
Pirmdienas, 22. au-
gusta rītā, atnākot pie 
Melngalvju nama vēl 
pēdējo reizi safotogra-
fēju visus karogus kopā 
ar Valsts prezidenta 

standartu. Rātslaukumā pulcējas me-
diju pārstāvji, pulciņā pret karogiem 
sastājas prezidenta komanda, augšā 
pie karogiem stāv divi vīri formās. No 
Melngalvju nama iznāk Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis ar kundzi 
Ivetu, viņš dod atļauju noņemt prezi-
denta standartu. Baltais karogs acīm 
redzami slīd uz leju, un viss; paliek 
tukša karoga kārts, bet pēc mirkļa, glī-
ti salocīts un ar cieņu nests, tiek nodots 
prezidentam, un tālāk jau viss notiek 
pēc protokola.

Savukārt es ar citiem preses pār-
stāvjiem līdzīgi sprinterim Boltam 
dodamies uz Rīgas pili, kur jau Pils 

priekšā sastājušies darbinieki, pūtē-
ju orķestris un goda sardzes karavīru 
komanda. Mums, atskrējušajiem, vēl 
jāpaspēj iziet drošības pārbaudi un 
tad jau ieņemam vietas pie pārējiem. 
Ierodas arī trīs bijušie valsts preziden-
ti – Guntis Ulmanis ar kundzi Ainu, 
Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu un 
Andris Bērziņš.

Piebrauc prezidenta auto un pre-
zidents ar kundzi un personām, kas 
viņus pavada saskaņā ar protokolu, 
dodas gar stalto karavīru ierindu. 
Prezidents dod atļauju atjaunot goda 
sardzes posteni Nr.2, un tā no šī brīža 
pie Rīgas pils vārtiem atkal stāv goda 
sardze. Pēc Valsts himnas atskaņo-
šanas preses ļaudis naski iecilpo pils 
pagalmā, lai varētu iemūžināt brīdi, 
kad valsts prezidents oficiāli atgriežas 
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Valsts prezidenta uzruna
Saglabāt ticību saviem spēkiem un Latvijai

Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis 
svētdien, 21. augus-
tā, uzrunā pie Brīvības 
pieminekļa, atzīmējot 
konstitucionālā likuma 
Par Latvijas Republi-
kas valstisko statusu 

pieņemšanas 25. gadadienu, aicināja 
Latvijas tautu saglabāt ticību sev pa-

šiem un Latvijai, jo kopš neatkarības 
atgūšanas ir paveikts daudz, un ar to 
Latvija var lepoties.

„Pirms 25 gadiem šķita neticami, 
ka varam būt Eiropas Savienībā un 
NATO. Šodien kopā ar citām šo orga-
nizāciju valstīm lemjam par Eiropas 
kopīgo nākotni un dodam savu artavu 
pasaules drošības veidošanā,“ teica 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Viņš arī uz-
svēra, ka nepie-
ciešams saglabāt 
spēju godīgi iz-
vērtēt padarīto, 
jo ikdienas ne-
gatīvisms un 
pārspīlētā paškritika atņem spēku un 

 
Turpinājums 2. lpp.

Rīgas pilī atgriežas saimnieks
Atvadas no Melngalvju nama

 
Turpinājums 11. lpp.

Sardze atjaunota pie Rīgas pils vārtiem – prezidents atgriezies Rīgas pilī.
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Atklāta vēstule
Godātie laikrakstu „LAIKS“, „Latvija Amerikā“, „Latvietis“ lasītāji!

Aizvadītajos mēne-
šos esmu sajutis pastip-
rinātu sabiedrības uz-
manību, varētu teikt pat 
spiedienu, vērstu pret 
sevi sakarā ar maniem šī 
gada martā paustajiem 
personīgajiem politiska-

jiem uzskatiem par priekšvēlēšanu si-
tuāciju ASV gan Latvijas mēdijos, gan 
ASV presē. Esmu dzirdējis gan tiešu, 
gan aizmugurisku kritiku, pat aicinā-
jumu atkāpties no PBLA priekšsēža 
amata. Nekur neiešu.

Domāju, ka ar savu ilggadējo dar-
bu latviešu sabiedrībā ASV un Latvi-
jā visi mani pazīst pietiekoši labi, lai 
man nebūtu jāskaidrojas, bet nu bei-
dzot jūtu, ka man kaut kas jāsaka, lai 
noņemtu nepelnītu spiedienu uz manis 
vadīto organizāciju – PBLA, manis 
pārstāvēto organizāciju – ALA, kā arī 
lai mazinātu šķelšanos latviešu sabied-
rībā.

Kā jau teicu savās intervijās – 
esmu republikānis un lojāls republikā-
nis. Esmu ASV patriots; man rūp ASV 
attīstība un politiskā nostāja, jo šeit 
dzīvoju pats un šeit dzīvo mani bērni, 
un aug mazbērni. Man rūp, kādā valstī 
viņiem jādzīvo un jāaug.

