
Godātie tautieši! 
Uzņēmēji!
Dāmas un kungi!
Man ir gods sveikt 

jūs šajā pasākumā, kurā 
ir plaša un ietekmīga uz-
ņēmēju pārstāvniecība. 
Pirmais Pasaules brīvo 

latviešu ekonomikas un inovāciju fo-
rums, kas norisinājās pirms diviem 
gadiem, pulcēja daudz veiksmīgu cil-
vēku, kā arī nesa nozīmīgas idejas. 
Otrais forums šodien apliecina, ka šī 
tradīcija iesakņojusies un to ilgtermi-
ņā gaida perspektīvs turpinājums!

Ir svarīgi, kā dzīve svešumā tiek 
uztverta gan no Jūsu, gan Latvijas 
valsts puses. Jūsu atrašanās ārpus Lat-
vijas ir jāuztver kā attīstības iespēja, 
kas ļauj Latvijas uzņēmējiem izmantot 
Jūsu iegūto pieredzi un zināšanas, pa-
verot ceļu labākai sadarbībai ar Latvi-
ju.

Tieši šāda pieeja ļauj visiem jus-
ties noderīgiem, iesaistītiem kopīgā 
sadarbībā Latvijas izaugsmes vārdā 
un kļūt tuvākiem. Iespējams, ka tieši 
liela daļa no Jums esat pirmie Latvijas 
uzņēmēju pārstāvji savās zemēs, tu-
vumā un tālumā, un neviens labāk par 
Jums nepārzina tirgus situāciju, iespē-
jas un risinājumus. Tāpat Jūs lieliski 
pārzināt Latvijas tradīcijas un biznesa 
vides nosacījumus, vienlaikus redzot 

Latviju no malas un reizumis daudz 
precīzāk spējot saskatīt tieši to, kas 
visvairāk nepieciešams mūsu valsts 
ekonomiskajai izaugsmei. Tāpēc aici-
nu Jūs veidot saiknes un sadarbību ar 
Latvijā strādājošiem uzņēmējiem, kas 
dotu stimulu tiem attīstīties par nozī-
mīgiem spēlētājiem pasaulē.

Pieredze un vairāk nekā divdesmit 
gadi neatkarībā ir pierādījuši, ka Lat-
vijas uzņēmēji var un prot veiksmīgi 
konkurēt citās zemēs ārpus Latvijas. 
Tie ir IT, gan koksnes un pārtikas 
pārstrādes, kā arī citi augstas pievie-
notās vērtības uzņēmumi. Ikvienā no 
šādiem veiksmes stāstiem ir svarīga 
arī saikne ar ārvalstīs mītošajiem tau-
tiešiem.

Var droši teikt, ka Latvija veik-
smīgi pārvar pasaules finanšu krīzes 
izraisītās sekas. Raugoties uz šī brīža 
notikumiem Grieķijā jo īpaši to no-
vērtējam. Mūsu valsts ekonomiskas 
izaugsmes rādītāji šobrīd ir vieni no 
labākajiem Eiropas Savienībā. Pieaug 
preču eksports un iekšzemes koppro-
dukts, savukārt bezdarbs pakāpeniski 
samazinās. Protams, par šiem sasnie-
gumiem esam maksājuši bargu cenu, 
jo daļa no spējīgākajiem cilvēkiem ir 
devusies darba gaitās uz citām Eiropas 
valstīm.

Tādēļ joprojām un vienmēr būs 
būtisks jautājums, kā kaut daļu no 

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 370 2015. gada 21. jūlijā TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas ................................... 1, 4, 11
Latvijas ziņas ............................... 1, 2, 3, 5, 11
Latvieši pasaulē .........................................2, 3
Redakcijā .............................................................3
LV prezidents ............................................... 1, 3
Intervija – Ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs ................................6, 7
Ceļojums – Marija Perejma ..........8, 9, 10
Datumi ........................................................11, 12
Sarīkojumi un ziņojumi ............................12
Eiro kurss ...........................................................12

Valsts prezidenta uzruna
II Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā

aizbraukušajiem atgriezt atpakaļ? Ar 
materiāliem pamudinājumiem vai 
emocionāliem saukļiem, ar piederī-
bas sajūtas stiprināšanu Latvijai vai 
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Berlīnē un Vitenbergā no 24.-28. mai-
jam.
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Vācijas baznīcas 36. baznīcu dienas Štutgartē
Piedalījās Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Liepājas Sv. Trīsvienības baz-
nīcas atjaunošanas fonds jau trešo 
reizi piedalījās Vācijas evaņģēliskās 
baznīcas dienās (2011. gadā Drēzde-
nē, 2013. gadā Hamburgā, 2015. gadā 
Štutgartē). Baznīcu dienas Vācijā nori-
sinās katru otro gadu, katru reizi savā 
pilsētā. Šogad no 3. līdz 7. jūnijam 
pasākuma notika 36. reizi par norises 
vietu izvēloties Štutgarti.

Trīsvienības baznīcas atjaunoša-
nas fondam bija iespēja kopā ar Vācu 
baznīcu Latvijā prezentēt savu darbību 
iespēju tirgū. Simtiem dažādu ar baz-
nīcu saistītu organizāciju piedalās šajā 
izstādē, kas kalpo par ideju, informā-
cijas un iepazīšanās vietu.

Baznīcu dienas Vācijā apmeklēja 
tūkstošiem dalībnieki no visas Vācijas, 
Eiropas un dažādām pasaules valstīm. 
Noslēguma dievkalpojumā, kas nori-
sinājās Necker Park stadionā 7. jūnijā 
piedalījās 300 000 dalībnieki. Baznīcu 
dienu ietvaros visos pilsētas dievna-
mos, laukumos un stadionos norisinās 
plaša pasākumu programma – lekcijas, 
diskusijas, koncerti, izstādes. Šī gada 
baznīcu dienu moto Dievs, māci mums 
tā dienas skaitīt, ka mēs gudru sirdi 
dabūjam...

Izstāžu zāles, kurās ar savu stendu 
piedalījās arī Liepājas Sv. Trīsvienības 
baznīcas atjaunošanas fonds apmek-
lēja ikdienas 200 000 interesentu.

Trīsvienības baznīcas atjauno-
šanas fonds, piedalījās vienās stendā 
kopā ar Vācu baznīcu Latvijā, ko pla-
šā pulkā pārstāvēja arī Liepājas vācu 
draudze locekļi, mācītājs Markus 
Šoks, draudzes priekšniece Ilga Vitāle.

Piedalīšanās iespēju tirgū ir pre-
zentācija ne tikai konkrētajām organi-
zācijām, bet arī lieliska iespēja popu-
larizēt Liepājas un Latvijas vārdu. Bija 
ļoti daudzi interesenti, kas vēl nekad 
Latvijā, Liepājā nebija viesojušies, bet 
tuvākajā laikā vēlētos atbraukt. Inte-
resentiem tika dalīti tūrisma ceļveži, 
informatīvie materiāli par Latviju, 
Liepāju, Liepājas Sv. Trīsvienības ka-
tedrāli.

Trīsvienības baznīcas atjauno-

šanas fonds stāstīja un rādīja par pa-
veikto pie dievnama atjaunošanas dar-
biem, kā arī aicināja ziedot katedrāles 
fasādes atjaunošanas darbiem!

Trīsvienības baznīcas atjauno-
šanas fondam bija iespēja piedalīties 
Vācijas baznīcu dienās un starptautis-
kajā iespēju tirgū, pateicoties Liepājas 
Kultūras pārvaldes atbalstam Fonda 
darbības nodrošināšanai 2015. gadam.

Ikvienam no mums ir iespēja līdz-
darboties, katedrāles un ērģeļu atjau-
nošanas darbā, ziedojot:
Liepājas Svētās Trīsvienības 

baznīcas atjaunošanas fonds
Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, 

LV-3401
Reģ. Nr. 40008108234
Swedbanka, kods HABALV22
Ziedojumu konts: 

LV91HABA0551015229804
Plašāka informācija par veicama-

jiem darbiem un ziedošanas iespējām: 
http://trisvienibasfonds.lelb.lv

Ikviens dalībnieks saņēma ielūgu-
mu arī uz nākamajām baznīcu dienām 
Vācijā, kas norisināsies 2017. gadā 

Vācu baznīcas Latvijā un Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fon-
da stends Baznīcu dienās Štutgartē.

Sabiedrības integrācijas fonds
Tiks veicināta ārvalstīs dzīvojošo tautiešu saikne ar Latviju

Sabiedrības integrācijas fonda 
padome 1. jūlija sēdē apstiprināja 
16 projektu iesniegumus programmā 
„Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas 
programma (atbalsta programma di-
asporas NVO darbības atbalstam)“, no 
tiem 14 projektus mikro projektu gru-
pā ar kopējo finansējumu 113 760 EUR 
un 2 projektus makro projektu grupā 
ar kopējo finansējumu 34 976,09 EUR.

Programmas mērķis ir nodrošināt 

ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem ie-
spēju sekot līdzi aktuālajām norisēm 
Latvijā un aktīvi tajās iesaistīties. 
Programmas ietvaros plānotas dažā-
das aktivitātes, kuras ir saistītas ar 
informatīvu un izglītojošu pasākumu 
organizēšanu par diasporai svarīgiem 
jautājumiem. Projektu aktivitātes tiks 
īstenotas dažādās valstīs, tādās kā 
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Liekas, ka sen jau 

bija aizmirsts apzīmē-
jums dižķibele, ko lietoja 
svešvārda krīzes vietā, 
lai apzīmētu Globālās fi-
nanšu krīzes izpausmes 

Latvijā. Mēs patiešām sakodām zobus, 
un pieņēmām gandrīz ekstrēmus mē-
rus, lai Latvija izdzīvotu, un lai Latvi-
jas finansiālā reputāciju nekristu trešās 
pasaules valsts līmenī.

Sekas mēs labi zinām – ļoti liela 
daļa no mūsu darbīgākās paaudzes pār-
cēlās uz ārzemēm, un bieži bija tā no-
skaitušies uz Latviju, ka izteica vēlmi 
nekad neatgriezties. Protams, ar laiku 
šī attieksme mīkstinājās, un latviešu di-
asporā veidojās skoliņas, tautas deju ko-
pas, un dažs labs pat atgriezās Latvijā.

Ja Latvijas valdība vienu brīdi bija 
ļoti noraidoša pret šo ekonomisko di-
asporu, tad vēlāk valdības nostāja arī 
mīkstinājās, un saprata, ka jāpiestrā-
dā, lai tautieši ārzemēs nepazustu 
mūsu jau tik mazai tautai. Ir izstrādā-
tas programmas gan atbalstīt ārzemēs 
dzīvojošos tautiešus, gan veicināt viņu 
atgriešanos Latvijā.

Ārzemes dzīvojošo tautiešu intere-
se par Latviju ir svarīga arī ar to, ka 
pēdējos gados ārpus Latvijas dzīvojo-
šie ir katru gadu pāri par pusmiljardu 
eiro pārveduši uz Latviju.

Un tagad ir uzliesmojusi Grieķijas 
dižķibele. Neanalizēšu iemeslus, kā-
pēc Grieķija grimst purvā, tikai piebil-
dīšu, ka tās problēmas ir viņas pašas 
izraisītas.

