SS“. Un ir pilnīgi vienalga, 
ka no leģiona apzīmējuma „Latviešu 
SS brīvprātīgo leģions“ (Lettische 
SS-Freiwilligen-Legion) vienīgā pa-
tiesība ir vārdam „Latviešu“. Leģions 
nebija nedz īsts SS (jo latvieši nav 
pareizās rases cilvēki), nedz arī „brīv-
prātīgs“, par ko liecina Iesaukšanas 
pavēle (Einberufungsbefehl), ko var 
apskatīt Latvijas Okupācijas muzejā. 
Par palīdzību izvairīties no iesaukša-
nas vācieši arī izpildīja nāves sodu.

Latviešiem ir skaidrs, ka, arī ja bija 
iesaukti Lielvācijas bruņotajos spēkos, 
tie nepiedalīsies cīņā PAR Lielvāciju, 
bet gan PRET sarkanarmijas atgrieša-
nos Latvijā. Jo visiem bija skaidrs, ko 
tās atgriešanās nozīmēs.

Jauniesauktā vēstule sievai 
1944. gadā: „Kauliņi beidzot ir mesti! 
Tagad izšķirsies: būt vai nebūt! Rīt agri 
mums jaunajiem jāiet uz kommisiju, tad 
mūs sūtīs uz Abrenes ielas kazarmēs un 
tad mūsu ceļš vedīs pret boļševikiem. (..) 
Galva augšā! Nekādu asaru! Nekāds iz-
misums! Labāk lūpās cieta spīts! Vēl jau 
viss nav zaudēts. Kaut arī ienaidnieks 
ar savām masām un milzīgo materiālu 
trako, tad tomēr cerība ir un cerībai jā-
būt. Es skaidri apzinos, cik smags man 
šis gājiens būs un ka bailēs nodrebēs 
sirds, bet tam, arī to es skaidri šobrīd 
jūtu, es tikšu pāri, jo es taču zinu, kā dēļ 
tas notiek: es gara acīm redzu, kā pat-
laban abi mīļie meitenīši savās gultiņās 
guļ – tad labāk tikt boļševiku granātas 
saplosītam, nekā ļaut netīrām rokām šo 
dievišķo mieru traucēt!“

Pirms 70 gadiem nebija nekāds 
informācijas laikmets. 1930. gados 
Latvijas presē nerakstīja par genocīdu 
pret latviešu tautu, tā saukto „Latviešu 
akciju“, kas notika turpat kaimiņos Pa-
domju savienībā, un tāpēc lielākā daļa 
latviešu tautas par to nekā nezināja. 
Kara laikā vēl vairāk ierobežoja infor-
mācijas izplatīšanu, un Vācijas veikto 
masu slepkavību Latvijas teritorijā pil-
nais apmērs atklājās tikai vēlāk.

Tur arī veidojās šis stāsts, ko katrs 
cenšas vilkt sev izdevīgā virzienā: brī-
vības cīnītāji – upuri – fašisma rokas-
puiši.

Te ir kailā cīņa par pasaules domas 
ietekmēšanu, un mēs šo cīņu neuzva-
rēsim ne ar puspatiesībām, ne ar vēs-
turnieku dziļi pamatotiem, bet nesala-
sāmiem paskaidrojumiem.

Žurnālists Pēteris Greste
Apmeklē Latvijas vēstniecību Londonā

No kreisās: Andris Teikmanis, Pēteris 
Greste.
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Latvijas vēstnieks Austrālijā
Andris Teikmanis gatavojas ceļojumam

Uz laikraksta „Latvietis“ jautājumiem vēstnieka vārdā atbild Latvijas Ār-
lietu ministrijas Austrālijas referents Oļegs Orlovs

Īsi, kodolīgi un trāpīgi. Tādas ir in-
formācijas kara triecienvienības, ku-
rām tikai seko smagā artilērija – vēs-

turnieki. Acīmredzot, šī kara māksla 
mums vēl jāapgūst.

GN
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sturotu 192030tos 
gadus.

Vīns, alus, šam-
pānietis un citi dzē-
rieni plūda, un atmos-
fēra bija tāda, ka laiks 
tik ātri aizskrēja, ka 
gandrīz negribējās 
iet mājās, bet turpināt dziedāt, dejot; 
šķiet, ka visi varētu sagaidīt saullēktu 
2015. gadā turpat, kur iesākām vaka-
ru – pie ezera ar silto vējiņu un labiem, 
mīļiem draugiem. Paldies!

Judīte Šmita
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmdien, 9. marta 
vakarā, Latvijas Radio 
koris Oslo starptautiska-
jā Garīgās mūzikas fes-
tivāla ietvaros sniedza 
lielisku koncertu Oslo 
Dombaznīcā. Koncertu 
ievadot, Latvijas vēst-

nieks Norvēģijā Indulis Ābelis sveica 
klausītājus, jo šis koncerts arī atzīmē 
Latvijas Prezidentūru Eiropas Padomē 
šinī pusgadā.

Programmā bija iekļauti kompo-
nisti no daudz valstīm un laika perio-
diem: Knuts Nīsteds (Knut Nysted) 
(19152014), Ēriks Ešenvalds (1977), 
Antonio Caldara (16701736), Anders 
Hillborg (1954), Bernat Vivancos 
(1973), Arvo Part (1935), Tomass Vī-
lkes (Thomas Weelkes) (15761623) un 
Pēteris Vasks (1946).

Nevaru izteikties par dzirdēto, jo 
man nav vajadzīgā muzikālā izglītība, 
bet publika bija sajūsmināta un kon-
certa beigās, kājās piecēlusies, godi-
nāja kori un diriģentu Sigvardu Kļavu 
ar vareniem, ilgstošiem aplausiem. 
Diriģents un solisti saņēma arī ziedu 
veltes.

Kad es pagājušā gadsimta 30tos 
gados apmeklēju pamatskolu Valkā, 
mums skolas pārzinis Kaniņa kungs 
arī mācīja dziedāt korī – trīsbalsīgi. Jā-
atzīst, ka ir milzīga starpība starp kora 
dziedāšanu toreiz un šodien. Jājautā, 

vai to šodien reizēm vairs var saukt 
par dziedāšanu, vai nebūtu jārod cits 
atbilstošs vārds.

Piedevās koris nodziedāja tautas 
dziesmu Dziedot dzimu, dziedot augu, 
dziedot mūžu nodzīvoju, tā man ļoti 
gāja pie sirds.

Pēc koncerta lūgtie viesi tika aici-
nāti uz vēstniecības pieņemšanu Dom-
baznīcas kriptā.

Baudot atspirdzinājumus, varēja 
dalīties iespaidos par dzirdēto. Oslo 
bīskaps Ūle Kristiāns Kvarme (Ole 
Christian Kvarme) asprātīgos vārdos 
pateicās korim un vēstniekam par 
dzirdēto, minot ka pirms 70 gadiem 
Norvēģijā uzveda muzikālu teātra 
izrādi Bor Borson par lauku veikal-
nieku, kura piedāvājumā bija sālītas 
siļķes, šokolāde un Rīgas balzāms. 

Viņš toreiz domājis, ka balzāms ir 
kaut kas smērējams uz ādas, bet iz-
rādījies, ka tas ir kaut kas ar spi-
rit – tātad – garīgs. Bīskaps teica, ka 
arī šīvakara koncertā bija kaut kas 
mierinošs – balzāms un kaut kas ga-
rīgs – spirit un, klausoties piedevām 
dziedāto tautas dziesmu, viņam acis 
asarojušas.

Oslo Starptautiskais Garīgās mū-
zikas festivāls šogad notiek 15. reizi 
laikā no 6. – 17. martam. Piedalās 854 
dalībnieki no 18 valstīm un rīkotāji rē-
ķinās ar 15 000 klausītājiem.

Latvijas Radio korim bija vēl 
viens koncerts 11.  martā  –  pirmat-
skaņojumu piedzīvoja cikls Augstās 
dziesmas.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Vēlos drusku pastāstīt par maniem 
iespaidiem par balli un arī pateikt 
paldies balles organizētājām Klārai 
Brūverei un Elitai Lucei. Austrāli-
jas Latviešu 55. Kultūras dienu (KD) 
Sidnejā Balle Divsimtgades (Bicenten-
nial) parkā bija eleganta, omulīga, un 
mēs varējam pabeigt 2014. gadu, kā arī 
KD svinības ar skaistām atmiņām.

Visi, kas tik cītīgi bija strādājuši, kā 
arī negulējuši, kas piedalījās, organizē-

ja vai bija skatītāji, varēju baudīt skais-
to vietu pie ezera ar maigu vējiņu, sēdot 
ārā uz ērtām mēbelēm, kur ļoti pieklā-

jīgi un enerģiski apkalpotāji mums pie-
gādāja pīrāgus un šampānieti.

Balles zāle bija skaisti dekorēta; 
zilās gaismas mirgoja uz sienām un 
skaistām puķēm uz galdiem. Balles 
rīkotājas bija izdomājušas tēmu par 
1920tiem un 1930tiem gadiem, un 
gandrīz visi bija piedomājuši par kādu 
laikmetīgu apģērbu: dāmas mežģīnēm 
un mirdzošām stikla pērlītēm, bet 
kungi – smokingos.

Mūzika arī bija no tā laika – dže-
za orķestris, kura sastāvā bija Laimas 
Muzykanti kopā ar Beniju Goldsmitu 
(Benny Goldsmith) un Anna Mačēnu.

Tad vēl Inta Teterovska baritona 
balss atdarināja vecās un uzjautrinošās 
dziesmas un dejas. Bija skaisti redzēt, 
ka visi gada gājumi dejoja, priecājās 
un svinēja kopā no staltās polonēzes 
gājiena līdz Lambetvokam (Lambeth 
Walk). Dažās iepriekšējās ballēs bijā 
tā saucamā Jauniešu istaba un pārē-
jiem – Vecāko jauniešu istaba.

Bija arī izdomāts foto kiosks, kur 
varēju uzģērbt vēl kādas kostīma de-
taļas, piemēram, kažokādas apkakles, 
cepures vai cigaretes iemuti, lai rak-

AL55.KD Balle
Mirdzošie 1920tie un 1930tie gadi! Elegance visos augstumos!

Jānis Čečiņš un Linda Ozere.
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Latvijas Radio kora koncerts Oslo
Sadarbībā ar Oslo Starptautisko Garīgās mūzikas festivālu

Latvijas Radio koris Oslo katedrālē.
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No kreisās: Jāna Andersone, Mārtiņš 
Kvins, Sandra Birze.
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Svētdien, 8.  martā,  Sv. Krus-
ta baznīcā notika Korporāciju kopas 
Melburnā, Studenšu korporāciju ko-
pas Melburnā un Melburnas Latviešu 
ev. lut. draudzes dievkalpojums veltīts 
plkv. Oskara Kalpaka un Studentu ro-
tas piemiņai.

Saulainā rītā Sv. Krusta baznīcā 
pulcējās draudzes locekļi, viesi un 
korporāciju locekļi. Atskanot ērģeļu 
skaņām, mācītāja Daiņa Markovska 
vadībā K!KM! oldermanis sel! fil! 
Markus Dragūns ienesa baznīcā ka-
rogu, viņam sekoja Korporācijas kopu 
Melburnā locekļi un S!K!K!M! prezi-
dijs – korp. Dzintras pārstāves.

Karognesējs un karoga goda sar-
dze – K!K!M! seniors sel! fil! Juris Drē-
ziņš, ar karogu K!KM! oldermanis sel! 
fil! Markus Dragūns, lettgallia! fil! Ro-
nalds Freiverts un sel! fil! Roberts Bir-
ze – ieņēma vietu labajā pusē altārim, 
kur atradās visu dievkalpojuma laiku.