Bet domāju, ka nevienam no jums 
ne šeit ASV, ne Latvijā nevar būt šau-
bu, ka esmu arī Latvijas patriots. To 
apliecina mans sabiedriskais darbs 
vairāk nekā ceturtdaļgadsimta garu-
mā, vadot virkni latviešu un baltiešu 
organizācijas, cīnoties par Latvijas 
neatkarību, demokrātisko attīstību un 
atbalstot tās ārpolitikas mērķus. Lat-
vijas valsts manu darbu ir novērtējusi 
gan ar augstākajiem apbalvojumiem, 
gan daudziem atzinības rakstiem.

Mana personīgā lojalitāte ASV re-
publikāņu partijai mūsu sabiedrībā ir 
labi zināma; neesmu to nekad slēpis. 
Interesanti, ka neviens man šo lojalitāti 
nepārmeta, kad republikāņu preziden-
ta gādībā Latvija tika uzņemta NATO 
vai kad panācām bezvīzu ceļošanas 
režīmu starp Latviju un ASV. (Tad 
man sita uz pleca un teica: „Jāni – 

labs darbs padarīts!“) Līdz šim mana 
partijas piederība netraucēja latviešu 
sabiedrībā sastrādāties ar cilvēkiem, 
kuriem ir citādi politiskie uzskati; mēs 
strādājām kopā, palīdzot Latvijai un 
tās diplomātiem sasniegt valsts mēr-
ķus. Jo ASV taču, cik man zināms, vēl 
valda politisko uzskatu brīvība. Mēs 
strādājām kopā, apgaismojot un izglī-
tojot ASV demokrātu un republikāņu 
administrācijas un politiķus, un mēs 
vienmēr panācām savu, jo strādājām 
mērķtiecīgi un plecu pie pleca par labu 
Latvijas valstij.

Tie, kas domā, ka (pašreizējā po-
litiskajā gaisotnē) mani neuztrauc 
manas partijas pārstāvju neatbildīgie 
izteikumi, nepārdomātie aizvainoju-
mi veterāniem un karavīru ģimenēm 
un padomu pieņemšana no iespējami 
korumpētiem padomdevējiem, – jūs 
maldāties! Mana sirds salecas, kad 
dzirdu par iespēju, ka NATO varētu 
neaizstāvēt Baltijas valstis, vai lasot 
par partijas kandidāta padomnieka 
miljoniem dolāru ēnainajiem darīju-
miem Ukrainā, jo vienmēr esam cī-
nījušies par Baltijas valstu drošību un 
iestājušies pret korupciju. Bet mana 
republikāņa sirds sažņaudzas arī, kad 
redzu ķīmisko ieroču ievainotos vai ar 
napalma bumbām apdedzinātos cilvē-
kus Sīrijā un redzu simtiem tūkstošu 
bēgļu pārpludināto veco Eiropu; – 
pašreizējās ASV administrācijas neiz-
darības sekas.

Un vai veselais latvieša saprāts 
nesaka arī, ka mūsu valstij ir steidzī-
gi jāatvēl 2% aizsardzībai, lai justos 
lepna un droša NATO dalībvalsts? Par 
to manis vadītās organizācijas – ALA 
un PBLA ir iestājušās jau no pirmās 
NATO dalības dienas, un vēl tagad ne-
esam panākuši to, ko personīgi solīju 
ASV senatoriem un kongresmeņiem 
pirms un pēc iestāšanās dienas. Mēs 
ticam, ka ASV mūs nepametīs krīzes 
situācijā; to mums apstiprina NATO 
lēmums izvietot armijas bataljonus 
Baltijas valstīs un Polijā, kā arī ASV 
ārlietu ministrijas atkārtotie paziņoju-
mi, bet fakts ir, ka Latvijai savi rēķini 
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ir jāmaksā!
ASV latviešu organizācijas, sadar-

bībā ar Apvienoto baltiešu komiteju 
un Austrumeiropas valstu koalīciju, 
strādās ar nākamo ASV prezidentu vai 
prezidenti. Punkts. Mūsu pienākums 
ir informēt, izglītot un pārliecināt visa 
kaluma ASV politiķus par Baltijas 
valstu interesēm. Aicinu jūs visus jau 
tagad rakstīt abiem prezidenta amata 
kandidātiem, izsakot savas rūpes par 
Baltijas valstu nākotni! Es pats esmu 
jau sagatavojis vēstuli savas partijas 
kandidātam.

Kā PBLA priekšsēdis un ALA 
pārstāvis PBLA valdē aicinu latvie-
šus pasaulē nešķelties. Mums Dievs 
ir devis tikai vienu Latviju, un, kopīgi 
strādājot, mums tā ir jānosargā. Vēlu 
Saules mūžu Latvijai, un lai Dievs pa-
līdz ASV vēlētājiem izvēlēties labāko 
prezidenta kandidātu Amerikai!