Nepatika atmaksāt parādus ir sa-
protama. Bet Latvija ir konsekventi 
šo nepatīkamo lietu darījusi. Sākot jau 
ar Neatkarības kara laikā aizņemtiem 
līdzekļiem, kurus atmaksāja tikai dau-
dzus gadus vēlāk. Bet atmaksāja. Pa-
rāds nav brālis.

Šobrīd runa ir par to, kā glābt Grie-
ķiju, lai tā neizstājas no Eirozonas un lai 
tās cilvēkiem nebūtu tādas pašas cieša-
nas, kā bija Latvijas tautai. Trešā palīdzī-
bas programma Grieķijai prasa, lai Lat-
vija garantētu līdz 240 miljoniem eiro, 
daļa no kuras būtu uzreiz jāiemaksā, bet 
daļa paliktu vienkārši kā garantija.

Šī, diemžēl, nav vienīgā nepatīka-
mā brāzma no dienvidiem. Bez kādiem 
700 000 neaicinātiem iebraucējiem, kuri 
padomju okupācijas gados ieradās no 
austrumiem, mums, kā mūsu Eiropas 
solidaritātes apliecinājums būs jāuzņem 
250 bēgļi no Āfrikas. Presē tie tiek dē-
vēti dažādi – bēgļi, migranti,... Te būtu 
interesanti dalīties ar Austrālijas piere-
dzi par cilvēkiem no pilnīgi citas kultū-
ras un ekonomiskiem apstākļiem, kuri 
sākuši dzīvi pirmās pasaules valstī. Kas 
ir vajadzīgs, lai nerastos problēmas?

Vai Latvija būs gatava šiem izaici-
nājumiem? Ceru, ka būs!

GN

valstiskās pašapziņas celšanu? Nav 
vienas receptes un universāla paņē-
miena. Tas var būt tikai plašu pasāku-
mu kopums un mērķtiecīga politika. 
Ar reklāmas kampaņām un skaļiem 
saukļiem vien nepietiks.

Latvija ir veiksmīgi aizvadīju-
si savu pirmo prezidentūru Eiropas 
Savienības Padomē, kuras viena no 
galvenajām prioritātēm bija ES kon-
kurētspējas un izaugsmes veicināšana. 
Eiropas Savienība ir lielākais ekspor-
tētājs pasaulē, vienlaikus konkurējot 
ar citiem pasaules reģioniem. Plašākā 
kontekstā – Eiropas Savienības lielā-
kie izaicinājumi ir ekonomiska stabi-
litāte Eiropas Savienības iekšienē un 
attiecību paplašināšana ar pasaules lie-
lākajām ekonomikām. Arī tas ir Jūsu 
šīsdienas foruma dienaskārtībā.

Latvijas preču un pakalpojumu 
eksporta un importa attiecība jopro-
jām liecina par vēl neapgūtām iespē-
jām un līdz galam neizmantotu izaug-
smes potenciālu. Pēdējo gadu laikā 
Latvijas uzņēmēji ir uzrādījuši noturī-
gus eksporta apjomus un, atbildot uz 
ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un 
satricinājumiem, spējuši demonstrēt 
eksporta bilances un noieta tirgu di-
versifikāciju. Daudz darāmā ir arī in-
vestīciju apjomu piesaistei, kas būs kā 
viens no jūs šodienas dienaskārtības 
svarīgākajiem jautājumiem. Kā vienu 
no iespējām konkrētai sadarbībai ar 
Jums saredzu Jūsu iesaistīšanos tajos 
projektos, kas tiks veidoti EK prezi-
denta Žana Kloda Junkera investīciju 
piesaistes plāna ietvaros, kas ir vaja-
dzīgs un ļoti nozīmīgs visai Eiropas 
Savienībai.

Tirdzniecības apjomu pieaugums 
starp Eiropu un Āziju, kā arī ražo-
šanas un noieta tirgu globalizācijas 
tendences rada pieprasījumu pēc jau-
niem, inovatīviem multimodālo pie-
gāžu ķēžu risinājumiem. Efektīva un 
multimodāla savienojamība ir viens no 
sadarbības padziļināšanas priekšnosa-
cījumiem. Šo iespēju izmantošana ir 
viens no ilgtermiņa uzdevumiem.

Izšķiroša loma veiksmīgas uz-
ņēmējdarbības attīstībā ir izglītībai. 
Laba un kvalitatīva izglītība ir ikvie-
nas valsts attīstības priekšnosacījums, 
jo tehnoloģijas mūsdienu pasaulē attīs-

tās ļoti strauji, pieprasot jaunas zinā-
šanas un prasmes visa mūža garumā. 
Mūsdienās mēs saskaramies ar jaunu 
tendenci un vienlaikus jaunu pieredzi, 
kad jaunieši, kas izglītojušies tādēļ 
vien, lai iegūtu akadēmiskas izglītības 
grādu, papildina bezdarbnieku rindas. 
Daudzās valstīs tā ir salīdzinoši jauna 
problēma, kas jārisina nekavējoši. Vie-
na no receptēm, kas veiksmīgi kalpo 
šīs problēmas risināšanai, ir duālās 
izglītības modelis, ko Latvija jau sāk 
realizēt sadarbībā ar Vāciju, Šveici un 
Austriju, kur pamatizglītības un aroda 
savienojums sevi pilnībā attaisnojis.

Pārdomāta politika, tālākas struk-
turālās reformas un finanšu sektora 
stiprināšana ir labākā apdrošināšanas 
polise pret tautsaimniecības un finan-
šu sektora ievainojamību un pārmērī-
gu svārstību riskiem nākotnē.

Tāpat arī domu apmaiņai starp 
Latvijā dzīvojošajiem un tiem, kas par 
savu mītnes zemi izvēlējušies citu val-
sti, bet tomēr vēlas saglabāt saikni ar 
Latviju, ir jābūt regulārai, atklātai un 
vērstai uz rezultātu. Tāpēc es aicinu 
šajā forumā, kopīgi vienojoties, rast la-
bāko un efektīvāko sadarbības modeli, 
kas stimulētu kontaktus starp dažādās 
uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem 
latviešiem Latvijā un pasaulē, veicinā-
tu inovāciju, investīciju un zināšanu 
kapitāla piesaisti Latvijai, kā arī pie-
vilcīgas un godīgas uzņēmējdarbības 
un tiesiskās vides izveidi Latvijā.

Bet mums pašiem Latvijā ir jāpil-
da savi mājas darbi: jāveido stabila 
nodokļu sistēma, jāpabeidz izglītības 
reforma, jārisina enerģētiskās drošības 
jautājumi, jāveido investīcijām un cil-
vēka dzīves prasībām pievilcīga mūs-
dienīga vide, kā arī jāturpina atbalstīt 
mūsu uzņēmējus ārējo eksporta tirgu 
apgūšanā.

Lai to paveiktu ir nepieciešama 
arī visu mūs kopīga griba dzīvot labāk 
jau šodien, negaidot rītdienu. Mums ir 
pamats būt lepniem par Latviju un tās 
sasniegto! Darīsim visu, lai arī mūsu 
bērni un bērnu bērni varētu lepoties ar 
to, ka viņi ir latvieši!

Novēlu izmantot šo laiku un iespē-
jas, lai labāk iepazītu Latviju. Novēlu 
veiksmīgu forumu un jaunus kontak-
tus!

Raimonds Vējonis
LR Valsts prezidents

2015. g. 10. jūlijā

Valsts prezidenta runa
Turpinājums no 1. lpp.

Austrālija, Vācija, Lielbritānija u.c.
„SIF pirmo reizi finansiāli atbal-

stīs NVO, kuras atrodas citās valstīs. 
Tas mums dos jaunu pieredzi gan or-
ganizējot projektu konkursus, gan arī 
sekojot līdzi projektu īstenošanai. Do-
māju, ka mūsu darbiniekiem būs ļoti 
interesanti komunicēt ar latviešiem 
ārvalstīs,“ norāda Sabiedrības integrā-
cijas fonda sekretariāta direktore Aija 

Bauere.
Ar īstenotajām aktivitātēm plānots 

uzturēt diasporas saikni ar Latviju un 
stiprināt diasporas piederības sajūtu, 
tai skaitā nodrošināt nacionālās identi-
tātes saglabāšanu, pilsonisko, sabied-
risko un kultūras līdzdalību, veicinot 
diasporas atgriešanos Latvijā.

Plašāka informācija:
Dace Zariņa

Sabiedrības integrācijas fonda
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabiedrības integrācijas fonds
Turpinājums no 2. lpp.
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Jūnija beigās – 20. un 21. jūnijā, 
Melburnas Latviešu namā bija skatā-
ma Viktorijā dzīvojošo latviešu māks-
linieku darbu izstāde. Tā tika rīkota 
ar Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ), Melburnas Lat-
viešu nama kooperatīva (MLNK) un 
Austrālijas Latviešu mākslinieku ap-
vienības (ALMA) atbalstu – Ziemas 
festivāla ietvaros.

Uz piedalīšanos izstādē atsaucās 
10 mākslinieki kopā ar 28 darbiem: 
Anda Banikos, Roberts Birze, Igors 
Dimits, Rita Analisa Kauliņa, Irene 
Lūkins, Māra Pušmucāne, Zane Ri-
tere, Leons Samulis, Ilze Šēnberga 
Nāgela, Antra Švarca. Paldies jums!

Izstādes atklāšana notika 21. jūni-
jā tūlīt pēc Jaunā Rīgas teātra aktiera 
Kaspara Znotiņa Imanta Ziedoņa mī-
las lirikas un prozas lasījumi izrādes 
Melburnas Latviešu nama Hugo Misi-
ņa zālē.

Izstādi atklāja LAAJ Kultūras no-
daļas vadītāja Anita Andersone; frag-
ments no viņas sacītā:

„Esiet mīļi sveicināti šajā Viktorijas 
latviešu mākslinieku izstādes atklāšanā 
„Ziemas festivāla“ ietvaros – ziemas 
pašos saulgriežos. Izstādi rīko māksli-
niece Ilze Šēnberga Nāgela – Latviešu 
Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
Tēlotājas mākslas nozares vadītāja. 
Šī gada sākumā, Melburnai pārņemot 
LAAJ prezidēšanu, kad nozaru vadītāji 
tika aicināti padomāt par savas nozares 
darbību uz nākamajiem trim gadiem. 
Ilzei netrūka ideju mākslas projektu 
veidošanai – viena, no kurām bija rīkot 
mākslas izstādi, ar vietējo, Viktorijas 
mākslinieku, darbiem. Ilze vēlējās, lai 
izstāde notiktu vienlaicīgi ar kādiem 
īpašiem sarīkojumiem Latviešu namā, 
un tā sanāca, ka „Ziemas festivāls“ bija 
atbilstošs notikums, kura ietvaros ļoti 
labi iederētos šāda skate. Pateicos Ilzei 
par radošo ideju; pateicos mākslinie-
kiem par idejas atbalstīšanu! Cerams, 
ka Ilzes vīzija īstenosies un biežāk redzē-
sim Latviešu namā latviešu mākslinieku 
darbus! Šodienas skatē mēs redzam 10 
mākslinieku 28 darbus, vairums no ku-
riem ir radīti beidzamo 3 gadu laikā. 
Izstādi apskatot, es to izjutu kā dzīvu, 
uzmundrinošu, saistošu, daudzpusīgu 
un daudzveidīgu. Neesmu mākslas kriti-

ķe, esmu šeit šodien 
pārstāvēt LAAJ 
Kultūras nodaļu 
jūs sveikt un šo iz-
stādi atklāt. Aicinu 
jūs baudīt, vai arī 
turpināt baudīt, 
Viktorijas māksli-
nieku sniegumus, 
pakavējoties pie at-
spirdzinājumiem.“

Dažādi ir 
mākslinieki un da-
žādi ir viņu radītie 
mākslas darbi. Tas 
tikai pierādīja, kā 
atklāšanā teica Anitas Andersone – 
daudzveidību un dažādību. Par to lie-
cināja gan dažādā darbu tematika, gan 
tehnika, kādā mākslas darbi radīti. 
Bija klasiskā eļļas tehnikā radīti darbi, 
bija akrila un pasteļa tehnikā gleznoti, 
bija grāmatu ilustrācijas, fotogrāfijas, 
grafikas darbi un pat instalācija.