Mācītājs Dainis savas svētrunas sā-
kumā citēja vēsturnieka Ulda Ģērmaņa 
vārdus: „Tauta, kurai ir savi varoņi, un 
kura tos neaizmirst, nav salaužama.“

Mācītājs atgādināja, ka šajā diev-
kalpojumā: „...pieminam vienu no lat-
viešu tautas varoņiem – pulkvedi Oska-
ru Kalpaku, kura vārds ar zelta burtiem 
ir ierakstīts Latvijas tautas vēsturē un 
daudzu daudzu sirdīs. Oskars Kalpaks 
dzimis Zvaigznes dienā, 6. janvārī, 
vienkāršā ģimenē, un savos 37 dzī-
ves gados spēja piepildīt šo savu lielo 
dzīves uzdevumu – būt īstajā laikā un 
vietā, kļūstot par latviešu tautas varo-
nības simbolu,“– turpināja mācītājs, 
atgādinot pulkveža O. Kalpaka dzī-
vesstāstu, uzsverot viņa cilvēcīgās un 
labās rakstura īpašības, pašaizliedzību, 
godīgumu, mūzikas mīlestību u.c., un 
nolasīja pulkvežleitnanta Viktora Dā-
les atmiņas: „Ārēji pulkvedis Oskars 
Kalpaks atgādināja sevišķi stipru un 
norūdītu cilvēku, kas paradis panest vi-
sus karavīra grūtumus. […] Viņa stāvs 
bija kareivisks, gaita taisna, kustības 
noteiktas, lēnas, bez liekiem žestiem; 
viņš bija vienkāršs un labsirdīgs.“

Atceroties to dienu vēsturisko no-
tikumus, kāds sacījis: „Cik daudzi šo-
dien ir tādi kā Oskars Kalpaks? Maz, 
varbūt pat neviens. Cik daudzi bija 
tādi kā Oskars Kalpaks? Daudzi, bet 
ne visi.“

Mācītājs Dainis Markovskis savā 

svētrunā nolasīja arī fragmentus no 
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 
8.b klases skolnieces A. Burkas pirms 
gada rakstītā sacerējuma Ko mums šo-
dien teiktu Oskars Kalpaks?: „Kā ro-
das cilvēki – leģendas? Ļoti vienkārši 
un reizē sarežģīti. Viņi ar visu sirdi un 
dvēseli mīlējuši savu zemi, pašaizlie-
dzīgi darot to, kas Dzimtenei vēsturis-
kajos brīžos visvairāk ir vajadzīgs. Un 
šī spēja Tēvzemes mīlestību nostādīt 
pāri savam personīgajam komfortam 
visos laikos ir izpelnījusies cieņu – 
vienīgo atzinību, kas nav pērkama ne 
par kādu naudu. [...] Tikai 37 gadus ilgs 
mūžs… Un nu jau 96 gadus O. Kalpaka 
vārds mums simbolizē drosmi, prasmi 
un milzīgu vēlēšanos, pārvarot visas 
grūtības, sasniegt to, kas iecerēts, ticī-
bā sēts. Jā, tas ir vispārzināms un ne-
apstrīdams fakts, ka toreiz jaunā valsts 
dzima un veidojās ļoti grūtos apstāk-
ļos, bet vai šodien mums ir viegli? [...] Ir 
vieglāk neiet, nedarīt, aizbēgt, samek-
lēt siltu paspārni ar domu: „Ko nu es?... 
mūsu ir tik maz...“ Kalpakam tas liktos 
cilvēka necienīgi – latvieša necienīgi. 
Viņa drosme, uzņēmība un milzīgā ti-
cība spējai pārvarēt visas grūtības aici-
na sasniegt to, ko esam iecerējuši katrs 
atsevišķi un visa valsts kopā. Jā, mēs 
katrs esam tikai mazs smilšu graudiņš 
pasaules okeānā, bet tieši šie neskaitā-
mie mazie dzintarainie graudiņi veido 
un saglabā zemi, ko sauc par Latviju.“

Pēc svētrunas sekoja lūgšana un 
dievkalpojuma beigu liturģija, pēc ku-
ras, ērģelniekam Braienam Kopelam 
(Brian Copple) emocionāli pavadot 
Finlandia melodijā, tika nodziedāta 
Ved mani, Dievs; visiem labi pazīsta-
ma un katram ar savām īpašām atmi-
ņām saistīta.

Ērģelnieka varenajam akordam 
atskanot, visi, kājās piecēlušies un uz 
Latvijas valsts karogu vērstiem skatie-
niem, vienojās lūgšanā, dziedot Latvi-
jas Valsts himnu – Dievs, svētī Latviju!

Daudzās acis mirdzēja aizkusti-
nājuma asaras. Klusumā, mācītājam 
pa priekšu ejot un Korporācijas kopas 
Melburnā pārstāvjiem un S!K!K!M! 
prezidijam korp. Dzintras pārstāvēm 
sekojot, no baznīcas tika iznests ka-
rogs.

Pēc neliela brīža visi pulcējās baz-
nīcas zālē, lai pabūtu brīdi kopā drau-
dzīgās sarunās, baudot uzkodas un at-
spirdzinājumus.

IN
Laikrakstam „Latvietis“

Plkv. Oskara Kalpaka piemiņai veltīts dievkalpojums
Viņa vārds ar zelta burtiem ierakstīts Latvijas tautas vēsturē

Plkv. Oskara Kalpaka piemiņai veltīts dievkalpojums.
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Goda sardzē stāv K!K!M! seniors sel! 
fil! Juris Drēziņš, aiz viņa ar karogu 
K!KM! oldermanis sel! fil! Markus 
Dragūns, tad lettgallia! fil! Ronalds 
Freiverts, un sel! fil! Roberts Birze.

FO
TO

 Il
ze

 N
āg

el
a

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
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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Šī gada  7.  martā 
Imanuēla baznīcas zālē 
DV Kanberas nodaļa rī-
koja pulkveža Kalpaka 
piemiņas saietu.

Saietu atklāja Kan-
beras nodaļas priekšsē-

dis Edvīns Peniķis. Savā uzrunā viņš 
pieminēja divus svarīgus datumus, 
6. martu – pulkveža Kalpaka nāves 
dienu un 16. martu – Leģiona dienu. 
Runājot par plkv. Kalpaku, kas bija 
pirmais armijas komandieris Latvi-
jas atbrīvošanas karā, Peniķis citēja 
plkv. Kalpaka vārdus „...es klausu ti-
kai Latvijas valdības pavēlēm.“ Runā-
jot par Otro pasaules karu un latviešu 
karavīru neuzvaramo cīņu, Peniķis it 
sevišķi pieminēja 15. divīzijas 33. kāj-
nieku pulka komandieri, pulkvedi Vili 
Janumu. Janums vadīja savu pulku 
no tā formēšanas 1943. gadā Kurze-
mē līdz ieroču nolikšanai 1945. gada 
27. aprīlim, padodoties amerikāņu ar-
mijas vadībai pie Elbas upes.

Janums rūpējās par katru savu ka-
ravīru, un viņš viņus sauca par saviem 
dēliem vai arī puikām. Viņš viņus iz-
veda no sniegotiem Krievijas purviem, 

caur daudziem ielenkumiem, Poliju un 
Berlīni līdz Elbai, gūstā Cēdelgēmā. 
Janums bija viens no Daugavas Va-
nagu organizācijas dibinātājiem, un 
sevišķu vērību viņš piegrieza latviskas 
jaunatnes audzināšanai.

Uz DV Minsteres nodaļas ierosi-
nājumu Okupācijas muzejā (jaunajā) 
būs pastāvīga izstāde plkv. Januma un 
leģionāru piemiņai. Jau dažas Austrā-
lijas DV nodaļas, ieskaitot Kanberas, 
ar ziedojumiem atbalsta šo projektu.

Saieta turpinājumā Andrejs Gri-
gulis lasīja Žaņa Mediķa sakārtoto 
plkv. Kalpaka biogrāfiju un Latvijas 
presē publicēto interviju ar Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku komandieri, 
ģenerāli Raimondu Graubu.

Pēc tam uz lielā ekrāna Juris Ja-
kovics rādīja melburnieša Ulda Šterna 
foto klāstu no Kalpaka piemiņas dār-
za.

Noslēgumā saieta dalībnieki paka-
vējās sarunās pie kafijas un uzkodām.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Precizējums: Minsteres DV nodaļa 
ierosināja ziedot līdzekļus, lai jaunajā 

muzeja ekspozīcijā atkarībā no ziedo-
tās summas iekārtotu vienu no ekspo-
zīcijas sadaļām veltītu pulkv. Januma 
piemiņai. Minētās sadaļas ir: Pirmā 
neatkarības posma grupā: „Latvijas 
tauta“, kuras iekārtošanai nepiecie-
šami EUR 10 000; Trešās Atmodas 
posma grupā „Neatkarības prasības“ 
(EUR 17 000). Jaunajā ekspozīcijā, 
protams, būs arī skatāms Latviešu Le-
ģions.

Latvijas Okupācijas muzejs

Pulkveža Oskara Kalpaka atcere Kanberā
Piemin arī pulkv. Janumu

Svētdien, 8.  martā, 
ap pusdienas laiku Lat-
viešu Centra laukums 
pildījās ar Pertas latvie-
šu spēkratiem. Parastais 
Pertas latviešu pulciņš 
bija ieradies atdot godu 
gan Latvijas brīvības cī-

nītājiem, kuri bija likuši pamatus Lat-
vijas Valsts dzimšanai, gan Latviešu 
leģionāriem, kuri bija cīnījušies arī tās 
pašas brīvības aizstāvēšanai Otrā pa-
saules karā.

Atceres sarīkojums sākās, kad 
Jānis Purvinskis Daugavas Vanagu 
kluba telpās ienesa Latvijas karogu, 
kuram sekoja māc. Gunis Balodis un 
DV Pertas nod. priekšsēdis Ilmāras 
Rudaks; K!K! Pertā pārstāvēja Jānis 
Purvinskis (latvus).

Māc. Gunis Balodis uzsāka svēt-
brīdi ar klātesošo dziedāto dziesmu 
Pie rokas ņem un vadi. Tai sekoja Bī-
beles lasījums, un savā sprediķī mā-
cītājs runāja par mūsu valsts himnu, 
kura bieži tiek dēvēta arī par mūsu 
tautas lūgšana. Lūgšanu Dievam. Ne 
kaut kādam dievam, bet gan tieši Tam, 
žēlīgam, debesu un zemes Radītājam. 
Tad viņš aizlūdzās par tiem, kuri bija 
nolikuši savas dzīvības par mūsu brī-
vību pie mūsu tautas altāra. Svētbrīdis 
beidzās ar otro dziesmu Kungs, kas zā-
les čukstus dzirdi.

Pēc svētbrīža 
Daugavas Vana-
gu Pertas nodaļas 
priekšsēdis. Il-
mārs Rudaks deva 
mazu uzrunu, 
mums atgādinā-
dams, ka šī atcere 
atzīmē mūsu Lat-
vijas armijas pir-
mā virspavēlnieka 
plkv. Oskara Kal-
paka nāves dienu un viņa nesalaužamo 
ticību jaunajai Latvijas valstij. Kalpa-
ka ticība viņa rindās iesaistīja veselas 
jaunas rindas augstskolas studentus un 
simtiem jaunu un vecāku vīru, kuri 
tika pārliecināti par jaunās Latvijas 
valsts nākotni un sekojot Kalpaka pie-
mēram, lēja savas asinis un izcīnīja 
jaunās Latvijas valsts brīvību.

Šodien mēs atceramies arī tos 
upurus un tās asinis, kuras lēja mūsu 
latviešu leģionāri Velikajas upes kras-
tos, kad pirmo un vienīgo reizi mūsu 
leģionāru abas divīzijas, cīnījās ple-
cu pie pleca, aizstāvot savu dzimteni. 
Latviešu leģions ar savām sīvajām 
kaujām arī Kurzemes Cietoksnī iz-
glāba 200 000 latviešu bēgļu dzīvī-
bas no slepkavu, komunistu nagiem. 
Kaut Latvijas valdība šodien noliedz 
leģionārus un aizliedz valsts minis-
triem nolikt ziedus pie Brīvības piemi-

nekļa leģionāru piemiņai, mēs, trim-
das latvieši, mūsu latviešu leģionārus 
neaizmirsīsim nekad, jo ir teikts, ka 
tauta, kura aizmirst savus varoņus, ir 
nolemta iznīcībai. Leģionāri nepacēla 
krievam savu balto karogu, bet iegāja 
Latvijas mežos un vēl ilgus gadus cī-
nījās pret mūsu okupantiem, un vēlāk 
daudzi mira Sibīrijas vergu nometnēs. 
Mēs noliecam savas galvas viņu priek-
šā un sakām paldies par viņu upuriem, 
jo bez viņu upuriem, vēl arī šodien ne-
būtu brīva Latvija.

Ilmārs Rudaks nobeidza savu uz-
runu, aicinot mūs visus kopīgi nodzie-
dāt mūsu valsts himnu Dievs, svētī 
Latviju!

Pēc Latvijas himnas Ilmārs aicinā-
ja K!K! Pertā pārstāvi, goda konsulu 
Jāni Purvinski teikt pāris vārdus. Tie 

Atcere Pertā
Pulkvedis Kalpaks, Latviešu leģions un Kurzemes Cietoksnis

Ilmārs Rudaks uzrunā klātesošos.
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2015. gada 28. feb-
ruārī notika biedru 
pilnsapulce Latviešu 
centram Minsterē. Šī 
bija svarīga sapulce, jo 
bija jāapstiprina statūtu 
maiņas un jāievēl jau-

na valde. Statūtu maiņas pieņēma, 
tās bija labi sagatavotas Arņa Drilles 
(līdzšinējā priekšsēža) vadībā. Jaunā 
valde labi pārstāv gan veco, gan jau-
no grupējumu darbiniekus un ir labas 
izredzes, ka daudz varēs veikt. Valdi 
ievēl uz diviem gadiem. Sastāvs se-
kojošs: priekšsēde – Inese El Tavila; 
priekšsēdes vietniece – Ketija Tāl-
berga; kasieris – Krišjānis Rācenājs; 
valdes locekļi – Valda Dundare, Kārlis 
Krūmiņš, Inga Pētersone, Juris Trau-
ciņš; lietvede – Zuze K. KrēsliņaSila; 
revīzija – Geert Franzenburg, Ovens 
Šneiders, Lauma Zvidriņa.