Jānis Kukainis
PBLA valdes priekšsēdis

Kalamazū, Mičiganā
2016. gada 21. augustā

vājina valsti. „Tā mēs noliedzam sava 
darba augļus un nākotni,“ atgādināja 
Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents pateicās Aug-
stākās padomes deputātiem par dros-
mi pirms 25 gadiem pieņemt būtisko 
lēmumu atjaunot Latvijas Republiku 
un viņu darbu Latvijas labā. „Latvija 
lepojas ar jums. Tauta jums uzticēja 
sapni par Latvijas valsti, un jūs nepie-
vīlāt,“ teica Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents tāpat izteica pa-

teicību tām valstīm, kas atbalstīja Lat-
viju ceļā uz valsts neatkarības atjau-
nošanu, īpaši Lietuvai un Igaunijai, un 
tuvākajiem kaimiņiem Ziemeļvalstīs – 
Islandei, Norvēģijai, Somijai, Dānijai 
un Zviedrijai.

21. augustā pirms 25 gadiem tika 
pieņemts konstitucionālais likums Par 
Latvijas Republikas valstisko statu-
su. Lai atzīmētu šo gadadienu, notiek 
vairāki svinīgi pasākumi, tajā skaitā 
ziedu nolikšana un Valsts prezidenta 
uzruna pie Brīvības pieminekļa.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Valsts prezidenta uzruna
Turpinājums no 1. lpp.
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Šajā nedēļā, konkrē-
ti – 23. augustā, pirms 
77 gadiem divu lielvaru 
slepena vienošanās iz-
šķīra Eiropas likteni un 
noveda pie Otrā pasau-

les kara, kas prasīja vairāk nekā 60 
miljonu cilvēku dzīvību. 1939. gada 
23. augustā tika parakstīts Moloto-
va-Ribentropa pakts un tam pievie-
notie slepenie protokoli, tādējādi sa-
dalot ietekmi Eiropā un nolemjot trīs 
1918. gadā neatkarību ieguvušās Balti-
jas valstis okupācijai 50 gadu garumā.

Mēs, – Pasaules Brīvo latviešu 
apvienība un tās dalīborganizācijas, – 
lielā mērā esam liecība Latvijas oku-
pācijas pretlikumībai. Mūsu priekšte-
či – šo organizāciju dibinātāji – bija 
tautieši, kuri, bēgot no padomju repre-
sijām, bija spiesti pamest savas mājas 
un dzimto zemi, bet, nezaudējot ticību, 
uzturēja neatkarīgās Latvijas ideju, 
nepieļaujot Latvijas okupācijas atzī-
šanu Rietumos. Sniedzot visa veida 
atbalstu Latvijas brīvības centieniem, 
mēs kopīgi ar pārējo Latvijas tautu pa-
nācām, ka Latvija pirms 25 gadiem, 
1991. gada 21. augustā, atguva savu 
neatkarību un atgriezās Eiropas de-
mokrātisko valstu saimē. Ar to PBLA 
un tās dalīborganizāciju misija nebūt 
nav beigusies – mēs apliecinām savu 
gatavību arī turpmāk sniegt atbalstu 
Latvijas valdības un pilsoniskās sa-
biedrības centieniem stiprināt Latvijas 

valstiskumu un tiesiskumu un līdzdar-
boties Latvijas interešu starptautiskā 
aizstāvībā.

Šobrīd esam jaunu izaicinājumu 
priekšā. Pēdējos gados Krievija, rau-
šoties uz Padomju Savienības krāsma-
tām, demonstrē arvien lielāku agresiju 
un grauj pēc Aukstā kara beigām iedi-
bināto starptautiskās drošības kārtību, 
pārkāpjot citu valstu robežas un to su-
verēnās tiesības. Mēs kategoriski no-
sodām Krievijas militāru iejaukšanos 
Ukrainā un īstenoto Krimas aneksiju, 
un iestājamies pret tās atzīšanu starp-
tautiskos forumos. Vienlaikus mēs ai-
cinām tautiešus atgādināt par Padomju 
Krievijas noziegumiem pret Baltijas 
valstīm un brīdināt rietumvalstis par 
Krievijas centieniem pārrakstīt vēs-
turi un šķeltnieciskā un militārā veidā 
vairot savu ietekmi reģionā, radot tie-
šus draudus Eiropai un starptautiskajai 
drošībai.

Vērojot notikumu attīstību Eiropā 
un citviet pasaulē – pieaugošo populis-
mu un autoritārisma tendences, – mēs 
stingri iestājamies par demokrātisku, 
tiesisku un uz starptautiskām normām 
balstītu kārtību. Mēs aicinām Latvijas 
valdību un citas Eiropas Savienības 
valstis uz izlēmīgu, vienotu un solidā-
ru rīcību, kā atbildot Krievijas drau-
diem, tā risinot starptautisko migrā-
cijas krīzi un terorisma uzliesmojumu 

Laiks skrien netica-
mi ātri, un pēc vairāk 
nekā trīs gadu darba Ap-
vienotajā Karalistē un 
arī Austrālijā un Jaun-
zēlandē, man ir pienā-
cis laiks atkal mainīt 
dienesta vietu. Tā diplo-

mātiem ir ierasta lieta. Mans ceļš no 
Londonas tālāk vedīs uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm, kur augusta ot-
rajā pusē sākšu pildīt vēstnieka amata 
pienākumus Vašingtonā.