Piedāvāju dažu dalībnieku un ska-
tītāju viedokļus par izstādi.

Daina Grosa: Un par mākslinieku 
izstādi – to noteikti bija vērts rīkot! Tā 
bija iespēja māksliniekiem parādīt sa-
vus darbus, ierasties arī uz Namu un 
justies kā daļai no latviešu kopienas. 
Patika, kā Hugo Misiņa zāle pārvērtās; 
bija svaiguma sajūta – neierasta, mo-
dernāka sajūta. Man arī grūti spriest 
pilnīgi no malas, jo visā biju iesaistīta. 
Secinu, ka šī izstāde parādīja, cik ļoti 
ar gleznam var mainīt telpas noskaņo-
jumu. Būtu vērts padomāt, vai turpmāk 

Nama kooperatīvam nevajadzētu pado-
māt par Misiņa zāles gleznu nomaiņu 
uz kaut ko svaigāku, mūsdienīgāku. Vai 
nevaram lūgt Viktorijas latviešu māks-
liniekiem piedāvāt savas gleznas un no 
tam atlasīt/izvērtēt gleznas, kas dotu 
Misiņa zālei svaigāku pieskaņu? Otrs 
secinājums – mums Viktorijā ir ļoti 
radoši latviešu mākslinieki, un viņiem 
biežāk jādod iespēju kopīgi izpausties 
latviešu kopienā un just kopības sajūtu 
ar citiem latviešu māksliniekiem.

NN: Par izstādi – noteikti bija vērts 

Viktorijas latviešu mākslinieku darbi
Izstāde Melburnas Latviešu namā

 
Turpinājums 10. lpp.

Viktorijā dzīvojošo latviešu mākslinieku darbu izstāde.
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Izstādi atklāja LAAJ Kultūras nodaļas vadītāja Anita An-
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Ja cilvēkam patīk festivāli, tad noteikti 
jādodas uz Rīgu vasarā. Knapi viens festivāls 
ir beidzies, piemēram, Ziemeļvalstu dziesmu 
svētki vai Rīgas Ritmi, vai Senās mūzikas 
festivāls, kad nākamais jau sākās. Skolu un 
jaunatnes svētki svētdien beidzās, bet 15. jū-
lijā jau sāksies Balticas festivāls!

Nu kādus iespaidus tad festivāls atstāja? Domāju, ka 
tas ir atkarīgs no tā, kam prasa! Bērniem un jaunatnei, – 
atskaitot varbūt tiem, kas noģība koncertos vai dabūja 
ar slapjiem tautas tērpiem uzstāties otrā deju koncertā, – 
patika. Viņi priecājās par iespēju uzstāties (visādos aps-
tākļos), satikt citus, kas pēc tam paliek par ilggadīgiem 
draugiem un svinēja svētkus! Tiem, kas svētkus organi-
zēja, ir varbūt citi uzskati, it sevišķi, ka tagad mediji vi-
ņus blamē par to, ka programma par smagu, bērni ģībst, 
laika apstākļi mainīgi. Tika pat oficiāli atcelts gājiens... 
bet cilvēki piedalījās un gāja tik un tā. Kuram tad ir tais-
nība? Kuru vainot? Vai vajag organizēt citādāk? Par to 
jau pirmdien blenza televīzijā, avīzēs. Dabīgi, ka ir jā-
domā par bērniem, viņu veselību un labklājību, bet ne-
drīkst arī nojaukt visu svētku izpriecas, kad bērniem (un 
visai Latvijai) tā tomēr daudz dod. It sevišķi te ir jāap-
skata sociālo tīklu lomu notikušajā. Vai tad patiešām 500 
bērnu un jauniešu noģība, tā kā rakstīja sociālos tiklos? 
Laikam, nē; – 500 konsultējās, tāpēc ka galva sāpēja, ne-
bija pietiekami ūdens dzerts. Bet sociālos tīklos jau nav 
nekāda ētikas kodekss, pie kuras jāpieturas tā kā drukas 
un citiem elektroniskiem medijiem. Jāsaka – Dzīvo un 
mācies tā, ka nākamreiz var būt izpriecas bez pārmetu-
miem.

XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētki 
sastāvēja no vairākiem priekšnesumiem un notikumiem. 
Kā parasti bija Vērmanes Dārza tirdziņš, uzstāšanās uz lie-
lās un mazās skatuves, kā angļi saka – visādas instalācijas 
(installations): piemēram, jaunieši ietīti staipīgos audumos 
ieņēma visādas formas, bieži vien burtus, jo svētku nodar-
bības ietilpa nosaukumā: BURT(u)BURVĪBA; citur meite-
nes ar baltām lejkanniņām dejoja pa dārziem ap statujām. 
Cilvēki iepirkās, noklausījās koncertus, noskatījās teātra 
sportus, ieēda, satika draugus... vārdu sakot, bija patīka-
ma izklaide... tikai bija jātrāpa, ka neieradies dārzā kopā 
ar lietutiņu!

Bija 4 iespējas apskatīt deju koncertu Līdz varavīksnei 
tikt. Piedalījās 16 700 dejotāju no visādiem gadu gāju-
miem. Viena no foršākajām dejām bija Divi Prāti – Agra 
Daniļēviča horeogrāfija un Renāra Kaupera mūzika. To 
izpildīja horeogrāfisko ainu dejotāji pa pāriem – viens 
liels zēns un viens maziņš, kas daudz laiku pavadīja lie-
lajam uz muguras. Tikai diemžēl nupat bija nolijis, un 
lielajiem zēniem bija vienā brīdī jānoguļas uz zemes! 
Bet visumā, interesanta ideja. Citādi bija parastie tautu 

deju soļi – polka, 
trīs solis, galops 
visādās kombi-
nācijās un foršos 
musturos, pie kā 
mēs jau esam pie-
raduši.

Gājiens patīk 
visiem dalībnie-
kiem, un ir jau 
jauki, ka skatī-
tāji forši atbalsta 
gājējus. Gandrīz 
nebija gājiena, 
bet beigu beigās 
lielākais vairums 
nostaigāja pa Brī-

vības ielu līdz Dailes teātrim. Daži staigāja, citi dejas skolā 
gāja; lielākā tiesa skatītāju stāvēja uz trotuāra, daži no bal-
koniem skatījās pilnīgā ērtībā.

Viss noslēdzās ar koncertu Mežaparka Lielajā estrādē: 
Manā Dziesmā tu... Koncerts bija saīsināts, bet tomēr bija 
iespēja piedalīties visiem koristiem, folkloristiem, mūzi-
ķiem, diriģentiem un dejotājiem. Folkloras uzvedums bija 
jautrs, kur pat virsdiriģenti šūpojās līdzi un aktīvi piedalī-
jās. Diriģents Arvīds Platpers arī uzmundrināja skatītājus 
un lika viņiem dziedāt līdzi Ulda Marhilēviča un Guntara 
Rača dziesmai Tikai tā.

Līgo dančos dejotāji – mazi un lieli – dabūja izlēkāties; 
Tautas dziesmu vācelīte ļāva pūtēju orķestriem taurēt un 
pūst ar pilnu spēku. Nav pārsteidzoši, ka gandrīz kā vien-
mēr dziesmu svētkos, koris pats lūdza, lai atkārto Saule. 
Perkons. Daugava.

Svētku sajūta plūda pāri skatītājiem un dalībniekiem! 
Milzīgs darbs bija veikts. Skolēni un jaunieši bija daudz 
ieguvuši, mācījušies un iekļāvušies latviešu tradīcijās. Ir 
daudz cerības zemei, kas var iedvesmot jauno paaudzi tur-
pināt dziedāt un dejot tik lielā skaitā kā jau senos laikos un 
tai pašā laikā – dzīvot modernā pasaulē.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Ir daudz cerības zemei
XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētki

Gājiens – prieku sajūta.
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Gājienā piedalījās arī taureņi.
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Vērmanes dārza tirdziņš.
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Kafija un mobilais – ir taču modernie 
laiki!
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Vita Kristovska: Ministra kungs! 
Vispirms gribēju izteikt visu latvie-
šu paldies par palīdzību un atbalstu, 
kādu Latvija sniedza Pēterim Gres-
tem, kad viņš bija ieslodzījumā cie-
tumā Ēģiptē. Lūdzu Jūsu komentārus 
par Latvijas līdzdalību Pētera Grestes 
atbrīvošanā!

Edgars Rinkēvičs: Pēteris Greste 
ir brīvībā, un tas, protams, ir galvenais. 
Man bija iespēja tikties ar viņu un viņa 
ģimeni maija sākumā, un tagad arī 
Kanberā sestdien (Red. 20.06.), no rīta 
man būs vēl viena tikšanās, kur mēs 
pārrunāsim viņa lietas tālāku virzību, 
jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka, lai 
gan viņš ir izlaists no Ēģiptes cietuma, 
viņš ir šobrīd brīvībā šeit, Austrālijā, 
bet viņš joprojām ir apsūdzēto statusā, 
un mans viedoklis ir, un es par to esmu 
runājis arī ar viņu pašu personīgi un ar 
viņa ģimeni, ka mums tomēr ir jādara 
viss, lai viņš tiktu arī attaisnots. Tas ir, 
pirmkārt, jautājums par cilvēka nevai-
nību, un es domāju, ka mēs visi zinām, 
ka viņš cieta savas profesionālās dar-
bības dēļ. Tas ir jautājums par funda-
mentālām lietām – preses brīvību. Tas 
ir viens no jautājumiem, par kuriem 
noteikti es arī vēl šodien pēcpusdienā 
runāšu ar savu kolēģi – Austrālijas ār-
lietu ministri.

VK: Paldies. Mums ir jauns aiz-
sardzības ministrs; vai būs kādas iz-
maiņas?

ER: Vēl nav, bet drīz būs. Es do-
māju, ka kad Vējoņa kungs noliks 
pilnvaras un uzņemsies pildīt Valsts 
prezidenta amatu, tad arī būs balso-
jums par aizsardzības ministru Rai-
mondu Bergmani. Es zinu, ka viņš jau 
ir teicis, ka viņš nevēlas neko radikāli 
mainīt, jo tas attīstības virziens, ko 
ir uzņēmusi Aizsardzības ministrija, 
bruņotie spēki sevišķi šobrīd, šajos, 
jāsaka ļoti sarežģītajos arī drošības 
apstākļos. Tātad viņš turpinās šo kur-
su. Bergmaņa kungs ir bijis mans pa-
domnieks savā laikā, kad es strādāju 
Aizsardzības ministrijā un biju valsts 
sekretārs. Es domāju, ka viņš, kurš 
labi zin bruņotos spēkus un arī ir diez-
gan daudz dienējis, spēs godam pildīt 
pienākumus un arī vadīt aizsardzības 
nozari ne pārāk vieglos apstākļos.