Nākamā valdes darbības posmā, 
2016. gada jūlijā, izbeigsies 30 gadu 
termiņš sākotnējam piecmiljonu mar-
ku būvpiešķīrumam, kas ierakstīts kā 
noslogojums zemes grāmatā.

Un tagad sekos lietvedes ziņojums; 
kā zināms, tas ir tāds centra pašiņš vai 
selfies, ja runājam sociālo tīklu valodā. 
Varam kārtējo reizi atkārtot, ka LCM 
esam gan māja, gan biedrība; ka rīko-
jamies, lai paliktu kaut cik latviski, ka 
naudas kaut kur ir, bet nekad nepie-
tiek, kā jau tas ar naudām parasti ir.

Varam saprast, cik esam tepat 
NRW* latpasīgo – Minsterē ap 500, 
tuvākā apkārtnē ap 1500; Vācijā nu 
jau pāri 22 000. Ahh, tik daudz!... Vai 
tad, vai!... Kur viņi ir?... Nabaga, tukšā 
Latvija... utt.

Bet tāpat arī – lepnie, mēs, te uz 
vietas, kas visi ņemamies – dejojam, 
skolojamies, tusējamies un pāri vi-
sam – strādājam.

Savā laikā Lugano pašos 90. gadu 
sākumos, tiekoties iekš un ār Latvi-
jai, Vaira VīķeFreiberga mēģināja de-
finēt, kas tad ir tie latvieši, un nosauca 
mūs par sērdienīšu tautu – strādīgie, 
paklausīgie, kaut kur apdalītie, kam 
vajadzētu vienmēr čīkstēt, bet, kas 
taču īstenībā staro smildziņas skaistu-
mu un zied sudraba ziediņiem... Inte-
resanta bilde.

Amerika savus iebraucējus lika 
visus kopā t.s. kausējamā katlā, vēlāk 
gulaša podā...

Un šodien, es arī knipsēšu pašiņu 
no mums LCM un pārtaisīšu uz mo-
mentu mūsu LCM par foodie – ēdie-
niņš?

Es nosaukšu mūs par rasola tautu!
Vispirms, jau sāksies debate par 

ra – vai ro –... nu rasols, vai rosols...
Katram savs šibolets, vai ne?
Jūs jau zināt, ka šibolets ebreju va-

lodā nozīmē vārpa, un no tā vai vārdu 
šibolets izrunāja as s vai ar ššš, varē-

ja identificēt tos, 
kuri tiek vai netiek 
pāri Jordānas upei 
pirms kādiem tur 
1500 gadiem!!! Tā 
vismaz raksta Ve-
cās derības Soģu 
grāmatā. Toreizējā 
hibrīdkarā efarai-
miešu dialektā trū-
ka š skaņa, un vār-
du vārpa (šibolets) 
viņi, gileādiešu 
acīs, izrunāja fār-
pa! Tas tūlīt iden-
tificēja viņus kā 
dialekta runātājus 
un nozīmēja efrai-
meiešiem pāri upei, atpakaļ uz savu 
zemi, netikt, un līdz ar to, diemžēl, arī 
caps – galvu nost!

Nu par šādām šiboleta būšanām 
arī mums tagad šad, tad galva jāpalau-
za – kur piederam? Kas mūs akceptē? 
Vai esam Latvijai (?), Vācijai (?) derī-
gi, piederoši? un kas mūs par piedero-
šiem norāda?

Bet nu atpakaļ pie mūsu foodie un 
rasola vai rosola! Rosols taču visiem 
garšo, vai ne?

Rasola paveidu patiesībā ir lērums: 
viens neliks desu, bet žāvētu šķiņķīti; 
viens liks krējumu, otrs majonēzi, tre-
šais abus; viens liks papildus klāt siļķi, 
vēl kāds piegriezīs vārītu bieti klāt – 
katrs var pieskaņot recepti pa savam, 
bet pamatlikums rosolam ir viens – iz-
ejvielu kvalitāte!!!

Un tā, man šķiet, ka mans gada se-
cinājums būs, ka LCM ir rosols!

Mums te ir kvalitatīvs rāmis, kuru 
piepildām ar visvisādiem jaukumiem – 
gan dejošanu – lieli, mazi, vidēji – visi 
dejo! Šad tad padzied, pakoklē, pasko-
lojās – vai nu vāceni mācoties, vai arī 
latviešu skoliņā, kā arī rokdarbos – pat 
tautas tērpus daļēji sašuvuši! Klausā-
mies gudrības – vai tās ir latviešu deju 
skolotāju un ekspertu domas, vai arī 
kas cits. Iznāk pat skaistas grāmatas, 
ko mūsu paši jaunākie, ar bērnu žūriju 
palīdzēm, izveidoja.

Nu jam, jam!
Un pakāpeniski varbūt mūsu ra-

sols – kā jau man nācies čukstus 
dzirdēt – āāā, re to vecā trimda taisī-
ja – gabaliņi lieli, nav smalki sagriez-
ti! – pārtop par rosolu – ar pareiziem 
zirnīšiem un majonēzi un visām sa-
stāvdaļām sīki, sīki sagrieztām. Kas 
zin, varbūt drīz pārtaps par kartupeļu 
salātu un griķēdāji pārtaps par kuskus-
niekiem!

Un tādiem procesiem esam mēs, 
Latviešu centrs, gan kā biedrība, gan 
arī kā ēka, svarīga lieta.

Kā jau mēs zinām, 2016. gada jū-
lijā beigsies 30 gadu uzdevums, ko ar 
5 miljonu marku piešķīrumu, devēji, 

vācieši, mums lūdza izpildīt – veicināt 
latviešu kultūru un jaunatni. Vai mēs 
savā rosolā to gribēsim tālāk darīt? Un 
kā?

Varbūt teiksim visi korī ai, nesa-
nāk, lai…, a, ko nu es tur varu izdarīt, 
man taču jādzīvo; Es vēl jauns, man 
šis, man tas... utt.

Taču, es sadzirdu arī pretējo – jā! 
Ir labi, ka ir vieta – vajag tādu LCM, 
gan kā ēku, arī kā biedrību! 

Bet tieši jaunajiem rosola baudītā-
jiem būs jānes arī atbildība par šo visu 
nākotnes latviešu būšanu. Es neapšau-
bu to, ka tāda vēlme, spēja un interese 
būs!

Jo, kā jau mēs redzam, latvieši 
ir darbīgi, var uzņemties atbildību, 
audzinot bērnus, rūpējoties, lai tie 
iet skolās un aug par krietniem cil-
vēkiem – tās visas iemaņas ir kārtīgi 
iekšā! Kāpēc arī nevarēs noturēt un 
veidot, jā, varbūt arī pārveidot un at-
tīstīt  sabiedrību, garšām un gaumēm 
mainoties?

Kopā to varam – to kopā spēcīgi 
izjūtam, kad piedalāmies dziesmu 
svētkos un meklējam saites ar LV vai 
paši sanākam, un, jā, kaut vai uz vella 
paraušanu tusējam – viens to sajūtu 
raus vairāk caur kultūru, cits vairāk 
caur dzīvo spēku.

Tāpēc novēlu katram piedalīties 
mūsu rosolā Latviešu centrs Minste-
rē veidošanā. Runājām viens ar otru, 
veidojam struktūras, vienlaikus do-
mādami tīkliksi, ārpus kastes un pla-
ši. Ja nepatīk tas, kas tagad ir, meklē-
jiet maiņas, pārtaisiet! Bet man šķiet 
svarīgi arī tieši tas taisiet! Nepirksim 
tikai gatavu rosolu rozā paciņās, bet 
attīstīsim savu, interesantu, darbojošu 
un skaistu (nu labi, garšīgu!) variantu!

Lai mums sanāktu! 
Z K-S 2015. gada 28. februārī

Laikrakstam „Latvietis“

* NRW – Nordrhein-Westfalen – Vāci-
jas federālā zeme Ziemeļreina-Vestfā-
lene, kurā atrodas Minstere.

Latviešu centrs Minsterē
Svarīga biedru pilnsapulce

Jaunā valde. No kreisās, pirmā rindā: Valda Dundare, 
Inese El Tavila, Ketija Tālberga, Inga Pētersone, Juris 
Trauciņš. Otrā rindā: Krišjānis Rācenājs.
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Melburna
Tikko koncerts iz-

skanējis, jādodas tālāk 
uz Melburnu. Lidojums 
ir īss – nepagūst lidapa-
rāts pacelties virs māko-
ņiem, kuru Austrālijas 

debesīs nav, un uzņemt platāku soli, 
kad jālaižas zemē. Melburnas Latvie-
šu organizāciju apvienības (MLOA) 
priekšsēde Kristīne Saulīte un viņas 
vīrs Pēteris aizvizina uz Līgas un Dā-
vida Dārziņu ļoti ērto māju, kur ne-
pārtraukti piepulcējas ļaudis. Ieskrien 
prātā – skat’, cik viņu daudz, to latvie-
šu Melburnā. Visus namatēvs un na-
mamāte laipni sagaida. Katrs atnesis 
pa cienastam. To nobaudīšana palīdz 
sapazīties un vest sarunas. Bet tad arī 
lietus ir klāt. Man tas liekas tik atsvai-
dzinošs un patīkams pēc svilinošās 
saules. Tā vien rādās, skaistais Dārzi-
ņu dārzs ievelk elpu un priecājas par šo 
debesu dāvanu. Nu gluži kā es... Tomēr 
pa tam dzirdu, ka austrāliešiem šķiet 
vēsi un auksti.

Drīz vien ir uzstādīta tehnika, un 
man jāstāsta par Jelgavas ledus skulp-
tūru festivāliem. Esmu savācis attēlus, 
ko esmu safotografējis par pēdējiem 
gadiem. Prieku sagādā tas, ka dzirdu 
sajūsmas izsaucienus un jautājumus. 
Gatavojot šo stāstījumu, esmu rēķinā-
jies, ka nedrīkstu apgrūtināt skatītājus 
un klausītājus ilgāk par pusstundu, 
bet tad jānobālē – man pietrūkst rā-
dāmā. Nodomāju – ak, es sliņķis! Vai 
tad nevarēju salādēt mazajā pirkstiņā 
vai visu festivālu attēlus?! Un Ledus 
grāmatu neesmu paķēris līdz, baidīda-
mies par kofera svaru. Labi, ka vēl ir 
neliels attēlu klāsts par smilšu skulp-
tūru festivāliem Jelgavā. Izrādās, ka 
melburnieši ir nenogurdināmi – prasa 
vēl, lai rādu un stāstu.

Pa to laiku pulkstenis nav stāvējis 
uz vietas, lai gan ir sajūta, ka nupat kā 
esmu atlidojis. Nealojies, stundenis 
bilst, ir jau krietna vakara stunda, rīt 
tak jau plkst. 9 no rīta jābūt Latviešu 
namā, kur uzstāsies skolas bērni un 
notiks svinīgais akts. Gribi vai negri-
bi, jātin makšķeres un jādodas uz mā-
jām.

Mājās gribas parunāt ar Ilzi Nāge-
lu, taču diena ir bijusi tik blīva noti-
kumiem un emocionāliem pārdzīvoju-
miem, ka miegs piezogas nelūgts. Un 
jāiet pie miera. Galu galā nākošajā rītā 
jau agri jābūt atkal ierindā un nedrīkst 
parādīt, ka esi noguris.

Miegs ir spirdzinošs. Kad uztrau-
šos kājās, Ilze jau saposusies tautas 
tērpā un steidzina mani.

Melburnas Latviešu nams ir ār-
kārtīgi skaists un lieliski iekārtots. Un 

Pie latviešiem Austrālijā 
...ne jau nākotni lidoju satikt, bet latviešus sešās Austrālijas pilsētās

Pirmais turpinājums. Sākums LL350.

Kučeru mājās. No kreisās: Māris Kučers, Nora Žubecka, Māris Brancis, Aina 
Kučera.
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Māris Brancis Federācijas laukumā (Federation Square) Melburnā.
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kas ļaužu sarodas! Viņi nāk un nāk. 
Ilze mani sapazīstina ar kordiriģentu 
Viktoru Bendrupu, šo leģendāro per-
sonību Austrālijas latviešu kultūrā, 
par kuru lasīts. Viņš taču arī ir jelgav-
nieks! Viņa tēvs bija kurlmēmo skolas 
direktors, ļoti redzama persona Jelga-
vas sabiedriskajā dzīvē. Bet, kad uzzi-
nu, ka viņš ir līvbērznieks, gandrīz vai 
šķiet, ka esam radi.

Vēl priecīgāka ir tikšanās ar Ojā-
ru Bensonu, bijušo Melburnas Ope-
rešu ansambļa solistu. Cik daudzas 
neaizmirstamas un krāšņas stundas 
pavadītas ar viņu un ar Vairu un Ed-
garu Mūrniekiem Rīgā! Tas ir bijis tik 
sen, ka nemaz nav taisnība. Laiks ir 
paņēmis sev līdz Vairu un Edgaru un 
lielisko ansambli, kura ieskaņojumus 
viņi atveda sev līdzi, un tos ar baudu 
klausījāmies.