Vēlos pateikties ikkatram no jums, 
ko man ir bijis tas gods satikt, par vies-
mīlīgo uzņemšanu manu vizīšu laikā, 
par jūsu darbošanos biedrībās, pašdar-
bības kopās, iesaistīšanos pasākumu 
organizēšanā! Aktīvi līdzdarbojoties, 
mums ir izdevies veicināt gan eko-
nomiskos un kultūras projektus, gan 
panākt lielāku Latvijas atpazīstamību.

Īpaši jāuzsver Latvijas pirmā Pre-
zidentūra Eiropas Savienības Padomē, 

kuru arī piedzī-
vojām kopā! Tur-
pināsim iesākto 
darbu, lai Latvi-
jas valsts simtga-
des atzīmēšanas 
pasākumi būtu 
neaizmirstami ikvienam; lai sajūta-
mies lepni par to, ka esam LATVIEŠI, 
lai kurā pasaules malā mēs būtu.

Savu darbu Austrālijā turpinās 
un Jaunzēlandē uzsāks Latvijas goda 
konsuli. Ceru, ka dažu gadu laikā Lat-
vija atvērs arī pastāvīgu vēstniecību 
Austrālijā.

Pasaule kļūst mazāka, iespējas iz-
vēlēties dzīves vietu dažādās zemēs 
rodas arvien vairāk. Tomēr mums ir 
tikai viena tēvzeme, skaistākā zeme 
pasaulē – mūsu Latvija! Tur es jūs vi-
sus arī ceru nākotnē satikt!

Jūsu
Andris Teikmanis

Vēstnieks

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Dzīve attīstītā rietu-

mu pasaulē, kā Latvijā, 
šķiet samērā stabila. Ik-
dienas cīņa par darbu, par 
mācībām ir tomēr pilnīgi 
citā plāksnē nekā tas, ko 
katru dienu piedzīvo ne-

laimīgāki cilvēki daudzās pasaules da-
ļās. Šī stabilitāte viegli mūs piemāna, un 
liek mums iedomāties, ka nekas trakāks 
nevar notikt, un ka vienīgās fundamen-
tālās pārmaiņas mūsu dzīvē var būt pār-
iešana citā darbā vai pārcelšanās uz citu 
pilsētu, citu valsti, vai arī kāda maiņa 
ģimenes stāvoklī.

Un tad cilvēks pamostas pusčetros 
naktī Amatrīčes pilsētiņā, mierīgajos 
Itālijas kalnos un drīz saprot, ka ze-
mestrīce ir iznīcinājusi trīsceturtdaļas 
no pilsētas un nogalinājusi vismaz 86 
pilsētas iedzīvotājus.

Dabas katastrofas uznāk regulāri, 
bet parasti pilnīgi negaidītas, un pār-
steidz cilvēkus nesagatavotus.

Tāpat teroristu uzbrukumi nāk ne-
gaidīti, bet nav nekas jauns, pat Ameri-
kā. Var minēt, piemēram, 21 mirušo Los 
Angeles Times spridzināšanā Losandže-
losā 1910. gadā, 38 mirušos Wall Street 
spridzināšanā Ņujorkā 1920. gadā, 45 
mirušos Bātas (Bath) skolas spridzinā-
šanu sērijā Mičiganas štatā 1927. gadā.

Tad vēl ir veselas valsts ļaunie no-
lūki. 1940. gada jūnijā Latvijas valdībai 
vajadzēja labi saprast, kas briest. Bet 
Latvijas tauta baudīja vasaras priekus, 
neuztraucoties par kariem citviet Eiropā. 
Līdz kamēr svešas valsts tanki pēkšņi 
parādījās Rīgas centrā, un prieki beidzās.

Gandrīz kā pamošanās naktī ze-
mestrīces laikā.

Bet šī nebija nekāda dabas stihi-
ja, – tas bija paredzams pavērsiens. 
Par spīti tam, Latvijas valdība bija ļoti 
pārsteigta un reaģēja neadekvāti.

Ciešanas var cilvēkus šķelt un var 
arī vienot. 1940. gada jūnijam sekoja 
ilgā okupācija, un pagāja gandrīz 50 
gadu, līdz kamēr vienotība izpaudās 
dziedošā revolūcijā un Baltijas ceļā.

Un tagad atkal esam iegrimuši pa-
šapmierinātībā, it kā nekas vairs nevar 
mainīties uz ļauno pusi. 

Ja kāds ieminās par apdraudēju-
miem, tad izvelkam no ķešas NATO 
5. pantu, un vēl priecīgi stāstam, ka 
ASV viceprezidents Baidens mūsu 
pašu Nacionālajā bibliotēkā apliecinā-
jis, ka 5. pants ir ASV svēta lieta. Tas 
tomēr nepietiek, – mums arī jāstiprina 
pašiem savi spēki un sava vienotība.