VK: Mūsu robežas latviešiem ir 
grūti aizsargāt. Saprotams, ka sastā-
vam NATO. Vai varat komentēt par 
tehnoloģiju, ko lieto. Vai varat pastās-
tīt ko tuvāk?

ER: Redziet, ir lietas, kas ir sais-
tītas, protams, ar NATO kopīgo plā-
nošanas procesu. Gan pagājušo gad 
aprīlī, gan septembrī; sākotnēji ārlie-
tu ministri aprīlī, bet pēc tam valsts 
vadītāji Velsā lēma par to, ka Baltijas 

valstīs, Polijā ir jāizvieto gan atseviš-
ķi komandvadības elementi, kas būtu 
gatavi krīzes situācijā reaģēt, gan jā-
izvieto zināms militārais aprīkojums 
un arī faktiski regulāri jātrenē NATO 
valstu karavīri aizsargāt Baltijas 
valstis gadījumā, ja notiek uzbrukums 
un ne tikai klasisks uzbrukums, bet 
arī kaut kas līdzīgs, ko mēs pieredzē-
jām Krimā. Un, protams, ka mēs šeit 
runājam gan par lidmašīnām, gan par 
tankiem, gan arī par bezpilotu lidma-
šīnām. Arī tā ir tehnoloģija, kas tiek 
izmantota aizsardzībā, bet es nedomā-
ju, ka mums vajadzētu atklāt pilnīgi 
visus NATO noslēpumus un veidu, 
kādā tiek nodrošināta valsts aizsar-
dzība.

VK: Noteikti. Cik noprotu, tad 
Krievija pēc sankcijām ir ierobežojusi 
Latvijas politiķu iebraukšanu Krievi-
jā. Vai tas tā ir? Vai Jūs varat braukt uz 
Krieviju? Vai Jūs domājat, ka saņemtu 
vīzu iebraukšanai?

ER: Es biju Krievijas Federācijā 
šī gada janvārī. Uzņemoties Eiropas 
savienības prezidentūru, es apmeklēju 
gan Kijevu, gan Maskavu; mums bija 
sarunas par Ukrainas krīzi, par divpu-
sējām lietām, un parasti jāsaka tā, gan 
Eiropas Savienība, lemjot par sankci-
jām par noteiktu cilvēku iekļaušanu tā 
saucamajā melnajā sarakstā balstījās 
uz diviem apsvērumiem: pirmais ap-
svērums ir šo cilvēku līdzdalība Kri-
mas pretlikumīgā aneksijā un notiku-
mu attīstībā Ukrainas austrumos. Otrs 
apsvērums, protams, ka ir gan ārlietu 
ministrijas darbinieki, ārlietu ministri, 
valstu un valdību vadītāji, kuri netiek 
iekļauti melnajos sarakstos, jo lai cik 
būtu sliktas situācijas, sarunas ir jā-
ved, jātiekas.

Tāpēc es domāju, ka tas Krievijas 
saraksts, par kuru mēs daudz esam 

dzirdējuši pēdējā laikā, tapa kā atbilde 
pagājušogad; mēs to zinām. Mēs nezi-
nājām precīzus uzvārdus, bet piemē-
ram Kalnietes kundze netika ielaista 
Maskavā, kad viņa devās uz Krievijas 
opozīcijas līdera Ņemcova bērēm; tad 
arī pāris Vācijas Bundestāga un Eiro-
parlamenta deputātu netika ielaisti, un 
tad Krievijas puse šo sarakstu nodeva 
Eiropas pusei un tas tapa publisks. 
Taču mēs redzam, ka šis saraksts ir 
sastādīts nepamatoti, jo mēs zinām, 
kāpēc mēs cilvēkus liekam melnajā sa-
rakstā – viņi ir konkrēti piedalījušies 
pretlikumīgās darbībās, pretēji starp-
tautiskām tiesībām noteiktajām. Tad 
šeit tā noteikti bija aci pret aci un zobs 
pret zobu reakcija. Jāsaka, ka tas tikai 
liecina, ka mums ir pilnīgi dažādas iz-
pratnes par vērtībām un lietām.

VK: Vēlētos, lai Jūs pastāstītu, 
kā Latvija un arī Eiropas savienība 
cīnās, lai atspēkotu Kremļa dema-
goģiju. Krievijai ir savi televīzijas 
kanāli, kurus uztver Latvijā, un kuri 
nepārtraukti rāda sagrozītus faktus un 
dezinformāciju. Kas tiek darīts šajā 
lietā?

ER: Pirmkārt, faktiski jau mūsu 
prezidentūras sākumā, mums izdevās 
panākt to, ka ir uzdevums Eiropas ko-
misijai un ārlietu dienestam sagatavot 
rīcības plānu, kurā ir iezīmēts kon-
krēts virziens un arī finansējumu, lai 
cīnītos pret šo propagandu. Mēs neru-
nājam par kontrpropagandu, tas ir bez-
jēdzīgi. Pirmkārt, tomēr tas ir daudz 
aktīvāks gan politiķu, gan valsts insti-
tūciju, gan Eiropas institūciju darbs, 
lai atspēkotu vienkārši melus. Ja mēs 
redzam, ka ir meli, tad mums ir jābūt 
tādai sistēmai, kas nekavējoties saka 
un parāda faktus.

Intervija – Edgars Rinkēvičs
Latvijas ārlietu ministrs Austrālijā
Vita Kristovska intervē Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču Sidnejas Latviešu namā, pagājušā mēnesī – šī 
gada 18. jūnijā.

 
Turpinājums 7. lpp.

No kreisās: LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Sidnejas Latviešu biedrības 
priekšsēdis Jānis Grauds, LR goda konsuls Sidnejā Aldis Birzulis Sidnejas Lat-
viešu namā.
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Otra lieta – ļoti jūtīga žurnālistiem 
gan, bet jāsaka, ka kaut kāda veidā jā-
ceļ arī žurnālistu profesionalitāte, jo 
bieži vien, sevišķi tagad – interneta 
laikmetā – jūs redzat vienu ziņu, kura 
nav patiesa. Tā netiek pārbaudīta, tā 
tiek pārpublicēta, pārpublicēta un pār-
publicēta, un beigās, ja tu pasaki: nē, 
bija savādāk, tad daudziem aizķeras 
jau tā pirmā ziņa. Tāpēc lielā mērā 
darbs uz to, lai medijiem būtu tā spēja 
un kapacitāte daudz kritiskāk izturē-
ties pret to, ko mēs dzirdam, ir būtisks. 
Trešā lieta – Latvijā ir jāstiprina sa-
biedriskie mediji, kas raida krieviski; 
Latvijas Radio 4 ir ļoti laba apraide 
un tas ir viens no ļoti labi klausītām 
programmām. Jāstiprina arī Latvijas 
Televīzijas 7. kanāls. Es nedomāju, ka 
Latvijā jauna, tikai krieviski runājoša 
kanāla izveide šobrīd būtu prātīga. Es 
vienmēr arī esmu teicis, ka Eiropas 
Savienībai tomēr ir jāveido arī savs 
kanāls, bet šeit ir ļoti dažādi viedokļi 
Eiropas Savienībā, un es baidos, ka tik 
ātri vienotu viedokli mēs vēl nepanāk-
sim.

Mūsu prezidentūras pēdējā Eiro-
pas Savienības Vispārējo lietu padomē 
(jūnija beigās) laikā es rīkoju speciālu 
diskusiju, kur aicinu arī Eiropas Sa-
vienības struktūru pārstāvjus sniegt 
ieskatu, cik tālu tas darbs pie šī plāna 
ir paveikts un ko mēs vēl varam darīt 
kā dalībvalsts, lai iedrošinātu, ka šis 
plāns būtu pietiekami apjomīgs un 
efektīgs un sāktu darboties pēc iespē-
jas ātrāk.

VK: Turpinot par presi, pagājušo 
svētdien (Red.:14.06.2015.) Austrālijas 
laikrakstā The Sun Herald parādījās 
raksts ar virsrakstu Putina beigu spēle 
par Austrumeiropu.*

Lūgšu Jūsu komentārus par da-
žām domām, ko izsaka žurnālists Niks 
Millers (Nick Millers); viņš saka: „Pu-
tins itāļu avīzei teica, ka „tikai kāds 
trakais savā sapnī pēkšņi uzbruktu 
NATO.“ Taču Dr. Igors Sutjagins, kas 
gan nav nedz traks, ne sapņotājs, bet 
šis kodolieroču spiegs, kuru izmainī-
ja rietumi, to var iedomāties. Citēju 
Sutjaginu: „Nedomāju, ka Krievija 
uzbruks kādai NATO valstij, bet viņu 
acu priekšā stāv trīs Baltijas valstis. 
[...] Nedomāju, ka Krievija plāno oku-
pēt Baltijas valstis, jo tas ir bīstami.“ 
Bet viņš domā, ka „Krievijas spēle ir, 
lai NATO sairtu.“ Varbūt Jūsu komen-
tāru par šo!

ER: Manuprāt, bieži vien, gan 
daudzi starptautiskie mediji, gan ek-
sperti kaut kā piemirst, ka Baltijas 
valstis ir NATO valstis; nav Baltijas 
valsis un NATO, ir Baltija – NATO. 
Un jebkāda veida provokācija vai po-
tenciāla agresija pret Baltijas valstīm 
ir agresija pret visu NATO. Man ir 
jāsaka, ka manās diskusijās ar ko-
lēģiem, NATO valstu ārlietu minis-
triem, gan pagājušā gadā, gan šogad; 

pat tās valstis, kas tradicionāli tiek 
uzskatītas varbūt par draudzīgākām 
Krievijai, skaidri un tieši pasaka, ka 
NATO 5. pants ir saistošs tām, ka tā 
ir absolūti sarkana līnija, un jebkādas 
mazākā veida provokācijas tiks atspē-
kotas vienprātīgi.

No tāda viedokļa raugoties, es 
piekrītu tam, ka iespējams Krievija 
vēlētos redzēt, ka NATO un Eiropas 
Savienība vienkārši sabruktu, bet pat 
tās valstis, kurām varbūt ir savādāks 
viedoklis, saprot, ka NATO ir kolek-
tīvā aizsardzība arī viņām un, ka tās 
nevar atļauties, ka šī organizācija 
kļūst maz efektīga vai pārstāj eksis-
tēt; tāpēc arī visi lēmumi par NATO 
karaspēka klātbūtni Baltijas valstīs un 
Polijā, tika pieņemti vienprātīgi. Mani 
kolēģi no NATO dienvidu valstīm 
ir skaidri teikuši, ka arī šīm valstīm 
NATO teritorijas neaizskaramība ir 
absolūti sarkanā līnija. Pie tam, ne 
tikai skatoties tādā tīri tradicionālā 
militārā uzbrukuma veidā, kas ir vis-
pār maz ticams, bet arī tādu līdzīgu 
provokāciju, ka zaļie cilvēciņi Krimā 
līmenī.. Lai kādi arī būtu apsvērumi 
mūsu kaimiņvalstij Krievijai, ko darīt 
ar NATO, pašlaik es redzu, ka NATO 
ir vienota.