Sajūsmas asaras sariešas acīs, vē-
rojot plašo skolas saimi un tās uzstā-
šanos. Ar patiku noskatos Ilzes režijas 
darbu Atmiņas par 18. novembri – da-
žādos laikos un vietās aktieru lasīju-
mā. Laba dikcija un valoda – patīkami 
dzirdēt to.

Bet tad jau laiks ir aizsteidzies, 
īsu brīdi paciemojamies pie Ainas un 
Māra Kučeriem un Noras Žubeckas 
viņu gleznām bagātajās mājās. Varu 

tuvāk apskatīt Austrālijas latviešu 
glezniecību, kas man kaut cik zinā-
ma no samērā retajām reprodukcijām. 
Tās nevar aizstāt dzīvas bildes. Kārļa 
Trumpja oriģinālus nekad nebiju re-
dzējis. Laba glezniecība vienmēr ir 
sirdij tuva.

Palikušas tikai nedaudz stundas, 
lai iepazītos ar Melburnas centru, ar 
tās arhitektūru. Ko tik neilgā laikā ap-
skatīsi? Tad nu Ilze Nāgela ved garām 
slavenajiem Botāniskajiem dārziem 
gandrīz vai pilsētas viducī. Diena iet 
uz galu, tad varam tikai no ārpuses ap-
skatīt Viktorijas Mākslu koledžu (The 
Victorian College of the Arts), izdodas 
vismaz apraudzīt skulptūras tās priek-
šā. Arī Viktorijas Nacionālā galerija 
atpūšas pēc dienas darbiem. Acis var 
pamielot ap blakus esošām celtnēm, 
ap lielisko ēku kompleksu Federācijas 
laukumā, toties tur varam ieiet iekš-
telpās – milzīgajās hallēs ar savdabī-
gajām metāla konstrukcijām. Aizejam 
līdz nelielai ieliņai, kuru grezno grafiti 
zīmējumi, daži no tiem ir ļoti labi. Arī 
šeit jaunā paaudze nebīstas zīmēt vi-
sādus nāves simbolus, piemēram, gal-
vaskausus visai izaicinošā formā. Pat 
kāds apģērbu veikals skatlogā blakus 
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No  2015.  gada  27.  līdz  29. mar-
tam visā Latvijā norisināsies pasā-
kums Satiec savu meistaru! 2015. Šajā 
pavasarī mācekļus pie sevis aicinās 
rekordliels tautas lietišķās mākslas 
meistaru, stāstnieku, teicēju un muzi-
kantu skaits – pasākums norisināsies 
vairāk nekā 170 vietās.

Satiec savu meistaru! 2015 ietva-
ros ikviens aicināts piedalīties meis-
tardarbnīcās, individuālās nodarbībās, 
atvērtās darbnīcās, paraugdemonstrē-
jumos, lekcijās, koncertos vai dančos 
un kopīgā muzicēšanā. Pasākumā va-
rēs iepazīt un apgūt dažādas prasmes, 
kas saistītas ar tradicionālo amatnie-
cību, muzicēšanu, dziedāšanu, mut-
vārdiem un zināšanas, kas saistītas 
ar dabu un visumu, rituāliem un svēt-
kiem. Satikt savu meistaru varēs Lat-
vijas pilsētu un novadu bibliotēkās, 
muzejos, kultūras centros, izglītības 
iestādēs un meistaru dzīvesvietās.

„Daudzi no meistariem, ko varē-
sim satikt šogad, ir regulāri šī pasā-
kuma dalībnieki – vairāki piedalās jau 
otro vai trešo reizi, taču priecājamies, 
ka pieteikušies arī jaunu, iepriekš Sa-
tiec savu meistaru! nepiedāvātu pras-

mju lietpratēji. Šogad ar interesantiem 
piedāvājumiem pasākumā iesaistīsies 
muzeji – Kuldīgas Novada muzejs, 
Liepājas, Preiļu, Ventspils muzejs un 
citi.

Kā vienmēr, visvairāk meista-
ru piedāvās apgūt dažādus rokdarbu 
veidus un aušanu; ļoti pieprasītas ir 
arī ēdiena gatavošanas meistarklases. 
Pasākumā varēs iemācīties cept plānās 
pankūkas pēc 20. gadsimta sākuma 
receptes, pīrāgus un, protams, sklandu 
raušus,“ stāsta Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra tautas lietišķās mākslas 
eksperte Linda Rubena.

Jau otro gadu pasākums Satiec 
savu meistaru! iekļausies arī Berga 
Bazāra tradicionāli rīkotajā amatnieku 
un zemnieku tirgū. Sestdien, 28. mar-
tā, tur būs iespēja tikties ar dažādiem 
meistariem, piedalīties rotaļās un dan-
čos, kā arī apmeklēt lekcijas un prak-
tiskās nodarbības par latviešu tautas 
tērpu valkāšanu un darināšanu. Berga 
Bazārā notiks arī Satiec savu meista-
ru! otrā – Latgalei veltītā DVD atklā-
šana.

Atrodi savu meistaru un piesakies! 
Kontaktinformācija: www.satiecsavu-

meistaru.lv un www.lnkc.gov.lv
Daudzās norises vietās apmeklē-

tāju skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām 

2015. gada 3. martā Latvijas Na-
cionālajā operā ar Hennessy un DNB 
bankas atbalstu notika Lielās mūzikas 
balvas 2014 pasniegšanas svinīgā ce-
remonija, kurā tika paziņoti laureāti 
deviņās kategorijās.

Kategorijā Par mūža ieguldījumu 
balvu saņēma diriģents Mariss Jan-
sons.

Kategorijā Eiropas nozīmes mūzi-
kas notikums Latvijā sudraba statueti 
ieguva projekts Bahs.  Pasija.  Rīga, 
kas noritēja 4., 11. un 18. aprīlī Rīgas 
Domā, Sv. Pētera baznīcā un Sv. Jāņa 
baznīcā. Koncerts bija Rīga 2014 – Ei-
ropas kultūras galvaspilsētas prog-
rammas notikums.

Kategorijā Gada koncerts balvu 
saņēma Ingas Kalnas solokoncerts 
Bel canto, kas notika 17. maijā Latvi-
jas Nacionālajā operā. Diriģents Džu-
lians Reinoldss (rīkotājs – Latvijas Na-
cionālā opera).

Savukārt par Gada uzvedums lau-
reātu tika izvirzīta Kristapa Pēterso-
na opera „Mihails un Mihails spēlē 
šahu“ Latvijas Nacionālajā operā, 
diriģenti Ainārs Rubiķis un Atvars 
Lakstīgala, režisors Viesturs Meik-
šāns (rīkotājs – Latvijas Nacionālā 
opera) Opera bija Rīga 2014 – Eiropas 
kultūras galvaspilsētas programmas 
notikums.

Kategorijā Par izcilu sniegumu 

LMB 2014 balvu saņēma dziedātājs 
Egils  Siliņš  –  F. MendelszonaBar-
toldi oratorijā Elija 13. decembrī Lie-
lajā ģildē, solokoncertā 14. novembrī 
Latvijas Nacionālajā operā, festivālos 
Summertime un Artissimo.

Par izcilu interpretāciju laureāta 
godā tika čelliste Sola Gabeta – solo-
partija Pētera Vaska Otrā čellkoncerta 
Klātbūtne pirmatskaņojumā 25. ok-
tobrī Lielajā ģildē (kopā ar Sinfonietta 

Rīga un diriģentu Normundu Šnē).
Kategorijā Par izcilu darbu an-

samblī LMB 2014 balvu saņēma ērģel-
niece Kristīne Adamaite.

Kategorijā Gada jaundarbs bal-
vu saņēma Andris Dzenītis – E[GO], 
koncerts saksofonam un orķestrim, 
pirmatskaņojums Latviešu simfonis-
kās mūzikas lielkoncertā 25. janvārī 

Lielās mūzikas balvas 2014 laureāti
Par mūža ieguldījumu – Mariss Jansons

„Satiec savu meistaru! – 2015“
Marta beigās visā Latvijā varēs satikt savu meistaru

Lielās mūzikas balvas 2014 pasniegšanas svinīgā ceremonija.
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Jostas – A. Liepiņš.
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Latgales podnieki.
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22.  februāris gai-
dām un skautiem visā 
pasaulē ir Draudzības 
diena. Tā ir skautisma 
dibinātāja lorda Ro-
berta BēdenPauela un 
lēdijas BēdenPauelas 

dzimšanas diena. Šogad Nujorkā 
skauti un gaidas svin ne tikai mūsu 
dibinātāju dzimšanas dienu, bet arī 
Rīgas (90.) skautu vienības un Zilā 
kalna (4.) gaidu vienības 66 darbības 
atceres svētkus. Svinības, kā jau kat-
ru gadu, sākās ar vienību piedalīša-
nos mācītāja J. Saivara vadītā diev-
kalpojumā, kam sekoja akts, kuru 
sekmīgi vadīja skautu un gaidu vecā-
ku padomes priekšsēde Gita Berga ar 
uzrunu:

„Kad sanāk gaidas un skauti kopā 
, tad skan prieki, smiekli un jauka sa-
jūt. Gaidu un skautu nodarbības ir 
priecīga vieta, kur var satikt draugus 
un piedalīties interesantās nodarbī-
bās. Vasarā bija 11. Lielā nometne 
„Mantojums“, kur jūs sadraudzējā-
ties ar latviešu skautiem un gaidām 
no citām pasaules malām – Kanādas, 
Austrālijas un Latvijas. Un nupat 
mēnesi atpakaļ bija ziemas nomet-
ne, kur bija ledus karuselis, pikoša-
nās sniegā un slēpošana. Ja nav laba 
oma un negrib piedalīties skautu un 
gaidu nodarbībās, vai tad ir jāatmet 
skauti un gaidas, nē, tieši otrādi – jo 
skautu un gaidu draugi ir tie, kas tev 
palīdzēs, jo tie ir, ar kuriem jūs esiet 
uzauguši kopā un kuri jūs saprot un 
pazīst. Tā tad, lai skautu un gaidu 
vienībās atskan prieki un smiekli un 
jauka sajūta, ne tikai šodien, bet arī 
nākotnē.“

Vienības rakstiski sveica Latviešu 
gaidu priekšniece vad. Anita Vējiņa un 
Latviešu skautu priekšnieks vad. Ar-
nis Vējiņš, no Austrālijas: „Apsvei-
cam Jūs visus vienību gada svētkos 
un Gaidu Draudzības dienā. Novēlam, 
lai katra jauna diena, lai nāk pie jums 
kā jauna cerība, jauns solījums, jauna 
ticība, jauna enerģija un jauna sajūs-
ma. Būsim modri!“

No apsveicējiem bija Kārlis Za-
murs – Ņujorkas ev. lut. draudzes Zie-
meļnovada draudzes priekšnieka pār-
stāvis un dāmu komitejas priekšniece 
Baiba Kļaviņa ar dāvanām vienību 
turpmākam darbam. K. Zamurs novē-
lēja skautiem un gaidām būt kā Sprī-
dītim, izceļojot visādas citas vietas, 
vienmēr atgriezties atpakaļ pie savām 
īstām mājām.

Zilā kalna (4.) gaidu vienības 
priekšniece, vad. Laila LiepiņaSau-
tarda (Southard) deva pārskatu par 
vienības darbību un sastāvu. Šogad 
vienībā ir 15 guntiņas 8 gaidas un 11 
lielgaidas, no tām pagājušā gadā ie-
stājušas trīs jaunas guntiņas. Guntiņu 

Elizabeti GrigalinovičuLeju apsveica 
par 12 iegūtām guntiņu darba zīmēm. 
Vad. L. LiepiņaSautarda pateicās vie-
nību labvēļiem. un apbalvoja ar Gaidu 
pateicības zīmi Janu Teteri un Lindu 
Baironu (Byron).

Rīgas (90.) skautu vienības priekš-
nieks vad. Reinis Sīpols ar klusuma 
brīdi sarīkojuma akta dalībniekus lū-
dza godināt pagājušā gadā mūžībā aiz-
gājušo vadītāja vietnieku Paulu Bergu. 
Tad viņš ziņoja par skautu vienības 
sastāvu – 18 mazskauti, 14 skauti un 
12 roveri. Vienībā šogad ir iestājušies 
trīs jauni mazskauti. Vad. R. Sīpols 
pateicās vienību labvēļiem par darbu 
atbalstot vienības darbību, pasniedzot 
skautu kustības apbalvojumu Saulīti 
Lindai Zālītei un Gitai Bergai. Ar Sau-
līti lentā tika apbalvoti Edgars Zālīte 
un Ilze Bārs.

Pēc siltām pusdienām, kuras bija 
sagatavojusi labvēle Maija Dzene ar 
palīdzēm, vecāki un viesi varēja bau-
dīt Māras Ast vadībā iestudēto lugu, 
Sprīdītis. Mārai Ast palīgā bija Matīss 
Kaža, Daina Gulbe, Gvido Teteris un 
Sarmīte GrigalinovičaLeja.