Latvijas pirmās neatkarības lai-
kā Leonīds Breikšs dzejolī Lūgšana 
rakstīja:
Tu tak negribi, lai atkal latvju tauta 

ceļos krīt,
Un lai mūs, kas šodien brīvi, atkal va-

žās saslēdz rīt.
Rīkosimies apzināti, lai patiešām 

neatkārtojas 1940. gads.
GN

Vēstnieka vēstule
Dārgie tautieši Austrālijā un Jaunzēlandē,

PBLA dalīborganizāciju 
paziņojums, 
pieminot Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanas dienu 

 
Turpinājums 15. lpp.
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LAAJ Līdzekļu vākšanas akcija
Turpina cītīgi strādāt pie saviem pamatmērķiem

Latviešu apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) šogad atzīmē 
65 darbības gadus un turpina cītīgi 
strādāt pie saviem pamatmērķiem: 
saglabāt un turpināt latviešu kultūru, 
veicināt sadarbību starp latviešu orga-
nizācijām Austrālijā, Jaunzēlandē, un 
plašajā pasaulē.

LAAJ šogad ir atbalstījusi daudz 
un dažādas projektus, ieskaitot mums 
visiem labi pazīstamās nometnes – 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolu, 
Tērvetes vasaras bērnu nometni un 
3x3 ģimenes nometni. Izglītojošajā 
jauniešu ceļojumā Sveika, Latvija! 
šogad piedalījās divi Austrālijas lat-
viešu jaunieši. Šogad LAAJ atbalstīja 
latviešu valodas skolotāju konferenci 
Sidnejā, kurā piedalījās skolotāji no 
Adelaides, Brisbanes, Melburnas un 
Sidnejas. Atbalstījām arī skolotāju pie-
dalīšanos konferencē Latvijā, kura ir 
domāta tieši ārpus Latvijas dzīvojoša-
jiem latviešu skolu skolotājiem. Pirmo 
reizi šogad LAAJ atbalstīja trīs jau-
nietes praktikantu programmā Pavadi 
vasaru Latvijā, kur jaunietes pavadīja 
ilgāku laiku strādājot Latvijā.

No Austrālijas uz Latviju jopro-

jām tiek sūtīta tilpne ar grāmatām. 
Latviešu grāmatas tika sūtītas uz bib-
liotēkām, aprūpes namiem, skolām un 
muzejiem. Šogad Austrālijā un Jaun-
zēlandē viesojās virsdiriģents no Lat-
vijas Ivars Cinkuss. Pēc dažiem mē-
nešiem tiek organizēta Valsts Svētku 
runātāja vizīte Austrālijā. Šogad tā būs 
Sarmīte Ēlerte, Rīgas domes deputāte 
un bijusī Vienotības frakcijas vadītāja. 
Ēlerte ir arī bijusī Latvijas kultūras 
ministre un laikraksta Diena galvenā 
redaktore.

Ir izveidota jauna mājaslapa (www.
laaj.org.au), kurā esam ietilpinājuši 
plašāku sabiedrības kalendāru. Esam 
gandarīti, ka ik mēnesi lapas apmek-
lētāju skaits pieaug un šobrīd lapu mē-
nesī izmanto ap 1500 skatītāju. Atbal-
stījām Vītolu Fondu, sniedzot iespēju 
maznodrošinātiem jauniešiem Latvijā 
studēt kādā no Latvijas universitātēm. 
Savukārt LAAJ Kultūras Fonds pie-
dalās plānošanā nākamajās Kultūras 
Dienās, kas notiks šī gada nogalē Mel-
burnā. kā arī jau otro gadu pēc kārtas 
atbalsta Sidnejas latviešu teātru vies-
izrādes Melburnā un Brisbanē.

Mums ir vairāki sadarbības part-

neri īpašiem projektiem. Pateicamies 
Kultūras ministrijai un Sabiedrības 
Integrācijas fondam par līdzfinansē-
jumiem. Paldies arī ārpus Latvijas 
latviešu virsorganizācijai – PBLA 
par finansiālo atbalstu, radot iespē-
ju priekšsēdim viesoties Austrālijā 
LAAJ 65 gadu jubilejas ietvaros.

Tomēr, lai mēs tikpat sekmīgi va-
rētu turpināt atbalstīt mūsu sabiedrību 
arī nākotnē, ir ļoti nepieciešams Jūsu 
atbalsts.

Šogad, LAAJ rīko savu gadskārtē-
jo līdzekļu vākšanas akciju no 1. sep-
tembra līdz 31. oktobrim. Tāpat kā 
iepriekšējos gados varēs ziedot ar 
čeku, to nosūtot Jūsu pavalsts pārstā-
vim, ar kredītkarti caur Paypal (Lat-
vian Federation of Australia and New 
Zealand) vai arī elektroniski pārskai-
tot naudu (laaj.org.au/par-mums/ko-
jus-varat-darit/ziedot). Vēstules tiks 
izsūtītas septembra sākumā. Ik katru 
Jūsu atbalstu augsti novērtējām un jau 
tagad pateicamies par dāvāto uzticību 
turpināt darbību arī nākotnē.