VK: Šajā rakstā, ko pieminēju, 
interesanti, ka aptaujā 28% vāciešu ir 
PAR militāru iejaukšanos, lai aizstā-
vētu NATO sabiedrotos; itāļi balsoja 
40%, Lielbritānijā – 49%, ASV – 46%. 
Man liekas, daži saka, ka tas 5. para-
grāfs var nozīmēt ne tieši karu.

ER: Tas var nozīmēt, protams, pil-
na mēroga konfliktu, tas ir skaidrs, jo, 
ja NATO aizsargā savu dalībvalsti, tad 
tas notiek ar visiem NATO rīcībā eso-
šiem līdzekļiem. Redziet, es domāju, 
ka ja mēs paskatītos šo dinamiku vēl 
tālāk, varbūt plašākā laika posmā, tad 
kamēr nav reālu, tiešu draudu, cilvēku 
viedokļi bieži vien ir samērā dažādi 
un pat daudzi par to nedomā ikdienā. 
Būtu ļoti interesanti apskatīties arī di-
namiku mūsu pašu valstīs – Baltijas 
valstīs; kā tur skatītos uz vienu otru 
lietu; cilvēki negrib nekad karu pašu 
par sevi. Taču es domāju brīdī, kad tu 
saproti, ka tas apdraud arī tavu neat-
karību, tavu drošību, tad tas viedoklis 
mainīsies.

NATO ir efektīgs gan militāri, gan 
arī politiski. Ar sabiedrību, protams, 
ir jāstrādā, un sabiedrībai apziņa, ka 
pasaule atkal mainās un ne tai labā-
kajā virzienā gan NATO dalībvalstīs, 
gan Eiropas dalībvalstīs nāk ļoti lēni; 
joprojām nespējam noticēt, kā tas va-
rēja būt, ka pēkšņi 21. gadsimtā viena 
valsts ņem un pievieno sev citas valsts 
teritoriju bez jebkāda likumīga pama-
ta. Kā tas var būt, ka pasažieru laineris 
ar turpat 300 cilvēkiem tiek notriekts 
tikai tāpēc, ka notiek kara darbība; 
faktiski izmeklēšana un cilvēku mir-
stīgo atlieku nogādāšana dzimtenē tiek 
brutāli kavēta, un tas izskatās vairāk 
pēc viduslaiku barbarisma. Pie tādām 
lietām ir grūti pierast, un tā sabiedrī-

bas apjausma un arī politiķu apjausma 
nāk daudz lēnāk nekā paši notikumi. 
Tā ir demokrātija.

VK: Pēdējais jautājums ir par 
Okupācijas muzeju, ko jūs jau drusciņ 
atbildējāt, bet varbūt tieši laikrakstam: 
kas, Jūsuprāt, notiks ar Okupācijas 
Muzeja paplašināšanu? Pēdējā laikā 
mūs tiešām satrauc, ka arhitektu gru-
pa ir demonstrējusi jeb pieprasījusi, ka 
nedrīkst paplašināt Okupācijas muze-
ju?

ER: Pirmkārt, es domāju, ka mēs 
esam demokrātiska sabiedrība un vie-
dokļi var būt dažādi. Bet es domāju, 
ka arhitektu grupa, kas nāca klajā ar 
šo paziņojumu, varēja to darīt daudz, 
daudz ātrāk, un šī diskusija varēja 
būt daudz, daudz ātrāk, nevis tagad, 
pēdējā mirklī, atkal mēs tā kā drusku 
pamostamies un tad skrienam ratiem 
ar zirgu pa priekšu un dīvainā kārtā 
iniciējam šo diskusiju. Es uzskatu, ka 
mums šis projekts ir jāturpina un jāpa-
beidz, kā tas tika iezīmēts. Es zinu, ka 
tāds ir arī valdības kolēģu viedoklis. 
Labi, diskutēsim, skatīsimies, kā var 
varbūt kaut ko darīt labāk, bet es do-
māju, ka šeit – tas, kas ir sākts, ir jāpa-
beidz, un es atbalstu piebūvi – muzeja 
rekonstrukciju.

Pie tam es teikšu tīri no ārlietu 
ministra viedokļa – jo ātrāk, jo labāk! 
Neaizmirsīsim, ka Okupācijas Muzejs 
ir arī daļa no mūsu valsts protokola. 
Protams, ir ļoti labi vest cilvēkus uz 
to izstādi, kas šobrīd ir bijušajā Ame-
rikas vēstniecības ēkā, bet es zinu, ka 
ļoti daudzi mani kolēģi – arī valstu va-
dītāji, kuri tiek oficiālās vizītes laikā 
vesti uz Okupācijas Muzeju, bieži vien 
saprot mūsu vēsturi tajās pat 15 – 30 
minūtēs, cik nu kuram laika ir, labāk 
nekā lasot milzīgus referātus vai lasot 
kādas grāmatas. Tās 15 –30 minūtes 
Latvijas vēstures skaidrošanā bieži 
vien ir daudz efektīgākas nekā biezas 
monogrāfijas dāvināšana.

VK: Paldies Jums! Lai Dievs jums 
dod enerģiju cīnīties!  ■

* „Putin’s Endgame for Eastern 
Europe“;
http://www.smh.com.au/world/
vladimir-putins-endgame-for-eastern-
europe-20150613-ghn4eo.html

Intervija – Edgars Rinkēvičs
Turpinājums no 6. lpp.

No kreisās: Vita Kristovska, ministra 
padomnieks komunikācijas jautāju-
mos Mārtiņš Drēģeris, LR ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs.
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Pirmā diena
Braucam ar busiņu uz Dārvinas dzelzceļa 

staciju. Ieelpojam iekšās vēso gaisu, kas at-
vieglina no Dārvinas sutas un karstuma. Ir 
aprīļa mēnesis, un nupat kā nosvinējām brač-
kam lielu jubileju, bet tagad laiks doties uz 
mājas pusi, Adelaidi.

Esam izceļojuši daudzas pasaules malas, bet savai ze-
mei tik lidojam pāri, cenšoties tikt kaut kur citur. Šoreiz 
paņemsim to lēno ceļu un baudīsim dabu.

Pēc 25 km ierodamies stacijā, kur perona nav. Dārvi-
na ir gandrīz vienīgā galvaspilsēta, kurai dzelzceļa stacija 
neatrodas pilsētas teritorijā un nav dzelzceļa tīkla. Iekāp-
jot busiņā, mūs informēja, kurā vagonā esam nozīmēti, un 
emu līnijā sekojam citiem busiņiem, kamēr piebraucam pie 
K vagona durvīm. Ar vieglo bagāža mēs tūlīt pa pieliktām 
pagaidu trepēm iekāpjam un iekorķējamies savā kabīnē.

The Ghan brauc pa pasaules garākām vienlīnijas slie-
dēm, šķērsojot Austrāliju divas reizes nedēļā. Ceļojuma 54 
stundās būtu nobraukti 2 979 km. Tas pats kā no Norvēģi-
jas ziemeļblāzmas līdz Grieķijas dienvidu punktam! Žur-
nāls Readers Digest uzskata The Ghan kā ceturto slavenā-
ko pasaules dzelzceļa ceļojumu.

Vilciens ir milzīgi garš, nevar saskatīt ne sākuma, ne 
beigas. Kādreiz ir visa angļu alfabēta –  26 – vagoni! Vil-
ciens ir kā eleganta dāma – izgreznota, uzpušķota un gaitas 
taktī šūpojās lēnā valša ritmā, kur ainavas pa lieliem skat-
logiem slīd grandiozi garām. No sākuma redzamas zaļas 
tropu krāsas, bet ar laiku ainava mainās, rādot sarkanas 
smiltis un kociņus, kas caur stikla rūtīm liek mums sajust 
tuksneša noskaņu.

Mūsu zelta klases kabīne bija ērta un omulīga. Priecā-
jāmies, gan nebija tūristu sezona, ka notrāpījām to pēdējo 
kabīni, citādi būtu bijis jālido mājās. Izstiepām kājas pa-
staigā, un pēc diviem izstaigātiem vagoniem baudījām vec-
modīgo, skaisto viesistabu ar dīvāna mēbelēm.

Vilciena maršrutā bija ieskaitīta pieturvieta Katerīnas 
(Katherine) pilsētā. Varēja izvēlēties, vai piedalīties eks-
kursijā, vai palikt vilcienā. Varējam pabraukt pa Nitmilu-
kas (Nitmiluk) aizu ar laivu, pastaigāt pa aizu, vērojot abo-
rigēnu zīmējumus uz akmens vai pastaigāties pa pilsētu. Ar 
piemaksu varēja arī izlidot ar helikopteri aizai pāri.

Nitmilukas aiza atrodas 244 km no Dārvinas un 30 km 
no Katerīnas pilsētas. Tā kopš 1976. gada pieder Džavo-
ina (Jawoyn) aborigēnu tautai, kas to reģistrēja pie valsts 
Nacionāliem parkiem, kurā ietilpst arī Kakadu. Rajons ar 
50 000 kv. km ir lielāks par Igaunijas valsti, un to vada 
Džavoina grupa kopā ar austrāliešu parka vadītajiem (Park 
Rangers).

Ir karstas dienas vidus, un kad piebraucam pie aizas, 
tad kokos karājās plikspārņu kolonijas kā melnas novītu-
šas puķes. Laivas ir ar lēzeniem dibeniem, lai var izbraukt 
visādus ūdens dziļumus. Smilšakmens veidotās klintis ir 
staltas un akmeņainas. Kamēr laiva kustās, viss ir labi, jo 
tas veidoja mazu vējiņu no sutas, kamēr aborigēnu gids iz-
skaidroja kā šī vieta radās.

Aborigēnu tautām Sapņošana (Dreaming) ir dzīves bī-
bele. Stāsti uztur kultūru, kam lielākā daļa ir saistība ar 
savu zemi, tā atstājot mantojumu nākamai paaudzei.

– Nabilil bija vīrs ar pūķa izskatu, ceļojot no jūras līdz 
iekšzemes tuksnesim, rokā nesot ūdens somu (dillybag). 
Visi putni mēģināja to noķert, lai varētu padzerties, bet bez 
sekmēm. Vakarā vīrs atrada naktsmieru pie aizas durvīm 
un, dzirdot nit, nit, nit – cikādes skaņu, to vietu nokristīja 
par Nitmiluk.

Nākamajā vakarā plikspārnis noslēpās un ar akmeni 
piesietu šķēpa galā svieda to uz Nabilil un to nogalināja. 
Trāpīja arī ūdens somai kas izplūda pa aizu, kur tas vēl 

šodien atrodas. –
15 km garā aiza sastāv no 13 mazākām aizām, kas ir 

atdalītas vai nu ar krācēm, vai ūdenskritumiem. Kad mēs 
tur bijām, tad nebija pietiekami lijis, un no pirmās uz otro 
aizu bija jāatstāj laiva un jāpabauda karstums ar kājas spē-
ku. (Man tā Rīgā pirktā linu cepurīte makten laba bija!) At-
ļautais laiks deva iespēju apskatīt tikai pirmās divas aizas.