Māra Asts stāsta: „Teksts šodie-
nas izrādei nav modernizēts, tie ir 
Annas Brigaderes vārdi, bet tēloju-
mos atļāvos mainīt Sprīdīša darbību, 
lai tas atbilstu modernai interpretā-
cijai. Sprīdīša lomu tēlo seši aktieri, 
jo mūsu mērķis ir dot visiem skautiem 
un gaidām iespēju piedalīties teātra 
izrādē latviešu 
valodā, cerams 
ar baudu un pa-
tiku gan viņiem, 
gan, jums, skatī-
tājiem!“

Par gaismām 
un skaņu bija at-
bildīgi vadītāji 
Dāvids Grendze, 
Dagnija Lapiņa, 
Matīss Kaža un 
par mūziku J. Gri-
galinovičsLeja. 
Par kostīmiem jā-

Ņujorkas skautu un gaidu vienības
Svin 66 gadu darbības atceri

Ņujorkas skautu un gaidu kopbilde.
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No kreisās: „Saulītes lenta” saņēmēji Ilze Bārs un Edgars 
Zālīte, vad. Reinis Sīpols, „Saulītes”’ saņēmēji Gita Berga 
un Linda Zālīte.
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pateicas vadītāju vietniecēm Ilzei Bā-
rai un Dainai Gulbei, vadītājiem Lailai 
LiepiņaiSautardai un Gvido Teterim.

Sekoja izlozes, laimesti krita gan 
lieliem gan maziem, un visi bija ap-
mierināti ar saviem laimestiem un 
iegūtiem līdzekļiem vienību turp-
mākam darbam. Lielā loterijā, kuru 
vadīja Linda Zālīte, bija pieci lieli 
priekšmeti: 2 nakšņu brīvu palīkšanu 
Rotā ieguva Inta Bārs, LAIKA avīzes 
viena gada abonementu saņēma Mi-
ķelis Akerbergs, $250 draudzes do-
lārus vad. Nora Aivara, $300 dāvanu 
karti Līvija Medne un i-pad vad. Inta 
Šķinķe.

Janas Teteres un Daces Spanier 
izkārtojumā notika mazā loterijā, kur 
varēja ielikt loterijas biļeti attiecīgā 
traukā, lai saņemtu, ko tik sirds vēlās 
no 38 iespējamām lietām, kā piem., 
lego kolekcijas, saldējuma gatavoša-
nas aparāts, guļammaiss, telti, Latvi-
jas garšas, biļetes uz hokeju spēlēm 
vai pat makšķerēšanu ar vad. Mārtiņu 
Puteni vai operas izrāde ar Maiju un 
Maiklu (Michael) Israelu, vai video-
spēļu lietpratējiem – Playstation 4, 
MP3 mūzikas atskaņotāju, vai ekskur-
siju uz ANO ēku Latvijas vēstnieka 
J. Mažeika vadībā. Šo loteriju sekmīgi 
vadīja Gints Gulbis.

Vad. Aldis Jātnieks varbūt visla-
bāk izteica domu par skautu un gai-
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modernizēt sabiedrisko infrastruktū-
ru, valdība emitēja naudu šo projektu 
finansēšanai.

Šāda finansēšanas kārtība ļāva 
ieviest vienkāršu nodokļu sistēmu. 
Gērnsijā nav pievienotās vērtības vai 
apgrozījuma nodokļa, nav mantojuma 
nodokļa, kā arī kapitāla pieauguma un 
kapitāla pārvietošanas nodokļa. Visi 
strādājošie maksā vienādu 20% ienā-
kuma nodokli. No 2008. gada visaugs-
tāko uzņēmuma nodokļa likmi maksā 
zemes un nekustamā īpašuma īpašnie-
ki. Tas Gērnsiju pasargā no īpašumu 
spekulācijām un spekulāciju burbu-
ļu uzpūšanas. Tas ir iemesls, kāpēc 
Gērnsijai nav raksturīgas tās krīzes, 
kādas laiku pa laikam piedzīvo citas 
rietumu valstis.

Pašreiz Gērnsijā bezdarbs ir – 
0,86%. 200 gadu laikā, kopš Gērnsija 

Lilita  Krūze jau 
š.g. 15. janvārī tika ap-
stiprināta Latvijas Goda 
konsules amatā Gērn-
sijas salā (Guernsey). 
Goda konsulāts oficiāli 
tiks atklāts pavasarī, 

klātesot gan Gērnsijas augstākajām 
amatpersonām, gan arī Latvijas vēst-
niekam Lielbritānijā Andrim Teikma-
nim.

15.  februārī Lilita Krūze saņēma 
īpašu Dieva svētību šim darbam svētku 
dievkalpojumā Gērnsijas Anglikāņu 
baznīcā, kur sprediķoja prāvests And-
ris Abakuks, bet svētības vārdus teica 
arhibīskaps Elmārs E. Rozītis. Vietē-
jais prāvests Džons Gils (John Guille) 
dievkalpojumā bija ielūdzis arī īpašos 
viesus no Gērnsijas valdības: pārvald-
nieku (Bailiff) Ričardu Kolasu (Ri-
chard Collas) un Kultūras un izklaides 
ministru Maiku Oharu (Mike O’Hara).

Interese par šo pasākumu bija arī 
vietējiem preses pārstāvjiem. Jau die-
nu pirms dievkalpojuma Lilita Krūze 
bija sniegusi interviju vietējā salas 
laikrakstā, un tās kontekstā laikrakstā 
bija ievietota fotogrāfija, kurā doku-
mentēts savarīgais notikums – Porvo 
sadarbības līguma parakstīšanā starp 
Latvijas Ev. luterisko baznīcu ārpus 
Latvijas un Anglikāņu baznīcu.

16.  februāra rītā Lilita Krūze 
kopā ar Andri Abakuku un arhibīska-
pu Elmāru E. Rozīti sniedza interviju 
Gērnsijas Radio studijā.

Gērnsijas sala, kuras platības (78 
kvadrātkilometru) un iedzīvotāju skai-
ta ziņā (65 580) ir mazāka par Jelga-
vu, atrodas Lamanšā starp Angliju un 
Franciju. Formāli Gērnsija atrodas zem 
britu kroņa, bet faktiski tā ir neatkarī-
ga valsts, kura nav ES sastāvā. Gērnsi-
jas galvaspilsēta ir Sentpīterporta.

Oficiālā valoda tur ir angļu valoda. 
Diemžēl, vietējā Guernesiais valoda 
praktiski tur ir izmirusi. To prot tikai 
daži visvecākie salas iedzīvotāji. Pie 
Valsts valodas pieskaitāma arī franču 
valoda, taču aizvien biežāk Gērnsijā 
dzirdama arī latviešu valoda.

Jau kopš 1991. gada, kad Latvijas 
iedzīvotāji sāka doties īslaicīgi strādāt 
ārzemēs, lai atgrieztos Latvijā turīgā-
ki, labākā sociālā pozīcijā, Gērnsija 
bija viens no pirmajiem darba meklē-
jumu mērķiem. Darbs ārzemēs piedā-
vāja nopelnīt vairāk un ātri, ko nepie-
dāvāja Latvijā.

Algas sākotnēji nebija lielas – tikai 
3 mārciņas stundā. Darbā lauksaim-
niecībā aicināja galvenokārt stipras 
sievietes. Kopš 2010. gada Gērnsi-
jā minimālā alga ir 6 britu mārciņas 
stundā. Veikalos un aprūpes centros 
atalgojums ir uz pusi augstāks. Pēdējos 
gados Gērnsijā strādā arī uzņēmēji un 
banku darbinieki, ziedu audzētāji, op-

tisko instrumentu u.c. izstrādājumu ra-
žotāji, tūrisma nozarē strādājošie u.c.

Tiek lēsts, ka šobrīd ziemas perio-
dā Gērnsijā strādā apm. 2000 valsts 
piederīgo, bet vasarā – vairāk nekā 
4000.

Tā kā Gērnsija neatrodas Eiropas 
Ekonomiskajā zonā, uz to neattiecas 
regula par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordināciju. Šā iemesla dēļ 
līgums ar Gērnsiju sociālās drošības 
jomā būtu ļoti nozīmīgs tur strādājo-
šiem Latvijas pilsoņiem, kuri tur legāli 
strādājuši un veikuši sociālās apdroši-
nāšanas iemaksas. Sasniedzot pensio-
nēšanās vecumu, viņi pēc atgriešanās 
Latvijā saņemtu vecuma pensiju no 
Gērnsijas.

Vērojot Gērnsijas pārticīgo ikdie-
nu, tīrās, sakoptās ielas, arī reti kur 
vairs pasaulē sastopamo – dziļo drošī-
bas sajūtu, ko īpaši var baudīt bērni un 
jaunieši, sāku interesēties par iemes-
liem, kas viņiem nodrošinājis šo vienu 
no visaugstākajiem dzīves standartiem 
pasaulē. Vēl jo vairāk tādēļ, ka Gērn-
sija, līdzīgi kā Latvija, savulaik cietusi 
no okupācijas jūga, par ko liecina, pie-
mēram, ielu nosaukumi franču valodā 
u.c. fakti.

Atslēgu šai labklājībai atradu uni-
kālajā Gērnsijas pieredzē, kur viņi 
izveidojuši paši savu klasisko nacionā-
lās ekonomikas sistēmu. Savu valūtu – 
Gērnsijas mārciņu salas vadība emitē 
pati. Šī nauda ir brīva no procentiem, 
jo Gērnsijā nav britu parauga centrālās 
bankas.

Šādu praksi Gērnsija uzsāka pēc 
Napoleona kariem. Tolaik stāvoklis 
Gērnsijā neatšķīrās no pašreizējās si-
tuācijas Latvijā – sala nopostīta, ceļi 
nolaisti, mazi valsts ienākumi, lieli 
valsts parādi. Gērnsijā valdīja bez-
darbs un nabadzība, tāpēc salas iedzī-
votāji sāka strauji izbraukt uz citām 
valstīm.

Tieši šajā krīzes laikā Gērnsijas 
valdība sāka gudri un enerģiski, radi-
kāli manīt esošo situāciju. Neiesaistot 
augļotājus – baņķierus un pat neprasot 
atļauju britu aizbildņiem, 1816. gadā 
tā emitēja valsts naudu 6000 mārciņu 
vērtībā. Šī suverēnā valūta bija brīva 
no parādiem, un segums tai bija valsts 
autoritāte. 4000 mārciņas tika iegul-
dītas ceļu būvē u.c., bet pārējā summa 
bez procentiem tika aizdota citiem 
projektiem. Šādā ceļā Gērnsijas taut-
saimniecība ātri atdzīvojās.

Līdz 1958. gadam šādā veidā un 
neizraisot nekādu inflāciju, Gērnsijas 
valdība bija emitējusi 542 tūkstošus 
mārciņu. Salā darbojās arī privātas ko-
mercbankas, kuras aizdeva privātiem 
klientiem, bet pati valsts nekad neaiz-
ņēmās un neradīja parādus, kurus va-
jadzētu segt nodokļu maksātājiem.

Vienmēr, kad vajadzēja būvēt vai 

Latvijas Goda konsule Gērnsijā
Saņem svētību darbam
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Latvijas Goda konsule Gērnsijā Lilita 
Krūze.
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No kreisās: Prāv. Andris Abakuks, ar-
hibīskaps Elmārs E. Rozītis, Gērnsijas 
prāvests Džons Gils (John Guille).
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Mums vēl ir vieta Jūsu 
paziņojumiem.

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

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai 
$24.
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stiprinājusies. Patiesībā Satversmē 
nodaļa par Saeimu ir pirms nodaļas 
par Valsts prezidentu, un tas arī ir labi 
saprotams, jo vara valstī pieder Latvi-
jas tautai, kura caur vēlēšanām tālāko 
varas sadalījumu un izpildi uztic Sa-
eimai. Tā jau tad tālāk lemj par prezi-
dentu un valdības vadītāju.

Manā, neprofesionāla jurista vai 
politikas zinātnieka, lasījumā Satvers-
me ļoti skaidri un apzināti līdzsvaro 
politiskās varas dalījumu starp trim 
atzariem – Saeimu, Valsts prezidentu 
un Ministru kabinetu. Tiem visiem ir 
tiesības iesaistīties likumdošanas dar-
bā ar saviem ierosinājumiem, tādējādi 
līdzsvarojot, liekot vairāk meklēt kop-
saucējus un saskaņojot pēc iespējas 
vairāk interešu likumdošanas darbā.

Tāda kārtība, ja to godprātīgi īs-
teno, nāk tikai par labu sabiedrības 
kopējām interesēm. Par to arī esam 
vairākkārt pārliecinājušies laikā, kopš 
Latvijā atjaunota Satversmes darbība. 
Pa to starpu gan ir gadījušies arī pretēji 
mēģinājumi, tomēr arī tie ir novērsti, 
pateicoties Satversmes dotajām iespē-
jām. Galu galā Satversmes nodaļā Li-
kumdošana ir pieminēta gan tauta, gan 
trīs sabiedrības pārvaldes atzari – Sa-
eima, prezidents, valdība.