Lisa Birzule
LAAJ Informācijas nodaļa

2016. g. 16. augustā

AL56.KD Norise
Melburnā 2016. g. decembrī
Pirmdiena, 26. decembris
Publiskā brīvdiena
10.00-15.00 Tirdziņš

Latviešu nama Mazā zāle un 
pagalms

10.00 – Mākslas izstādes atklāšana
Bright Space, St Kilda

10.30-12.00 – Garīgais koncerts ar 
svētbrīdi

Holy Trinity baznīca, St. Kilda
13.00-16.00 – Teātra izrāde 

„Eslingena“ (1)
Latviešu nama Lielā zāle

17.30-19.00 – Atklāšanas koncerts
Our Lady of Mt Carmel

20.00-24.00 – Danču vakars
Latviešu nama Lielā zāle

Otrdiena, 27. decembris
Publiskā brīvdiena
10.00-15.00 – Tirdziņš

Latviešu nama Mazā zāle un 
pagalms

13.00 – Lietišķās mākslas izstādes 
atklāšana

DV nams, Nth Melbourne
14.00 – „Pagānu Gadagrāmata“ (1)

Latviešu nama Lielā zāle
17.30 – „Pagānu Gadagrāmata“ (2)

Latviešu nama Lielā zāle
20.00 – Saviesīgais sarīkojums

Grosvenor Hotel

Trešdiena, 28. decembris
10.00-13.00 – Ģimenes diena

Latviešu skolas telpas un dārzs
10.00-13.00 – Tirdziņš

Latviešu nama Mazā zāle un 
pagalms

11.00-14.00 – Teātra izrāde 
„Eslingena“ (2)

Latviešu nama Lielā zāle
17.30 – Latvijas viesu koncerts

National Theatre, St. Kilda
20.00 – KD Naktsklubs

Latviešu nama Lielā zāle

Ceturtdiena, 29. decembris
14.00-16.00 – Filmu pēcpusdiena

Latviešu nama Mazā zāle
17.30-19.30 – Tautas deju uzvedums

National Theatre, St. Kilda
20.00- 1.00 – Tautas deju apkūlības

Metropol, St. Kilda

Piektdiena 30. decembris
9.00-15.00 – Sports

MSAC 
Baltic Exhbition –  atcelts
13.30-15.00 – Tautas deju meistarklase

Latviešu nama Lielā zāle
17.30-20.00 – Kopkora koncerts

St. Kilda Town Hall
20.00-24.00 – Sadziedāšanās

St. Kilda Town Hall

Sestdiena, 31. decembris
8.30-10.00 – LAAJ pilnsapulce

Latviešu nama Mazā zāle
8.30-10.30 – „Austrālijas 

Jūrmalnieku“ meistarklase
Holy Trinity Baznīca

9.00-12.00 – Sports
MSAC

10.30-12.30 – Referātu rīts
Latviešu nama Mazā zāle 

13.30 – Raibais sarīkojums
Latviešu nama Lielā zāle

19.00-1.00 – Balle „Dzintars“ 
Park Hyatt, CBD

Svētdiena, 1. janvāris
Gulēšana!
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Busiņš
Melburnas Latviešu ciema transports

Latviešu ciema ie-
dzīvotāji ir mīļi nosau-
kuši ciema divdesmit 
divu sēdvietu ciema au-
tobusu par busiņu. Busi-
ņš šofera Mārtiņa Birša 
vadībā sagādā ciema 

iemītniekiem daudz izpriecas, vadājot 
viņus uz iepirkšanos, uz sarīkojumiem 
un visādos izbraukumos.

Kam tad vienmēr nepatīk apcie-
mot veikalus un ne tikai iepirkties, bet 
arī apskatīt jaunākās preces un modes? 
Kādu prieku tas sagādā – iegūt vaja-
dzīgas un daiļas mantas!

Ciema tuvumā ir vairāki lieli veika-
lu kompleksi, kur var atrast visu vaja-
dzīgo un nevajadzīgo. Kompleksi ir ērti 
iekārtoti, kur veikalus var samērā vieg-
li apstaigāt, bet ja tas vēl par grūtu, var 
noīrēt elektriskus ratiņus un tad var ap-
braukāt veikalus lielā ērtībā. Te ciemā 
ir vairāki iedzīvotāji, kuri labprāt ap-