Akmeņi un aizas
Ceļojums no Dārvinas uz dienvidiem pa Austrālijas iekšzemi

 
Turpinājums 11. lpp.

„The Ghan“ viesistabas vagonā.
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Nitmilukas aiza.
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Starp pirmo un otro aizu. Pēteris laivā.
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Marija pie vilciena.
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Atpakaļ vilcienā, kas bija pilns kā maks, jau ziņoja, ka 
ir vakariņu laiks. Bija 3 atsevišķas maltītes reizes. Karalie-
nes Adelaides (Queen Adelaide) – restorāna vagons bija ļoti 
gaumīgs. Ēdieni bija labi pārdomāti ar Austrālijas garšām. 
Vakariņās pamēģināju krokodila desu, jo Adelaides tirgū 
tā nav katram pa kabatai. Bija arī barrumundi zivs un ķen-
gura gaļa.

Liekas, ka esam vienīgā zeme pasaulē, kas labprāt ēd 
savus valsts ģērboņa dzīvniekus. Tomēr iedzimtie zināja 
to vērtību, jo gaļai ir vismazāk tauku un vislielākais dzelzs 
sastāvs. Vīni bija visi no Barossa ielejas, kā arī piederu-
mi. Pie galda sēdēja tūriste no Velsas, kurai interesēja The 
Ghan vēsture.

Izskaidroju, ka starp 1870. un 1920. gadu, kad zemi 
apguva, no Pakistānas, Indijas un Afganistānas importēja 
20 000 kamieļus ar 4 000 darba spēku attīstīt Austrālijas 
tuksnešu rajonus, kur fokusa punkts bija dzelzceļa būve, 
lai savienotu ziemeļus ar dienvidiem. Tos visus nosauca par 
afgāņiem, un vilciena vārds ir tā saīsinājums; tās simbols 
ir kamielis. Kad dzelzceļu atvēra, tad visiem afgāņiem tika 
dota instrukcija likvidēt kamieļus, jo tie nebija vairs va-
jadzīgi. Afgāņu kamieļu īpašnieki nepaklausīja norādīju-
mam, vērtēdami dzīvniekus kā savus draugus, un atlaida 
visus brīvībā tuksnesī. Šodien tuksnesī atrodas pāri 1 mil-
jons mežonīgo kamieļu, kam pasaules tirgū ir liela vērtība, 
jo ēdot svaigo barību, viņi visi ir veseli. Ironiski, zemes, 
kas tos vēlās pirkt, ir tās pašas, no kurām tie oriģināli tika 
atvesti.

Atpakaļ savā kupejā un redzam, ka ārā ir jau tumšs. 
Gultas uzklātas un šokolādītes uz spilveniem. Apkalpotāji 
ir smaidīgi un izpalīdzīgi, tie paši uzklāj gultas, pārģērb-
joties formālos tērpos, un apkalpo ēšanas vagonā vai aiz 
bāra. Bāze viņiem visiem ir Adelaidē. Kad darbā pienāk 
viņu kārta pasnausties, tad tie iemetās šūpuļtīklā.

Nu kādam ir jākāpj pa trepēm uz otro stāvu gulēt – man 
iekrita tā laime, un, lasot grāmatu ar privāto apgaismoju-
mu, iekratījos miegā.

Otrā diena
Pēc brokastīm iebraucam Alisspringsā (Alice Springs), 

kur mēs izkāpjam ar visu bagāžu, uzsākot nākamo ceļo-
juma posmu. Parasti nebraucam ar tūrēm, bet tā kā šī bija 
daļa no The Ghan vilciena piedāvājumiem un laiks mums 
bija ierobežots, tad izmēģinājām laimi. Labi, ka tik busiņš 
mums pakaļ. (The Ghan īpašniekiem pieder arī visi zemes 
cietumi!)

Esam nobraukuši jau 1 500 km. Šeit nav suta, bet kar-
stums gan. Esam Austrālijas tuksneša vidū, un tuvākās 
lielpilsētas ir milzīgi tālu; Kuberpedija (Coober Pedy) pie 
opālu raktuvēm ir 700 km uz dienvidiem.

Šeit tuvumā pēc Dārvinas bombardēšanas Otrā pasau-
les karā darbojās Paingapa (Pine Gap) – amerikāņu/austrā-
liešu aizsardzības bāze. Šodien pilsēta ir Karaliskā lidojošo 
ārstu dienesta (Royal Flying Doctor Service) bāze – uni-
kāla Austrālijai – attāluma dēļ, kur lidmašīnas aizlido pie 
pacientiem uz lielām tuksneša saimniecībām vai tuksneša 
avārijām un pārvieto tos uz slimnīcām. Tās ir veidotas kā 
palātas ar visām māsiņām un ārstiem.

Alise, kā vietējie to saīsina, vai Mparntve, kā to sauc 
Arernte aborigēnu tauta, kas šeit dzīvo, ir ap 25 000 iedzī-
votāju, 80% no tiem aborigēnu tautieši. Bieži tie ir spiesti 
dzīvot pilsētā un ne savās īstās mājās, galvenokārt medicī-
nas dēļ, jo vajadzīga asins pārliešana, cīnoties ar nieru sli-
mībām vai cukura līmeņa ietekmēm. Alkohola problēmas 
ir milzīgas, un pilsēta ir sausais rajons, kur nedrīkst dzert.

Daži šeit brauc TV mini sērijas dēļ, un lai gan Pilsēta 
kā Alise (A Town Like Alice) tika ražota 1981. gadā, tūristu 
joprojām netrūkst.

Mūs pieved pie viesnīcas, un pēc apskates kas un kā, 
cilpojam uz pilsētas centru, kas tik 10 minūšu gājiens pāri 
tiltam. Toda (Todd) upe ir sausa, jo tik reti līst lietus. Glī-

ti viss iekārtots, ir skolas brīvdienas, un bērni skraida pa 
galveno tirdzniecības centru, kamēr aborigēnu tautieši sa-
mērā skaļās balsīs viens ar otru sarunājās. Daudzi angliski 
neprot.

Apskatījāmies mākslas galerijas, kas kā aborigēnu krā-
sotie punktiņi sarindotas viena otrai blakus. Spilgtu atmiņu 
atstāja vecāks itāļu izcelsmes vīrs, kas mēģināja ar mani 
andelēties. Esam pieraduši pie aborigēnu tautas punktu zī-
mējumiem – tas jo viņu perspektīva ir kā ērgļa skatiens no 
augšas, bet tagad redzējām vairāk citas variācijas tehnikā, 
un, ar manām acīm, daudz interesantākus darbus. Daudzi 
arī sāk izmēģināt roku pie keramikas, un podi ir ļoti vib-
ranti ar debess un smilšu krāsām.

Atpakaļ uz viesnīcu ņēmām īsāko ceļu – pāri sausai 
upei. Tas varbūt nebija tik prātīgi, jo smiltis tagad pārvie-
tojās mūsu kurpēs.

Domātu, ka šeit būtu ūdens lietošanas ierobežojumi, 
bet upe te ir – tikai zem zemes, un tur esot tik daudz liels 
ūdens krājums; tādēļ nav brīnums, ka golfa klubs, ko ap-
ciemojām pēcpusdienā, bija tik zaļš, kā arī visi dārzi pie 
mājām.

Trešā diena 
Šorīt ar lidmašīnu tiekam uz Jularu (Yulara) – 428 km 

no Alisspringsas, ietaupot 5 stundas zemes ceļu. Jularas 
tūristu pilsētiņu atvēra 1984. gadā pēc tam, kad likvidēja 
visas apmešanās vietas tuvu pie Uluru. Iemesls –  bija zau-
dēts līdzsvars starp tūristiem, dzīvniekiem un dabas uztu-
rēšanu. Julara, kur dzīvo ap 800 darbinieku, ir pašai savs 
medicīnas centrs un policijas iecirknis. Tā atrodas 15 km 
no Uluru, ārpus 1 300 kv. km – Islandes lieluma – Nacio-
nālam parkam. 1985. gadā to atdeva Anangu aborigēnu 
tauati, un kopš tā laika to vada komiteja, kas sastāv no 2 
Anangu sievietēm, 2 Anangu vīriešiem un 2 baltiem.

Pa pēcpusdienu apstaigājām Julara kūrortu, kas izvei-
dots zirga pakavs formā. Turpat visi hoteļi sarindoti ap vie-
nīgo ceļu vienā pusē un vidū zālājs, kur varēja paklausīties 
aborigēnu mūzikas grupas, kam apkārt veikaliņi. Pārejā 
pakavā atradās kemping rajons, benzīnu uzpildes stacija 
un viens hotelis. Pa vidu mākslas galerija. Mēs dzīvojām 
Tuksneša Dārzu hotelī – Desert Gardens un istaba, vien-
stāvu ķēdē, bija ar lielām, slīdošām durvīm, ar āra mēbe-
lēm uz balkona, un skats tieši uz tuksnesī izveidoto dārzu. 
Hoteļa priekštelpā to nedēļu varēja pieteikties pie vietējās 

Akmeņi un aizas
Turpinājums no 10. lpp.

Sausā Toda (Todd) upe.
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Alisa golfa laukums.
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mākslinieces un par samaksu saņemt individuālās apmācī-
bas stundas, veidojot aborigēnu zīda lakatu.

Vietējais ēdienu veikals zālāja malā bija pilns ar pir-
cējiem, jo restorānu cenas bija augstas. Iepirkām vajadzī-
gās ūdens pudeles un taisījāmies uz busiņu uz Uluru, lai 
noskatītos saulrietu. Uluru Anangu valodā nozīmē gau-
dojošs, pēc vietējiem dingo. Busiņā iekāpjot, iedeva $25 
samaksāto parka ieejas kartiņu, kas derīga 3 dienas. Kad 
piebraucām pie akmens, tad busiņa pasažieriem bija sava 
pieturvieta – savs galds sarkanajās smiltīs apklāts ar baltu 
galdautu, dzērieniem un našķiem. Mēs visi sarindojāmies 
kā bišu stropā. Domātu pēc skatītām bildēm, ka te tik viens 
busiņš atrodas, bet, nē, te vesela tārpu līnija – pāri par 500 
skatītājiem. Ieteica mums Uluru foto bildes uzņemt katras 
2-3 minūtes, jo acis pierodot pie skata, un  neliekas, ka tas 
daudz mainās, bet bildes to savādāk parādīšot. Taisnība jau 
arī bija, bet atrast vietas, kur uzņemt bildes, lai nebūtu kā-
dam hūtītes mala vai sejas daļa rāmī, nebija viegli.

Tuvumā ieradās Ananga tautas ļaudis, apsēžoties ceļ-
malas smiltīs un priekšā izklājot savu mākslu. Mēs bijām 
informēti, ka fotogrāfijas ar iedzimtajiem tikai tad drīkstot 
uzņemt, ja nopērkot kādu mākslas darbu.

Kamēr es ar fotoaparātu cīnījos, Pēteris aizgāja paru-
nāties ar busa šoferiem, lai salīdzinātu darba stāstus. Tie 
stāstīja, ka 30 gadus atpakaļ, kad vēl viss nebija pārbūvēts, 
tūristu busiņi, nobeidzot dienas tūres, sarindojušies pie 
Uluru bāzes un rīkojuši braukšanas sacīkstes, drāžoties ap 
akmeni kā zirgi sacīkstēs. Policisti pa to laiku esot slēguši 
derības, kas būs pirmais!