Pēc būtības mūsu valsts pamatli-
kums nevienai augstai amatpersonai 
nedod absolūtu un neapšaubāmu varu, 
un tas ir īpaši svarīgi salīdzinoši jau-
nas demokrātijas apstākļos un Latvijas 
ģeopolitiskajā stāvoklī. Pretējā gadī-
jumā sekas var būt sabiedrībai grau-
jošas un neatgriezeniskas. Visas Lat-
vijas augstās amatpersonas un tautas 
priekšstāvji ir pārvēlami un atceļami, 
turklāt tieši vai pastarpināti uzrauga 

viens otra darbību, ja vien vadās pēc 
Satversmes gara un burta. Nekādas 
dievišķas un neapšaubāmas pilnvaras 
nevienam nav paredzētas.

Tautas griba
Arī ārpolitikā Satversme pare-

dzot, ka prezidents reprezentē valsti 
starptautiski, izslēdz vienpersonisku 
un apšaubāmu rīcību, jo prezidentam 
starptautiski ir jāpārstāv tāda ārpoli-
tika, kas guvusi valdības un Saeimas 
apstiprinājumu. Satversme taču nesa-
ka, ka prezidents viens pats veido vai 
vispār veido ārpolitiku.

Tāpēc te ir vietā arī piebilst, ka 
neviens no atjaunotās Latvijas valsts 
prezidentiem nav nedz vienpersoniski 
izvedis Krievijas armiju, nedz ievedis 
Latviju ES un NATO, nedz ar kādu 
brīnumnūjiņu uzlabojis vai pasliktinā-
jis attiecības ar kādu valsti. Tas vien-
mēr ir bijis kopējs Saeimas, prezidenta 
un valdības darbs, turklāt vidēji reizi 
četros gados Latvijas tauta savu ārpo-
litisko izvēli ir apstiprinājusi Saeimas 
vēlēšanās. 

Un arī iekšpolitiski nevienam no 
prezidentiem mēs nevaram pierakstīt 
vienpersoniskus un izcilus nopelnus 
kādas jomas sakārtošanā vai problē-
mas atrisināšanā. Prezidenta personī-
bai un politiskajai gribai neapšaubāmi 
ir nozīme, taču bez tautas atbalsta tas 
nav īstenojams. Arī to paredz Satvers-
me, un tā tas bija gadījumā ar 10. Saei-
mas atlaišanu, kad prezidenta lēmums 
tikai deva tautai iespēju teikt savu no-
teicošo vārdu.

Kopumā mūsu valsts pamatliku-
mam ir apbrīnojami labi izdevies līdz-
svarot triju politiskās varas atzaru dar-
bību, tādējādi nodrošinot pēc iespējas 
plašāku tautas interešu pārstāvību. 
Vienlaikus Satversme izslēdz varas 

vienpersonisku uzurpēšanu un kāda 
no trim atzariem uzkundzēšanos ci-
tiem. Iespējams, tādēļ arvien no jauna 
tiek cilāts jautājums par izmaiņām Sat-
versmē un prezidenta pilnvaru palieli-
nāšanu, kas būtu izdevīgas vien tiem, 
kam nerūp demokrātiskās pārvaldes 
nostiprināšanās mūsu valstī, bet inte-
resē varas nelīdzsvarots sadalījums.

Nekas par morāli
Diemžēl sabiedriskajā sarunā par 

prezidenta vēlēšanām mēs vairāk dzir-
dam par to, cik daiļrunīgam un gudrā-
kam par pārējiem, cik harismātiskam 
un morāli visiem pāri stāvošam jābūt 
prezidentam. Kā viņam jārisina tiesis-
kuma, izglītības un zinātnes vai taut-
saimniecības problēmas.

Protams, ka visas augstāk minētās 
un arī citas labas īpašības un zināšanas 
ir noderīgas prezidenta darbā, tomēr 
šajā sarunā pārāk maz ir vērtēts tas, 
kā prezidents mūsu valstī pilda savus 
tiešos un Satversmē paredzētos pie-
nākumus. Galu galā Satversme neko 
nesaka par morālo autoritāti, tautas 
glābēju vai krīvu krīvu, bet gan nosa-
ka ļoti skaidrus prezidenta pienākums 
valsts un sabiedrības pārvaldē un li-
kumdošanā.

Ja gribam, lai mūsu valstī nostip-
rinās demokrātija un aug tautas lab-
klājība, tad katram no mums, un jo 
īpaši valsts augstākajām amatperso-
nām, ir ļoti godprātīgi un cītīgi jādara 
savs tiešais darbs. Valsts prezidenta 
gadījumā tas ir ļoti precīzi aprakstīts 
Satversmē. Prezidents var arī glaudīt 
bērniem galvas, griezt lentītes un da-
līties ar viediem padomiem, taču tikai 
pēc tam, kad ir izpildījis savus tiešos 
pienākumus.
Sanita Upleja, neatkarīgā žurnāliste

Laikrakstam „Latvietis“

Prezidents un pamatlikums
Turpinājums no 1. lpp.

Lielajā ģildē (Arvīds Kazlausks – sak-
sofons, Latvijas Nacionālais simfo-
niskais orķestris, diriģents Normunds 
Šnē).

Gada jaunais mākslinieks laureāts 
ir sitaminstrumentālists Jānis  Bom-

bizo-Fedotovs, kurš saņēma arī Hen-
nessy speciālbalvu.

DNB bankas speciālo balvu Par 
talantu audzināšanu saņēma peda-
gogs, diriģents un komponists Jānis 
Kaijaks.

Portāla „Delfi“ publikas simpā-
tijas balvu ieguva diriģents Kaspars 
Ādamsons.

Lielo mūzikas balvu 2014 organizē 
VSIA Latvijas Koncerti sadarbībā ar 
Kultūras ministriju. Svinīgā balvu pa-
sniegšanas ceremonija notika ar Latvi-
jas Nacionālās operas atbalstu. 

Rinta Bružēvica
Latvijas Koncertu sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Lielās mūzikas balva 2014
Turpinājums no 9. lpp.

pieteikties savlaicīgi!
No 9. marta www.1188.lv un www.

satiecsavumeistaru.lv ir pieejama 
meistaru digitālā karte.

Satiec savu meistaru! ir 2009. gadā 
aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas 

turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiro-
pas projektā Eiropas amatu prasmju 
dienas. Līdzīgi pasākumi, kur tradi-
cionālo prasmju zinātāji uzņem pie 
sevis mācekļus, vienlaikus notiek arī 
Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un ci-
tās pasaules valstīs. Projekta būtība ir 
vēstīt plašākai sabiedrībai par nemate-
riālā kultūras mantojuma saglabāšanu 

un pārmantošanu, kā arī meistariem, 
viņu zināšanām un prasmēm.

Piedalīties pasākumā Satiec savu 
meistaru! aicina Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas 
novadu un pilsētu pašvaldībām.

Inga Bika
Sabiedrisko attiecību speciāliste, 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

„Satiec savu meistaru! – 2015“
Turpinājums no 9. lpp.

du vienību darbību: „Vienības trīs 
nometnes šajā pēdēja darbības gadā 

bija ļoti labi apmeklētas, tas ir tikai 
pierādījums, ka skautisma/gaidisma 
audzināšanas principi – dzīvošana 
dabā, draugu attiecību izveidošana un 
stiprināšana, fiziskas nodarbības un 

praktiskas apmācības ir šajās dienās 
ne tikai nepieciešamai, bet arī pievil-
cīgi.“

Vad. Maija Šķinķe
Laikrakstam „Latvietis“

Ņujorkas skauti un gaidas
Turpinājums no 10. lpp.
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Ja šodien neievedīs 
reformas asimilēt mino-
ritātes, tad nākošā pie-
tura Krievijas tankiem 
pēc Ukrainas būs – vie-
na pēc otras – pārējās 
Krievijas pierobežas 
valstiņas. Pēc Padomju 

impērijas sabrukuma visas šīs valsti-
ņas, Latviju ieskaitot, brīvību atguvu-
šas savā sajūsmā un naivitātē cerēja, 
ka varēs ar krievu runājošo minori-
tāti integrēties vienā saticīgā, godīgā, 
demokrātiskā, humānā vidē, veidojot 
kopīgu nākotni. Daži, solidaritātes 
pārņemti pret krievu runājušām mino-
ritātēm pat mudināja ne tikai krieviem 
mācīties latviski, bet latviešiem arī 
mācīties krieviski.

Neviens neiedomājās, ka dau-
dziem padomju varas vīriem bija ci-
tādāki plāni: ar propagandu kūdīt un 
mānīt krievu runājošās minoritātes, 
izveidot piektās kolonas un izraisīt 
nemierus. To visu attaisnojot ar pa-
matojumu sargāt un glābt krieviski 
runājošos no fašistu sloga, lai kur tie 
pasaulē atrastos. Ar šādu dogmu viņi 
attaisno iejaukšanos katrā valstiņā (kā 
šodien Ukrainā) ar militāru varu. Tas, 
ka rezultātā tiek arī nogalināti daudzi 
krievu bērni, mātes un tēvi, – kuri šo-
dien ir tikpat naivi kā tie mazo valsti-
ņu etniskie iedzīvotāji bija pirms 23 
gadiem, – bijušos padomju varas vī-
rus, protams, neuztrauc. Viņu mērķis 
ir atjaunot un paplašināt savu bijušo 
impēriju, nerēķinoties ne ar saviem, 
ne citu tautu iedzīvotājiem. Viss, kas 
viņiem ir vajadzīgs, lai krievu runājo-
šās minoritātes izraisa neapmierinātī-
bu, tā dodot attaisnojumu iebraukt ar 
tankiem. Viņu tieksme atgūt un papla-
šināt Padomju impēriju pastāv. Mai-
nījusies ir tikai politiskā ideoloģija, 
ne metodoloģija. Agrāk tas tika darīts 
komunisma vārdā, atbrīvot verdzinā-
tos strādniekus no kapitālistu važām; 
šodien, – lai glābtu fašistu apspiestās 
krieviski runājošās minoritātes.

Ja pirms 23 gadiem Latvijā un ci-
tās Krievijas pierobežas zemēs būtu 
skolās ieviesta vietējā valsts valoda, 
tad šodien tur pusei minoritāšu iedzī-
votājiem pirmā valoda būtu vietējā 
valsts valoda. Tas ir pierādījies Ame-
rikā, Austrālijā un citās populārās 
imigrantu zemēs, ar labvēlīgu iznāku-
mu visiem – ir valsts etniskai tautai, ir 
minoritātēm. Tādā vidē bijušiem KGB 
pulkvežiem būtu grūti spēlēt savu fa-
šistu apspiesto krieviski runājošo kār-
ti.

Ja rietumu pasaule pēc šodienas 
Ukrainas traģēdijas ieņems stingru 
militāru nostāju pret Kremli, pierobe-
žas valstiņām būs doti otri 20 līdz 25 
gadi savest kārtībā savas valsts asimi-
lācijas politiku. Ja tas neizdosies, tad 
pēc 20 gadiem, kad rietumu pasaule 
varētu būt ieslīdējusi citādās attiecībās 
un problēmās – ES kļuvusi vēsāka, 
NATO palicis bez zobiem un bijušiem 
KGB pulkvežiem vēl sēžot Kremlī, – 
šodienas draudi Baltijas valstīm un ci-
tām pierobežas valstiņām atkārtosies.

Ja Ukrainai līdzīgs krievu minori-
tātes izraisīts un Krievijas tanku atbal-
stīts apvērsums tiktu izvests Latvijā, 
tas notiktu ar asins izliešanu un vai-
rāku simtu tūkstošu latviešu aizbēg-
šanu uz rietumiem. Radītais tukšums 
tiktu aizpildīts ar krievu iebraucējiem 
pietiekošā skaitā, lai inscenētu demo-
krātisku nobalsošanu pieslēgties Krie-
vijai. Ar to arī izbeigtos latviešu tautas 
un tās valodas izdzīvošana. Tas pats, 
protams, notiktu ar Igauniju, Lietuvu 
un citām Krievijas pierobežas valsti-
ņām.

Lai mazinātu kārdinājumu kādam 
bijušam KGB pulkvedim vēl pēc 23 ga-
diem iebrukt Latvijā ar ieganstu glābt 
krievu runājošās minoritātes, ir pienā-
cis laiks un pienākums izvest asimilā-
cijas programmas, tā pasargājot kā et-
niskos iedzīvotājus, tā minoritātes no 
atkārtotas asins izliešanas. Noslēgtās 
minoritāšu grupās ārzemju aģentiem 
ir viegli nodibināt piektās kolonas un 

kūdīt lētticīgos uz nemieriem. Katras 
atbildīgas valsts uzdevums ir neatbals-
tīt noslēgtas minoritāšu citadeles, kur 
šodien visādiem džīhadistiem, krimi-
nālistiem un teroristiem ir auglīga vide 
izraisīt asiņainus nemierus.