Ivara Mirovica 
š.g. 29. jūlija raksts par 
latviešu tautas un tās 
valodas saglabāšanu 
ir mūsu 18. novembŗa 
Valsts svētku runas cie-
nīgs. Jāpiekrīt gan viņa 
polītiskajām analizēm, 

gan secinājumiem par latviešu tautas 
pastāvēšanu. Skaitliski mazajām tau-
tām ģeopolītisku apdraudējumu laikā 
ir morāliskas tiesības, pat pienākums, 
savas etniskās identitātes, t.i., kultū-
ras un valodas, pasargāšanu un valsts 
drošību likt augstāk par polītisko kor-
rektumu. Latvijas polītiķiem nav jāiz-
vairās Latvijas pamattautu – latviešu 
un līvu – etniskās identitātes priōritāri 
aizsargāt citu Latvijas etnisko identi-
tāšu vidū, kuŗu kultūra ir priōritāri sa-
glabāta citās valstīs. Latviešu kultūrai 
un valodai Latvija ir vienīgā mājvieta 
pasaulē. Tādēļ vēl arvien jābrīnās par 
Izglītības un Zinātnes ministrijas ne-
spēju publiskot plānu par vispārēju 
pāreju uz mācībām latviešu valodā 
valsts financētās skolās.

Latviešu kultūras un valodas kop-
šana citviet pasaulē ir svarīga un vē-
lama, bet nav priōritārs uzdevums, 
jo ārzemju atbalsts Latvijai vispirms 
saistās ar polītiskas un ekonomiskas 
palīdzības nodrošināšanu. Šādu at-
balstu sola arī ABI pašreizējie ASV 
prezidenta kandidāti NATO līguma ie-
tvaros, JA arī pati Latvija izpildīs savu 
solīto daļu (2% IKP), kā to š.g.29. jūl. 
pareizi atgādina Haralds Nolle.

Jānis Priedkalns
2016. gada 15. augustā

Melburnas latviešu akadēmiskā saime
un

Melburnas Latviešu biedrība

LATVIJAS
UNIVERSITĀTES

97 GADU ATCERE
Akadēmiskā runa

Dr. Ieva Stupāne, korp! Imeria 
B. Pharm. Hons. PhD. Sydney University 

Izglītība nākotnei
Muzikāls priekšnesums

Pianiste Sandra Birze, korp! Imeria

sestdien, 2016. gada, 3. septembrī
plkst. 14.00

Melburnas Latviešu nama
Hugo Misiņa zālē

Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $15

 Akadēmisko grādu ieguvēju vārdus 2015. un 2016. mācības gadā nosūtīt 
K. Kasparsonam pa epastu: kkaspars@bigpond.net.au

Mārtiņš Biršs palīdz Mirdzai Ozoliņa iekāpt busiņā.
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Lasītāja vēstule
Par latviešu tautas pastāvēšanu

meklētu veikalus, bet automašīnu trū-
kuma jeb kāju nespēju dēļ, publiskais 
transports nav viegli pieejams. Busiņš 
piebrauc pie viņu mājiņu durvīm. Mār-
tiņš palīdz braucējiem iekāpt un izkāpt 
un pēc iepirkšanās atved pie durvīm.

Busiņš dod izdevību ciema iemīt-
niekiem apmeklēt sarīkojumus Latvie-
šu Namā Elvudā un Daugavas Vanagu 
Namā Ziemeļmelburnā, kā arī citās 
vietās. Elvudā un Ziemeļmelburnā ir 
bieži grūtības ar automašīnu novieto-
šanu. Cik ērti ar busiņu piebraukt pie 
durvīm un bez uztraukumiem doties 
uz sarīkojumiem.

Busiņš gan ir vērtīgs īpašums cie-
ma iemītnieku dzīvei!

Dimis Pešudovs
Laikrakstam „Latvietis“
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Parakstīts memorands
Sadarbosies ajūrvēdas izpētes un pielietošanas jomā medicīnā

Kad es ierados Per-
tas Latviešu Centra pa-
galmā, tur pie Daugavas 
Vanagu kluba sienas bija 
uzcelta telts, bet aiz telts 
sienas darbojās mūsu 
nodaļas valdes priekšsē-
dis, jo vai lai līst, vai lai 

saulīte spīd, šodien mēs svinam mūsu 
dzimšanas dienu, un cūkas cepeti ir jā-
cep tik un tā, uz ko mūsu Ilmārs ir jau 
speciālists. Tā nu gāju iekšā klubā, un 
tur priekšā jau bija mūsu parastā atbal-
stītāju kopiņa. Nu kamēr ar draugiem 
vēl iedzēru kādu vīniņu, drīz vien uz 
galda arī parādījās Ilmāra cepetis, bet 
kopā ar sautētiem kāpostiem un visu 
citu, kas pildīja manu šķīvi tīri pilnu. 
Kad jau bijām ēduši un dzēruši un pļā-
pājuši, mūs uzrunāja nodaļas valdes 
priekšsēdis Ilmārs Rudaks.