Uluru 384 m ir svēta vieta un kaut gan tur vēl var kāpt, 
Anangas ļaudis lūdz respektēt viņu apkārtni – ticējumus un 
to nedarīt. Saules riets bija burvīgs un iespaidīgs, kur smil-
šakmens tuksneša krāsas saules staros skaisti atspoguļojās.

Tūlīt pēc tam 3 busiņi atdalījās un brauca dziļāk parkā. 
Busu kompānijai bija Anangu atļauja turpināt vakaru ar āra 
BBQ. Tur zem zvaigznēm, Uluru pakājē nāsis baudīja bur-

vīgas smaržas. Pie galda bija tūristi no Vācijas, Kanādas, 
Anglijas un Amerikas, kā arī viens galds ar japāņu tūris-
tiem, kam līdzi bija savs tulks.

Bija garneles ar ķiplokiem, ķenguru un kamieļu gaļa 
un daudz variācijas no salātiem. Saldajā bija lamingtons ar 
krēmu. Nakts bija ļoti silta un rāma, un uzstellētās ugunis 
palīdzēja veidot atmosfēru. Saules rieta pēdējie stari vēl 
dzeltenā apgaismojumā rādīja staltus apkārtnes kokus, kas, 
kad zvaigznītes dekorēja debesis, pārvērtās pa melniem 
koku siluetiem.

Es pirmo reizi pamēģināju ēst kamieļu gaļu, kas bija 
kā vistas gaļa, bet ar stiprāku garšu. Kad visi bija paēduši, 
tad izslēdza ugunis, un mēs redzējām varenās debesis ar 
spilgtām zvaigznēm, kā to var redzēt tikai tuksnesī. Pirmo 
reizi skatījos uz Piena ceļu ar baudu un izbrīnu – tieši tā, kā 
es atceros skolas mācību grāmatās.

Tikai tad, kad tiku atpakaļ hoteļa istabā, ievēroju, ka 
tās sarkanās smiltis ir visur pielipušas, gan pie drēbēm, gan 
ādas, un steidzīgi sāku mazgāties.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Akmeņi un aizas
Turpinājums no 11. lpp.

Marija un Pēteris pie Uluru.

FO
TO

 n
o 

Pe
re

jm
u 

ģi
m

en
es

 a
rh

īv
a

to rīkot, tā deva iespēju māksliniekiem 
sevi parādīt latviešu publikai, jo visu 
laiku aug jauni mākslinieki! Man būtu 
paticis, ja es personīgi būtu varēju-
si to sīkāk apskatīt (bez jau saliktiem 
krēsliem nākošam sarīkojumam). Ļoti 
patika nodrukātais katalogs un darbu 
saraksts. Bez Ilzes Nāgelas gleznām, 
mani iespaidoja Roberta Birzes fotog-
rāfija „Centrā“; temats nepatīkams, 
bet darbs ļoti labs. Neesmu mākslinie-
ce, tāpēc domāju, ka nedrīkstu izteik-
ties vai kritizēt. PS. Patika, ka atklāša-
nā tikām cienāti ar glāzi šampanieša; 
bija laba atmosfēra.

Roberts Birze: Protams, bija vērts 
rīkot VIC mākslinieku mākslas dar-
bu izstādi! Ir jau patīkami skatīties uz 
mūsu sabiedrības mākslinieku darbiem. 
Redzot no publikas, ka citiem mūsu sa-
biedrībā arī bija interese. Bija labi, ka 
izstāde notika tad, kad bija citi pasāku-
mi Latviešu namā. Līdz ar to bija vairāk 
publikas, un daži no tiem varbūt nebūtu 
nākuši tikai uz izstādi. Bet varbūt būt 
labāk atstāt darbus uz ilgāku laiku, 
varbūt vispār uz mēnesi vai vēl ilgāk, 
ja mākslinieki būtu ar mieru. Man vis-
vairāk patīk skatīt abstraktus darbus. 
Leona Samuļa māksla man ļoti patīk, 

it sevišķi diptihs Nevaldāms dabasskats 
un nepazīstams II. Man arī ļoti patika 
Māras Pušmucānes abstraktie darbi.

Šī izstāde bija ļoti laba ideja – mu-
dināt māksliniekus mūsu sabiedrībā 
radīt un izstādīt darbus. Tas dod tiem 
(kā, piemēram, man), kuri nav pazīs-
tami kā mākslinieki, kā arī mākslinie-
kiem, kuriem nav iespējas, lai rīkotu 
solo izstādi, piedalīties izstādē ar vie-
nu vai dažiem darbiem.

Varbūt arī publikā bija daži, kuri 
pagaidām nav zināmi kā mākslinieki, 
bet kuriem būs interese izstādīt šādā 
grupas veidā savus darbus un piedalī-
ties nākošā izstādē?

Līga Dārziņa: Es domāju, ka iz-
stāde bija tiešām laba! Nebiju iedomā-
jusies, ka latviešiem tik daudz jaunu 
talantu, un bija ļoti labi, ka to mums pa-
rādīji. Bija darbi, kas man labāk patika, 
bet nepaspēju īsti labi visu apskatīt un 
tādēļ negribētu par to izteikties. Man 
patika, ka tā bija Mazajā zālē un ka zāle 
bija pilna, bet ne pārpildīta. Vispār bija 
jauka gaisotne, jo apgrozījās cilvēki, 
kam māksla interesēja. Paldies par to!

Dainis Markovskis: Tas ir neno-
liedzams fakts, ka latvieši ir talantīgi 
un daudzpusīgi cilvēki. To varējām re-
dzēt un novērtēt arī Viktorijas latviešu 
mākslinieku izstādē Melburnas Lat-
viešu namā šī gada jūnijā. Prieks, ka 

daudzi mākslinieki bija atsaukušies uz 
Ilzes Šēnbergas Nāgelas aicinājumu 
piedalīties šajā izstādē, kas varētu būt 
arī nākotnē kā laba tradīcija.

Vispirms, tie bija mākslas svētki, 
kas parādīja, ka Viktorijā ir nevien 
zināmi latviešu mākslinieki, bet arī 
atklāja vairākus jaunus un savdabīgus 
māksliniekus ar savu īpašo rokrakstu. 
Mani patīkami pārsteidza vairāki labi 
zināmi Melburnas latviešu sabiedrī-
bas cilvēki, kuri izrādās klusībā glez-
no, un atklājās pavisam citādā gaismā.

Mākslas izstāde priecēja ar dažā-
dām mākslas tehnikām un mākslinieku 
izstādīto darbu dažādību, kas, manu-
prāt, izstādi padarīja īpaši krāšņu. 
Katrs izstādītais mākslas darbs bija ar 
savu vienreizējo stāstījumu, nokrāsu 
un noskaņu, kas katram izstādes ap-
meklētājam ļāva pasmelties daļiņu no 
katra mākslinieka dvēseles dziļumiem! 
Ikvienam no izstādītajiem darbiem 
bija savs skaistums un dziļums.

Vēl viens ieguvums no šīs izstādes 
bija tas, ka daži no apmeklētājiem sacī-
ja, ka viņi arī glezno un zīmē un labprāt 
nākošajā izstādē izstādītu savus dar-
bus. Sirsnīgs paldies par šīs izstādes 
ideju, organizēšanu un lielo darbu Ilzei 
Nāgelai, visiem māksliniekiem un palī-

Viktorijas mākslinieku darbi
Turpinājums no 4. lpp.
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Augusta otrās nedēļas nogalē, no 
7. līdz 9. augustam, Jaunpiebalgas 
novada dabas saimniecībā Lielkrūzes 
notiks Vislatvijas dziesminieku saiets. 
Dziesminieki un dzejnieki no visiem 
Latvijas novadiem Lielkrūzēs ar klau-
sītājiem satiksies jau sesto reizi.

Kas satrauc 21. gadsimta dziesmi-
niekus, kā viņu dvēsele jūt un izteic 
šo trauksmaino laiku? Vai ar smeldzī-
giem un tiešiem vārdiem atkal grib vi-
sus sapurināt cīņai kā 80. gadu beigās, 
kad aizsākās folkmūzikas festivālu 
tradīcija Latvijā? Varbūt laiks ir mai-
nījis dziesminiekus, un viņi šobrīd ir 
vairāk dziļdomīgi vērotāji, kuru ba-
lādes uzrunā kā savulaik vecajo vie-
die un teiksmaini redzējumi. Vai arī 
dziesmās viņi izsaka savu latviski me-
lanholisko un bagāto dvēseles pasauli?

No 7. līdz 9. augustam Lielkrūzēs 
būs iespēja satikt, redzēt un uzklausīt 
gan sabiedrībā labi zināmus dziesmi-
niekus, gan arī jaunus talantus. Šogad 
saietā piedalīsies Ieva Akuratere un Ilze 
Grunte, Valdis Atāls, Haralds Sīmanis, 
Austra Pumpure un dažādu paaudžu 
austrasbērni, Varis Vētra, Maija Kalni-
ņa, Uldis Kākulis, Gatis Vanags, Matīss 
Pavītols, Jānis Cirvelis, Arnis Miltiņš, 
aktrise Indra Burkovska, Jānis Māje-
nieks, Vilnis Punka, Jorans Šteinhauers, 
Andžejs Beļēvičs, Jana Egle un Jānis 
Rūcis, Inese Kozuliņa, Dace Priedoliņa, 
Rūta Ķergalve, Egons Pičners, Mikus 
Frišfelds un daudzi citi. Šogad dziesmi-
nieku saimei saietā pievienosies arī Ai-
nars Virga un Andris Kivičs, atgādinot, 
ka dziesminieka galvenie instrumenti – 
ģitāra un balss – ir pirmsākums ikvienai 
dziesmai un jebkuram mūzikas žanram. 

Dalībnieku saraksts tiek papildināts.
Piektdien, 7. augustā, plkst. 19 

sāks skanēt pirmais vakara Lielkon-
certs, bet pusnaktī – jau tradicionālā 
Nakts sadziedāšanās pie ugunskuriem.

Šogad iecerēts degt tautasdziesmu 
ugunskuru, autordziesmu un dzejas 
ugunskuru un ugunskuru, pie kura 
skanēs dažādu laiku un dažādu autoru 
dziesmas – repertuārs bez robežām. 
Savukārt pulksten vienos naktī ar savu 
jauno koncertprogrammu klausītājus 
iepazīstinās mūziķis un dziesminieks 
Guntis Veilands un grupa Masti.

Sestdienas, 8. augusta, priekšpus-
diena kā allaž atvēlēta radošām darbnī-
cām: būs iespēja mācīties dziesminieku 
dziesmas, kā arī būs dzīvesziņas nodar-
bības un amatnieku radošās darbnīcas. 
Sestdien varēs arī iepazīt Lielkrūžu teri-
toriju, izstaigājot Dzejas taku un baudot 
Dzejas meditāciju. Šogad saietā gaidāms 
arī īpašs notikums – dzejas grāmatas 
Tur dzimušais atvēršanas svētki, pulcē-
joties arī dažādu paaudžu dzejniekiem.