Kamēr bijušie KGB pulkveži sē-
dēs Kremlī, viņu pārliecība paplašināt 
Krievijas teritoriju un terorizēt kai-
miņus nemainīsies. Kad tie tiks no-
mainīti ar demokrātiski domājušiem 
vadoņiem, ienesot humānus sadzīves 
principus, kas bāzēti uz tautu un cilvē-
ku pašnoteikšanās tiesībām, piedzīvo-
sim maiņas. Jaunā maiņa varbūt sapra-
tīs, ka viņu primārais uzdevums nav 
iekarot pasauli vai drāzties ar tankiem 
sargāt kaut kur pasaulē krievu runājo-
šos, bet beidzot sākt rūpēties par Krie-
vijas iedzīvotāju labklājību. Tie varbūt 
apķers arī to demogrāfisko draudu, kas 
kā Demokla zobens karājas virs krie-
vu zemes, un mēģinās katru krieviski 
runājošu cilvēku ar atplēstām rokām 
sagaidīt atpakaļ savā senču zemē uz 
labāku dzīvi.

Vai tiešām krievu tauta nav bei-
dzot nopelnījusi sev labākas dienas? 
Visā savā vēstures posmā viņa ir cie-
tusi nabadzībā un apspiestībā. Pēdējos 
100 gados tā ir pārdzīvojusi šausmīgu 
karu; bijusi politiski apspiesta, verdzi-
nāta un terorizēta; bijusi ekonomiski 
nepārtraukti mānīta un beigās apzag-
ta. Varbūt, ka jaunā maiņa Kremlī 
varēs savai tautai beidzot atnest tos 
ziedu laikus, ko lielā Krievijas zeme 
ar savām milzīgām dabas bagātībām, 
ir spējīga dot. Un tad, brālīgai sadzīvei 
ar kaimiņu valstīm, tanki nebūs vaja-
dzīgi.

Bet šodien katrai apdraudētai 
Krievijas pierobežas valstiņai krasi 
jāmaina sava taktika – ne tikvien pār-
dzīvot esošo krīzi, bet rīkoties tā, lai 
tās tauta un valoda vēl dzīvotu pēc 100 
gadiem.

Ivars Mirovics
11/03/2015.

Laikrakstam „Latvietis“

Nākošā pietura pēc Ukrainas –...(?)
Ivara Mirovica pārdomas

jaunākajiem modes tērpiem izstāda 
droši vien īpaši izgatavotus galvaskau-
sus. Vai tā cilvēks pielabina nāvi, ce-
rot, ka tādēļ ievilks savos apskāvienos 
vēlāk?

Abi ar Ilzi izstaigājam Melburnas 
vecāko daļu. Austrālijā tā saistās ar 
19. gadsimta otro pusi, 20. gs. sākumu. 
Vēlāk uzzinu, ka tai pilsētas tiesības 
piešķirtas simts gadus agrāk par manu 
dzimšanu. Tātad līdz divsimtgadei jā-
gaida vairāk nekā 30 gadu. Austrālijā 
šo vēstures īsumu var ļoti just. Jelgavā, 

no kuras es ierados šai tālajā kontinen-
tā un kura šogad atzīmēs 750. jubileju, 
kopš tā pieminēta vēstures annālēs, un 
kaut arī to pēdējā kara laikā tikpat kā 
nolīdzināja līdz zemei, seno gadsim-
tu elpa vēl jaušama gaisā. Melburna 
un citās Austrālijas pilsētas lepojas ar 
monumentālām klasicisma un neokla-
sicisma greznajām, pat pompozajām 
celtnēm. Un arī tad jūti, ka iedvesmu 
tām arhitekti guvuši Eiropā, jo sevišķi 
Anglijā, kam Austrālija reiz piederēju-
si. Melburnā vismaz šī daļa ir sagla-
bājusies, citur pat tās ir ļoti maz. Viss 
būvēts tikai 20. gadsimtā, vairums ēku 
dienasgaismu ieraudzījušas tikai pēc 

II Pasaules kara. Patīkami, ka Austrā-
lijā, kultūras celtnes būvējot, arhitekti 
var atļauties radoši izpausties.

Tā nu klīstam pa Melburnas ie-
lām, kamēr satumst. Ko darīt? Doda-
mies uz mājām un pie miera – rīt jau 
agri no rīta ceļš zem kājām. Iesēžoties 
tramvajā, aptveru, ka esmu pazaudējis 
svīteri. Ja notic zīmēm, kas mūs allaž 
dzīvē pavada, tad tas ir mājiens, ka vēl 
atgriezīšos Austrālijā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Pie latviešiem Austrālijā 
Turpinājums no 8. lpp.
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Mūžībā aizgājusi mūsu ģimenes dvēsele

INĀRA ZEMĪTIS dzim. OŠIŅŠ
Dzim. 1934. g. 8. jūlijā, Rīgā

Mir. 2015. g. 7. marta, Gosfordā

Mūžīgā atmiņā viņu paturēs, vīrs Juris, bērni Ēriks un Māra, 
vedekla Daina, znots Roberts, mazbērni Elita, Jānītis, Emma un Kristaps.

✝

Mūžības ceļā devusies

INĀRA ZEMĪTE
1934. g. 8. jūlijā, Rīgā – 2015. g 7. martā, Gosfordā

Izsakām līdzjūtību vīram Jurim, bērniem, 
mazbērniem un piederīgajiem
Ilze un Gunārs Nāgeli

Vai dieniņa, man’ dieniņa,
Tu atnāci nezinām’;
Vakar koši gavilēju,
Šodien veda smiltainē.

IN MEMORIAM
Ināra Zemīte 8.07.1934.–7.03.2015.

Zvana telefons. Zemīša Juris. 
Bez ievada viņš man saka: „Ināra ir 
mirusi. Leukemija. Izvadīšana no 
Sidnejas ev. lut. baznīcas piektdien, 
plkst. 1100.“ Es jūtos apstulbis! Ināra 
sestdien mirusi? Īsa, īsa ziņa par cil-
vēku, kurš, lietojot angļu izteicienu, ir 
bijis lielāks par dzīvi. Un pēkšņi viņas 
vairs nav. Kā tas iespējams?

Personīgā plāksnē Ināra ir bijusi 
draugs un rads ilgus, ilgus gadus. Viņa 
ir mana vecākā dēla Mārtiņa krustmā-
te, un savukārt Zemīša Māra ir mana 
krustmeita. Ināra bija lieliska krust-
māte. Es, kā krustvecāks, esmu bijis 
labākā gadījumā ar Dievu uz pusēm, 

pie kam Dievs bija pievācis sev lielāko 
pusi.

Austrālijas latviešu kultūras dzīvē 
Ināra ir atstājusi pēdas gan tautas de-
jās, gan kultūrpasākumos kā Sidnejā, 
tā Melburnā. Viņa bija atbildīga, ka 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienās 
Tasmānijā uzveda manu lugu Ir akme-
ņi raud. Man luga kā nedevās, tā ne-
devās rokās. Es mēģināju Ināru pieru-
nāt, lai izvēlas kādu citu lugu, bet viņa 
nebija ar mieru. Kas solīts, tam jābūt! 
Rezultātu tagad vērtē par vienu no ma-
nām labākajām lugām.

Atceros vienu no Zemīšu laulī-
bas jubilejām Melburnā. Svinētajos 

bija kādi 3040 cilvēki. Palikusi prātā 
Ināras runa: viņa nav zinājusi, ka ap-
precot Zemīti, viņai pūrā nākšot līdzi 
arī Siliņš. Es tūlīt, izmantojot savu 
radniecību, un savā runā pārmetu, ka 
dāvinātāji uz mūsu jubileju tādus št-
runtus vien sanesuši. Sen, tik sen, bij 
tas laiks...

Ko lai saku Tev, Ināriņ, šķiroties? 
Paldies, paldies un vēlreiz paldies! 
Gan jau reiz kaut kur tiksimies, ja vien 
es tikšu garām Svētajam Pēterim.

ABESINIA! (I’ll be seeing you!)
Uldis Siliņš

sāka emitēt pati savu suverēno naudu, 
tās apjoms pieaudzis 25 reizes, bet in-
flācija tur nav pieredzēta.

Pateicoties izdevīgajai nodokļu sis-
tēmai, Gērnsija kļuvusi par izdevīgu 
Ārzonu banku reģistrācijas vietu. Šo 
banku darbības rezultātā izveidojusies 
pārticība Gērnsijas salā nav radusies 
uz salas iedzīvotāju rēķina. Ārzonu 
banku bizness, fondu pārvaldīšana un 
apdrošināšana Gērnsijai sniedz apm. 
32% ienākumu. 

Gudras un saprātīgas pārvaldības 
piemērs mūsdienu blefa kultūras, blefa 

ekonomikas un blefa ticības kontekstā 
liek mums uz skarbajos jūras vējos rū-
dītajiem Gērnsijas salas iedzīvotājiem 
paskatīties ar vēl jo dziļāku cieņu. 

Jācer, ka Lilita Krūze spēs iekus-
tināt nu jau gadiem ilgi no Latvijas 
attālinātos, pagurušos un daudzkārt 
vīlušos mūsu tautas brāļus un māsas.

Viņa būs viena no pirmajām, kura 
sāks Gērnsijā organizēt lūgšanu gru-
pas mūsu tautiešiem, kā arī jautājumu 
un atbilžu vakarus par cilvēka garīgās 
dzīves norisēm, pieaicinot šajās pār-
runās arī prāvestu Andri Abakuku un 
viņa kundzi Rūtu. 

Kandidējot arhibīskapa amatam, 
prāvests neizvērsa absolūti nekādu 

priekšvēlēšanu kampaņu. Taču viņš ir 
viens no visizglītotākajiem teologiem 
LELBāL. Turklāt ne tikai teorētiķis, 
bet arī cilvēks, kurš savā ikdienas dzī-
vē praktizē lūgšanas un konsekventi 
vadās pēc tiem kristīgās morāles prin-
cipiem, kuri savu vērtību gadu tūk-
stošos nav zaudējuši. Tas ir galvenais 
iemesls, kāpēc viņš Gērnsijas salā ar 
tādu sirsnību tiek gaidīts.

Lilitai Krūzei šis atbalsts un stipri-
nājums ir nozīmīgs ne tikai kā Latvijas 
Goda konsulei, bet arī kā latviešu sko-
liņas Cielaviņa dibinātājai un latviešu 
sabiedriskās un garīgās dzīves kopējai.

Vera Rozīte
Laikrakstam „Latvietis“

LR Goda konsule Gērnsijā
Turpinājums no 11. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien,  15.  martā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavā.
Sestdien, 21. martā, plkst. 11.00 ALB 
namā Laimas pavārmākas kursi. Mat-
thew McCurry demonstrēs Paskha 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
no $4. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
16. martam.

Svētdien, 22. martā, plkst. 9.30  no-
vuss Tālavā.
Svētdien, 22. martā, plkst. 16.00 Tā-
lavas mazajā zālē LR goda konsuls 
Dienvidaustrālijā un Adelaides Lat-
viešu biedrība ielūdz uz  tikšanos ar 
Latvijas vēstnieku Austrālijā Andri 
Teikmani. Temats Latvijas Preziden-
tūra ES padomē un pašreizējā situācija 
Latvijā. Vīns un uzkodas.

Trešdien, 25. martā, plkst. 10.30 LAI-
MAs grupas izbraukums no ALB nama 
uz Old Noarlunga Hotel. Maksa par 
pusdienām $10.90 no personas. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 20. martam.
Sestdien, 28. martā, plkst. 8.00 Tāla-
vā tilpņa iekraušana.
Sestdien, 28. martā, plkst. 11.00 Tā-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
12. marts
Aija, Aiva, Aivis
1820. visās Vidzemes guberņas baz-
nīcās latviešu un igauņu valodā izslu-
dināja Vidzemes guberņas zemnieku 
brīvlaišanu.
1900. rakstnieks, publicists Jānis Grī-
ziņš (īstajā vārdā Jānis Voldemārs Gri-
ķis).
1920. literatūras kritiķe, publiciste Va-
lija Ruņģe.
1934. datorzinātnieks, LZA goda dok-
tors Imants Freibergs. (No 1944. līdz 
1999. dzīvojis un strādājis ārzemēs.)
1940. beidzās Ziemas karš; Somija un 
PSRS paraksta miera līgumu, kurā Pa-
domju Savienībai tika atdota Somijas 
Karēlija; somu bruņotie spēki un vie-
tējie iedzīvotāji nekavējoties tika eva-
kuēti.
1975. jurists un politiķis, LR veselības 
ministrs (2004.g. 25.marts – 2004.g. 
2.dec.) Rinalds Muciņš.

13. marts
Ernests, Balvis
1905. dzejnieks, feļetonists Otomārs 
Gundars.
1905. tulkotāja Anna Bauge.
1940. beidzās Ziemas karš; PSRS ka-
raspēks iegāja Viborgā, Somijā.
1965. ekonomiskās informātikas zi-
nātniece, LR īpašu uzdevumu ministre 
elektroniskās pārvaldes lietās (2008.g. 
15.maijs – 2009.g. 12.marts) Signe Bā-
liņa.

14. marts
Matilde, Ulrika
1909. žurnālists, sporta vēsturnieks 
Arnolds Šmits.
1920. izveidota Rīgas policija.
1922. skolotājs, sabiedrisks darbinieks 
Arturs Cipulis.
1942. laikraksta Laiks ASV redaktore 
Astra Mora.
1985. vēsturnieks Edgars Engīzers.

15. marts
Amilda, Amalda, Imalda
Vispasaules patērētāju tiesību diena
1890. latviešu komponists, diriģents, 
ērģelnieks Burhards Sosārs.
1915. laikrakstu Brīvā Latvija un Lat-
vija Amerikā redaktors Aleksandrs 
Kundrāts.
1920. rakstnieks Jezups Laganovskis.
1945. satiksmei atklāj sapieru uzcelto 
koka pagaidu tiltu pār Daugavu.
1961. ALT aktieris Andris Klauss.

16. marts
Guntis, Guntars, Guntris
Latviešu leģionāru piemiņas diena
1615. Daugavas palu ūdeņi pa Rīdze-
nes upes gultni ielaužas pilsētā un no-
dara lielu postu.
1865. dzejniece Aspazija (īstajā vārdā 
Elza Pliekšāne, Rozenberga).
1875. pulkv., kurelietis Pēteris Liepiņš.
1915. rakstnieks Alberts Jansons.
1944. Otrais Pasaules karš: Latviešu 
leģiona 15. un 19. divīzija, pirmo reizi 

karojot kopā, zaudēja, bet pēc vairāku 
dienu kaujām atkal ieņēma augstieni 
93,4 Krievijā pie Veļikajas upes, ap-
mēram 40 km no Latvijas robežas.
1945. Otrais Pasaules karš: Vircburgā, 
Vācijā, tikai 20 minūšu ilgā britu aviā-
cijas uzlidojumā tika sagrauts 90% 
ēku un nogalināti 5000 cilvēku.
1980. dziedātājs, grupas Autobuss de-
besīs solists un vadītājs Marts Kris-
tiāns Kalniņš.

17. marts
Ģertrūde, Gerda
1915. rakstniece, tulkotāja Ija 
MeldreDzērve (īstajā vārdā Jesija 
Dzērve).
1945. Otrais Pasaules karš: ASV bumb-
vedēju B29 veiktajos uzlidojumos Ja-
pānas pilsētai Kobei ugunsgrēku rezul-
tātā gāja bojā vairāk kā 8000 cilvēku.

18. marts
Ilona, Adelīna
1858. Rūdolfs Dīzelis (Rudolf Diesel), 
vācu izgudrotājs.
1885. dzejniece, prozaiķe, dramaturģe, 
tulkotāja Elza Stērste.
1949. sabiedriska darbiniece Austrā-
lijā, laikraksta Austrālijas Latvietis 
izdevēja Latvian Publishing galvenā 
īpašniece Gunta Vagare.
1990. notika Latvijas PSR Augstākās 
Padomes vēlēšanas, kurās pirmoreiz 
vēlēšanu apgabalos varēja izvirzīt vai-
rākus kandidātus.  ■

bija īsi, bet zīmīgi vārdi: „Ne Hitlera 
pavēle mums deva latviešu leģionu, bet 
gan, krievu okupācija, Baigais gads un 

14. jūnijs“. To dēļ un ne vis kaut kā-
das pavēles dēļ, latviešu jaunatne lēja 
savas asinis. Bieži tas ir teikts, ka bez 
Baigā gada un 14. jūnija nebūtu bijis 
arī leģions. Leģions mums, trimdinie-
kiem, deva brīvību, kuru mēs baudām 

vēl šodien. Mēs jūs neaizmirsīsim ne-
kad un atcerēsimies vienmēr.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Atcere Pertā
Turpinājums no 6. lpp.

glītību, atceri un pētniecību.
Vispārzināms, ka Latvija piedzī-

voja divu totalitāru režīmu – Padomju 
Savienības un nacistiskās Vācijas – 
okupāciju. Latvija kā valsts tika iznī-
cināta, un ierauta noziedzīgajā Otrajā 

pasaules karā. Izmantojot necilvēcīgas 
represijas, nepārtrauktu teroru, kon-
stantu iebiedēšanu un pazemošanu, 
gan okupējošā Vācijas nacistiskā vara, 
gan arī padomju vara, pretēji visām 
starptautiskajām tiesībām, nelikumīgi 
mobilizēja vai piespieda daudzus Lat-
vijas iedzīvotājus pievienoties vienas 
vai otras valsts bruņotajiem spēkiem. 

Latvijas tautas likteņi tika necilvēciski 
salauzti, sagandēti un piesmieti. Tikai 
atjaunojot Latvijas valsti 20. gadsimta 
90. gados šī netaisnība tika pārtraukta.

Informāciju sagatavoja:
Sabīne Spurķe

Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta 

konsultante

MP par 16. martu
Turpinājums no 1. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2015. gada 15. martā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. martā.
€1 = 1,38000 AUD
€1 = 0,71525 GBP

€1 = 1,43970 NZD
€1 = 1,05720 USD

lavas dārzā Adelaides Latviešu skola 
svinēs Lieldienas. Tradicionālā latvie-
šu olu krāsošana, ripināšana un šūpo-
šanās – nāciet tik pulkā! Šogad atkal 
pie mums ciemos būs arī vecā Bērziņa 
ferma – īsti, pūkaini un samīļojami 
dzīvnieku mazuļi! Te varēs dabūt arī 
ceptas desas ar visām piedevām, kū-
kas un kafiju. Kā parasti, būs arī lote-
rija. Ieeja pret ziedojumiem.
Sestdien, 28. martā, plkst. 12.00 DV 
namā profesionāla šefa pusdienu pie-
dāvājums; baudīsim atkal lietuviešu 
šefpavāru kulināro māku. Maksa $20. 
Pieteikšanās obligāta, līdz 25. mar-
tam, zvanot Andrim Jaudzemam 0412 
601 306 vai 8373 1771.
Svētdien,  29.  martā, plkst. 9.30 no-
vuss Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien,  15.  martā, plkst. 11.00 
Ciešanu laika 4. svētdiena. Dievkal-
pojums. Tūlīt pēc dievkalpojuma 
baznīcas zālē draudzes gadskārtējā 
pilnsapulce. Lūgums visiem draudzes 
locekļiem piedalīties.

Brisbanē
Svētdien, 15. martā, Saules zaķa pul-
ciņš NETIKSIES. Tikšanās pārcelta 
uz 22. martu.
Sestdien,  21.  martā, plkst. 12.00 
Rummy & zolītes pēcpusdiena DV sa-
rīkojumā Latviešu namā. Maksa $10.
Svētdien,  22.  martā, plkst. 14.30 – 
16.30 Saules zaķa pulciņš Latviešu 
namā.
Sestdien,  28.  martā, plkst. 13.00 
Daugavas Vanagu nodaļas pilnsapulce 
Latviešu namā.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Trešdien, 18. martā, plkst. 11.00 Va-
nadžu sanāksme Latviešu ciemā.
Trešdien,  18.  martā, plkst 12.30, 
RMIT City Campus, Pavilion 1, Level 
10, RMIT Design Hub, Cnr Victoria 
and Swanston Streets, Carlton, Latvi-
jas vēstnieka Austrālijā un Jaunzēlan-
dē  Andra Teikmaņa referāts: Europe-
an Challenges: the Baltic Outlook. 
Lūgums pieteikties: eucentre@rmit.
edu.au
Piektdien,  20.  –  23. martam, Gaidu 
un Skautu ESGAV nometne.
Sestdien, 21. martā, plkst. 14.00 DV 
Zemesvaldes Saviesīgā pēcpusdiena 
(atklāta) Daugavas Vanagu mītnē, 87 
Chetwynd ielā, ZiemeļMelburnā. Gar-
šīgas siltas pusdienas $15. Būs jautra 
skice, Adelaides kora locekļes dziedās 
un būs arī kopa dziesmas. Visi mīļi 
gaidīti.
Sestdien, 21. – 22. martam, Daugavas 

Vanagu Austrālijā delegātu sanāksme 
DV mītnē.
Piektdien,  27.  martā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  28.  martā, plkst. 12.00 
MLB pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 28. martā, Daugavas skolas 
Lieldienu izstāde Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  15.  martā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien,  15.  martā, plkst. 14.00 
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien,  22.  martā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 29. martā, plkst. 10.00 Pal-
mu/pūpolu svētdienas dievkalpojums. 
Pēc dievkalpojuma Bībeles studijas.

Pertā
Sestdien, 21. martā, plkst. 18.00 Lat-
viešu centra rīkotās Cūkas bēres. Va-
kariņas $25. Lūdzu pieteikties pie Vel-
tas Zāmures, tel. 9294 3806 vai Ritas 
Džonsones 9349 2332.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  15.  martā, plkst. 10.30 
dievkalpojums.
Svētdien,  29.  martā, plkst. 10.30 
dievkalpojums angļu valodā.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 15. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 22. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 29. martā, plkst. 10.00 Pū-
pola svētdienas dievkalpojums ar Svē-
to Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  15.  martā, plkst. 9.30 IV 
Gavēņa dievkalpojums.
Svētdien, 22. martā, plkst. 9.30 V Ga-
vēņa dievkalpojums.
Svētdien,  29.  martā, plkst. 9.30 Pū-
polsvētdienas dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Trešdien, 18. martā, plkst. 18.00 filmu 
izrāde NicePlace Mansards Kr. Baro-
na ielā 21A (pagalmā). GALVENAIS 
SEANSS. ZIGMUNDS SKUJIŅŠ. Ar 
viņu viss sākās – apgāds Mansards 
izveidojās tāpēc, lai izdotu Zigmunda 
Skujiņa Rakstus, un izdeva arī, nostā-
joties gara ceļa sākumā. Skujiņa svētī-
ba Mansardam un Skujiņa vieta Latvi-
jas literatūrā ir nepārvērtējama. Seansa 
garums 60 min, ievadvārdi – Jānis Oga 
(Mansards). Zigmunds Skujiņš. Sajust 

apvārsni (1985, kinožurnāls Māksla 
Nr. 4, veltīts Tautas rakstniekam Zig-
mundam Skujiņam, režisore Laima 
Žurgina, 10 min). Zigmunds Skujiņš 
savā 85. gadā (2010, Latvijas Televī-
zija, režisore Mārīte Balode, 50 min). 
Ieeja bez maksas, darbojas kafejnīca, 
bārs, grāmatu un papīrlietu veikals!
Piektdien, 20. martā, plkst. 19.00 Lik-
teņdārzam veltīts pavasara labdarības 
pasākums Mūzikas namā Daile Rīgā, 
K. Barona iela 31. Šogad koncerts  ir 
īpašs. Tas notiks piekto reizi, un tajā 
uzstāsies maestro Raimonds Pauls, 
Kristīne Prauliņa un Latvijas Radio 
bigbends. Pēc koncerta – tradicionā-
li būs izsole. Visi izsoles darbi šobrīd 
apskatāmi – http://izsole.liktendarzs.lv/ 
un no 11. līdz 20. martam – jaunajās ga-
lerijas Daugava telpās Ausekļa ielā 1.
Piektdien,  20.  martā, Lielajā ģil-
dē Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestra izpildījumā skanēs Riharda 
Zaļupes simfonija Namejs pirmat-
skaņojums, kuras iedvesmas avots ir 
Laimoņa Pura romāns Degošais pils-
kalns.  Simfonija Namejs ir 45 minū-
šu gara kompozīcija, kura sastāv no 
četrām daļām. Pēc komponista teiktā, 
darbs neesot veidots kā dramaturģisks 
skatījums, tas parādot to, kāda bija 
dzīve 13.gadsimtā. Šajā reģionā un 
Eiropā bija dramatiskas cīņas par brī-
vību un ietekmes sfērām, paskaidroja 
Zaļupe.  Koncertu diriģēs Guntis Kuz-
ma. Tajā skanēs arī Kloda Debisī Pre-
lūdija fauna diendusai, kā arī Andersa 
Kopela Otrais koncerts saksofonam 
un orķestrim, kuru izpildīs saksofo-
nists Oskars Petrauskis.
Trešdien, 25. martā, plkst. 18.00 filmu 
izrāde NicePlace Mansards Kr. Baro-
na ielā 21A (pagalmā). TRIMDA UN 
IZSŪTĪJUMS. Liktenis viņus aizveda 
katru uz savu pusi – uz Rietumiem un 
uz Austrumiem, bet projām no Latvi-
jas, un sāp abiem vienādi. Viens atgrie-
zās jau dzīves laikā, otrs tikai sapņoja, 
bet Latvija vienmēr bija dzīva viņu 
rakstos. Seansa garums 66 min, ieva-
dvārdi – Inguna DauksteSilasproģe. 
Gunārs Janovskis (1991, režisore Dzin-
tra Geka, 33 min). Aleksandrs Pelēcis 
(1992, režisore Dzintra Geka, 33 min). 
Ieeja bez maksas, darbojas kafejnīca, 
bārs, grāmatu un papīrlietu veikals!
Piektdien, 27. – 29. martam, visā Lat-
vijā norisināsies pasākums Satiec savu 
meistaru! 2015. Šajā pavasarī mācek-
ļus pie sevis aicinās rekordliels tautas 
lietišķās mākslas meistaru, stāstnieku, 
teicēju un muzikantu skaits – pasā-
kums norisināsies vairāk nekā 170 vie-
tās. Atrodi savu meistaru un piesakies! 
Kontaktinformācija: www.satiecsavu-
meistaru.lv un www.lnkc.gov.lv.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