Pēcpusdienā plkst. 15 sāks ska-
nēt Jauno dziesminieku koncerts, bet 
plkst. 19 – saieta Otrais lielkoncerts. 
Plkst. 23 Lielkrūžu estrādē muzicēs dzie-
sminieku Pētera Draguna un Martas 
Kreituses veidotā grupa Zāle, kas pava-
sarī laidusi klajā savu jau panākumiem 
bagāto debijas albumu Viņa. Savukārt 
pusnaktī gaidāma saieta viesu – postfol-
kloras grupas Iļģi – uzstāšanās. Turpinā-
jumā dziesmota nakts līdz rīta gaismai...

Svētdien, 9. augustā, plkst. 12 
Lielkrūžu kalnā, kur parasti tiek degta 
Jāņu uguns, saietu noslēdzot, degsim 
ugunskuru, lai dziedātu, vēl mirkli 
būtu kopā un atvadītos līdz nākamā 

gada augustam.
Tie, kas Dziesminieku saietā pabi-

juši kaut reizi, zina, ka tās ir dziesmām 
piepildītas trīs dienas un divas naktis, 
vienalga, vai saule samīļo Lielkrūžu 
pakalnus, vai lietus mākoņi tos pārs-
taigā. Un patiesībā saieta dalībnieks 
ir ikviens, kas šajās dienās devies uz 
Lielkrūzēm: gan tie, kas kāpj uz skatu-
ves, lai iepazīstinātu ar savu jaunāko 
veikumu, gan tie, kas skatītāju rindās 
dungo līdzi, bet pie naksnīgiem uguns-
kuriem ikviens ir dziesminieks.

Aktuāla informācija par saieta no-
risēm un dalībniekiem pieejama šeit: 
www.facebook.com/saiets un www.
saiets.lv

Vislatvijas dziesminieku saiets šo-
gad notiek ar Latvijas Kultūras minis-
trijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda 
finansiālu atbalstu. Saietu organizē 
nodibinājums Vislatvijas dziesminieku 
un tautas saieta fonds.

Biļetes (7-10 EUR) var iegādāties 
SIA Biļešu Paradīze kasēs visā Latvijā 
un internetā www.bilesuparadize.lv

Tiekamies augusta otrās nedēļas no-
galē Jaunpiebalgas novada Lielkrūzēs!

Ilze Zveja

Augustā skanēs 6. Vislatvijas dziesminieku saiets
Dziesmām piepildītas trīs dienas un divas naktis

giem, atbalstītājiem un apmeklētājiem. 
Gaidīsim nākošos darbus un izstādi!

Bite Švolmane: Jā, es domāju, 
ka bija vērts šo izstādi rīkot. Bija vēl 
viens iemesls, lai cilvēki, kuri varbūt 
parasti neapgrozās mūsu sabiedrībā, 
iegriezties namā. Es domāju, ka tas 
darbojās labāk sakombinēts ar teāt-
riem un iespēju paēst namā pusdienas. 
Sakarā tieši ar darbiem, man patika 

tas, ka bija liela variācija darbos, dau-
dzi manāmi „latviski“.

Es kā izstādes idejas autore un ku-
ratore ļoti pateicos Melburnas Latvie-
šu nama valdei – Kārlim Kasparso-
nam, Roksijai Reiterei un Henrijam 
Paceram par atsaucību un atbalstu, 
lai izstāde varētu notikt. Pateicos 
LAAJ par atbalstu, pateicos Austrā-
lijas Latviešu mākslinieku apvienībai 
(ALMA) – Ojāram Grestem par pa-
domu un palīdzību. Īpaša pateicība – 
Dainai Grosai un Jānim Kārkliņam!

Man ir iecere nākotnei: izveidot 
šajā Melburnas Latviešu nama Mazajā 
zālē galeriju, kurā mākslinieki regulā-
ri varētu rīkot savu darbu izstādes. Ir 
ievadītas sarunas ar Melburnas Lat-
viešu nama vadību par šādu iespēju, 
un ceru, ka visā drīzumā šajā telpā – 
Hugo Misiņa zālē – būs profesionāls 
apgaismojums un mākslas darbiem 
piemērota iekārtošanas sistēma.

Uz tikšanos nākamajās izstādēs!
Ilze Nāgela

Laikrakstam „Latvietis“

Viktorijas mākslinieku darbi
Turpinājums no 10. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
23. jūlijs
Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
1905. majors, politisks darbinieks Vi-
lis Hāzners.
1940. ASV valdība paraksta deklarāci-
ju neatzīt Baltijas valstu inkorporāciju 
PSRS.

24. jūlijs
Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, 
Kristiāns
1931. pedagoģe, MLĢ direktore Ilga 
Grava.

25. jūlijs
Jēkabs, Žaklīna
1948. Ziemeļu apgabala Latviešu 
Dziesmu diena Lībekā.
1950. darbu sāk Holandes DV nodaļa.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. jūlijā.
€1 = 1,47030 AUD
€1 = 0,69710 GBP

€1 = 1,64860 NZD
€1 = 1,08520 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 22. jūl., plkst. 10.30 iz-
braukšana no ALB nama uz Beach 
hoteli Seaford. Ēdienu maksa sākot ar 
$13.90 no personas. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 17. jūlijam.
Sestdien, 25. jūl., plkst. 13.00 Vana-
džu gadskārtējā pankūku pēcpusdiena 
DV namā. Neiedomājama dažādība! 
Neiedomājamas porcijas! Neiedomā-
jama bauda! Vanadzes aicina tautu 
padzīt ziemas drebuļus ar kūpošām 
gaļas pankūkām un kreftīgu buljonu. 
Pēc tam, dažādas saldās pankūkas, 
gan biezas, gan plānas, ar gardām pie-
devām un pildījumiem. Skečs, joki, 
dziesmas. Ziedojums: $15.
Ceturtdien, 30. jūl., LAIMAS grupas 
sarīkojums – filma un kafija. Sīkāku 
informāciju par filmu un laiku snieg-
sim vēlāk. Uzziņām zvaniet uz LAI-
MAS biroju.
Piektdien, 31. jūl., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda „Tālavā“. Ziemas vaka-
rā kas var būt labāk kā silta, omulīga 
kafējnīca, jauka kompānija un garšīgs 
gaļas pīrāgs zirņu zupā? Pavāri Audris 
un Irēne piedāvā vakariņas starp plkst 
18.00 un 19.30. Ēdiens un dzēriens par 
draudzīgām cenām. Mīļi gaidīsim jūs, 
jūsu radus un draugus!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 2. aug., plkst. 11.00 10. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 25. jūl., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā 
DV sarīkojumā. Piedalīšanās $10.
Svētdien, 2. aug., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 25. jūl., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības saiets Emma-
nuel baznīcas zālē, Lyons. Viktors Spe-
ranskis (latviešu izcelsmes latvietis) 
stāstīs un rādīs bildes par viņa ģimenes 
neseno braucienu uz Krieviju apciemot 
tēvu Jekaterinburgā Urālos, un par sa-
viem novērojumiem pašreizējā Krievi-

jā. Stāstījums būs angļu valodā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 2. aug., plkst. 13.00 dievkal-
pojums ar draudzes gadskārtējo piln-
sapulci pēc tam Sv. Pētera baznīcā/
zālē, Reid. Kalpos māc. Ivars Osis no 
Sidnejas.

Melburnā
Sestdien, 25. jūl., plkst. 14.00 DV 
mītnē 87 Chetwynd ielā, Ziemeļmel-
burnā notiks Daugavas Vanagi Mel-
burnā – 66 g. atklātais Atceres sarī-
kojums. Priekšnesumi, dziedāšana un 
pusdienas, $15. Visi mīļi gaidīti!
Piektdien, 31. jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. aug., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 8. aug., plkst. 16.00 56. KD 
atbalsta Kvizu vakars.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 26. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien, 2. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 2. aug., plkst. 11.00 baznī-
cas zālē draudzes pilnsapulce.
Svētdien, 2. aug., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 9. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Svētdien, 26. jūl., plkst. 14.00 Filmas 
izrāde Latviešu namā: Zigmara Liepiņa 
un Kaspara Dimitera muzikālā drāma 
par Ulmani – Vadonis. Izrādē piedalās 
Latvijas Nacionālā teātra aktieri un 
Latvijas Kultūras akadēmijas studenti. 
Pirms izrādes, no plkst. 12.30 kafejnīcā 
pusdienās varēs iegādāties zupu.
Ceturtdien, 6. aug., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Svētdien, 26. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. aug., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.

Latvijā
Otrdien, 28. jūl., Latvijas neatkarības 
cīnītājas Lidijas Lasmanes 90. jubi-
lejas sarīkojumi Rīgā – Svinēt dzīvi 
kopā ar Dievu un Latviju. Plkst. 11.00 
gājiens no Brīvības pieminekļa uz bi-
jušo LPSR Valsts drošības komitejas 
ēku (Stūra māju). Kopā ar Lidiju pie 
Brīvības pieminekļa ir solījusi būt arī 
premjerministre Laimdota Straujuma. 
Ejot garām Rīgas Apgabaltiesas ēkai, 
noliksim ziedus pie piemiņas plāksnes 
Gunāram Astram un viņa drosmīgajam 
pēdējam vārdam, ko viņš pirms notie-
sāšanas teica LPSR Augstākajā tiesā 
1983. gadā. Plkst. 12.00 Stūra mājas 
pagalmā notiks saruna Latvija un kola-
boracionisms, kurā piedalīsies Ritvars 
Jansons, Iveta Šimkus, Dagmāra Beit-
nere - Le Galla, Skaidrīte Lasmane un 
Pāvils Brūveris. Plkst. 14.00 aizlūgsim 
Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcā par 
Latvijas brīvības cīnītājiem, kas pali-
ka Sibīrijā, Krievijas stepēs, cietumos 
un nometnēs. Plkst. 18.00 koncerts 
Latvijas Nacionālajās bibliotēkas Zie-
doņa zālē. Koncertu vadīs Elita Kļavi-
ņa, uzstāsies Vestards Šimkus, Elīna 
Šimkus, kamerkoris Matejs, dzejnieki 
Knuts Skujenieks un Māra Zālīte. Ieeja 
visos sarīkojumos brīva.
Līdz 9. aug. Cēsīs, Lielā Skolas ielā 4, 
Makslas telpā Mala Brigitas Strodas 
kroņu izstāde Kronis visiem.
Līdz 31. aug. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
jubilejas fotoizstāde Gunas sešdesmit 
foto spēles ar aktieriem LKA Eduarda 
Smiļģa Teātra muzejā, Rīgā, E. Smiļģa 
ielā 37/39.  ■

26. jūlijs
Anna, Ance, Annija
1865. rakstnieks, Padomju Latvijas 
(1919.g.) vadītājs Pēteris Stučka.
1885. aktieris, dziedātājs Ādolfs Jānis 
Kaktiņš.
1930. satīriķis, publicists Egils Zieme-

lis.
1940. Britu valdība atzīst Baltijas val-
stu aneksiju de facto, bet ne de jure.
1960. latviešu žurnālists Kārlis 
Streips.

27. jūlijs
Marta, Dita
1940. Latvijas kara floti iesaista PSRS 
Baltijas kara flotē.

1945. aktrise Lelde Kalēja.

28. jūlijs
Cecīlija, Cilda
1922. ASV atzīst Latviju de jure.

29. jūlijs
Edmunds, Vidmants, Edžus
1939. sabiedriskais darbinieks, politi-
ķis Valdis Liepiņš.  ■

Datumi
Turpinājums no 11. lpp.