Viņš mums atgādināja, ka nu tie-
šām šodien, 21. augustā no dibinā-
šanas jau ir pagājuši 67 gadi. Tālāk 
savā uzrunā Ilmārs mums teica, ka 
Daugavas Vanagu dibināšanas laikā 
tika pausts, ka tā jau nu būs tikai tāda 
pagaidu organizācija un ka drīz jau arī 
izputēs. Tomēr šī organizācija ne tikai 
neizputēja, bet laika gājumā uzplauka 
par vislielāko latviešu organizāciju pa-
saulē. Pertas nodaļā dibināšanas laikā 
bija 12 biedru. Diemžēl no tiem visi 

jau iesaistījušies aizsaules nodaļās. 
Pertā pēc 67 gadiem vēl neesam iz-
miruši, bet gan divkāršojušies un vēl 
pildām tos pašus jau toreiz nospraus-
tos mērķus: veicināt un sargāt Latvi-
jas pastāvību un tās tautu. Daugavas 
Vanagu palīdzības darbs izpaužas, it 
sevišķi palīdzot leģionāriem, grūtībās 
nonākošajām daudzbērnu ģimenēm 
un Okupācijas muzejam Latvijā. Lie-
lākā pateicība par mūsu panākumiem 
mums ir jāpateicas mūsu vanadžu 
nenogurstošajam atbalstam, jo bez tā 
mēs jau nu nebūtu izdzīvojuši. Paldies 
vanadzes!

Tad Ilmārs deva vārdu Latvijas 
goda konsulam Pertā Jānim Pur-
vinskim, kas savā apsveikumā mums 
atgādināja, ka šodien ir arī vēl viena 
ļoti svarīga diena, proti: Latvijas ot-
rās neatkarības diena, jo Latvija nevis 
4. maijā kļuva brīva, bet OMON spec-
vienības un kara tehniku izvāca no 
Rīgas centra tikai 21. augustā. 4. mai-
jā tika nolīgts, ka Latvija būtu brīva 
un neatkarīga tikai pēc trim gadiem. 
Toties ar 21. augustu mēs sākām paši 
valdīt par savu valsti, un tikai tad arī 
citas pasaules valstis sāka Latviju atzīt 
kā neatkarīgu no Krievijas okupācijas 
atkratījušos. Tātad daudz svarīgāka 
diena nekā 4. maijs. Prieks dzirdēt, ka 
tagad beidzot arī Latvijas valdība sāk 

atzīt šīs dienas svarīgo nozīmi. Tā nu 
vienmēr mūsu nodaļas svētkos, lai at-
ceramies arī Latvijas otrās neatkarības 
dienu.

Pēc goda konsula vanadžu kopas 
vadītāja Rita Džonsona sveica nodaļu 
viņas dibināšanas svinībās ar dzejas 
vārdiem un visa laba vēlējumiem nā-
kotnē un ar aicinājumu griezt dzimša-
nas dienas torti un mieloties ar to un 
kafiju, tēju, alu vai vīnu. Nu taču dzī-
res, kas dzīres.

Kad jau bijām ēduši un dzēruši, 
skatījāmies filmu ar fragmentiem no 
lielā koncerta Dzimis Rīgā 2014. g. pie 
Rīgas Operas, kur redzējām mūsu lat-
viešu pasaules slavenos māksliniekus 
dziesmā, mūzikā un mākslā. Ar to tad 
mūsu vanagu dzimšanas diena bija 
godam atzīmēta un vēlam, lai tā vēl 
pastāv un dara savu svētīgo palīdzības 
darbu vēl daudz gadus uz priekšu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

DV Pertā svin jau savu 67. gadadienu
Mērķi – veicināt un sargāt Latvijas pastāvību un tās tautu

Ilmārs Rudaks un Rita Džonsona.
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Svinību dalībnieki.
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19. augustā Ajūrvēdas, jogas, 
Unani, Siddha un homeopātijas 
(AYUSH) ministrijā tika parakstīts 
Latvijas Universitātes (LU) un Indijas 
Pētījumu ajūrvēdas zinātnēs centrālās 
padomes Saprašanās memorands. Tas 
paredz veicināt Latvijas Universitātes 
un Indijas sadarbību ajūrvēdas izpētes 
un pielietošanas jomā medicīnā, kā arī 
ajūrvēdas centra un AYUSH Informā-
cijas biroja izveidošanu Latvijas Uni-
versitātē. Tāpat paredzēts strādāt, vei-
cot kopīgus pētījumus ajūrvēdas jomā 
Indijā un Latvijā.

No Latvijas Universitātes puses 
memorandu parakstīja LU Medicī-

nas fakultātes profesors un Komple-
mentārās medicīnas centra direktors 
Valdis Pīrāgs, no Indijas puses – Pē-
tījumu ajūrvēdas zinātnēs centrālās 
padomes ģenerāldirektors profesors 
V. K. S. Dimans (Prof. Vd. K. S. Dhi-
man).

Šī gada maijā Latviju jau apmek-
lēja AYUSH valsts ministrs Sripads 
Jesso Naiks (Sripad Yesso Naik). 
Vizītes laikā viņš tikās ar veselības 
ministru un Saeimas deputātu gru-
pas sadarbībai ar Indijas parlamentu 
vadītāju. Tāpat ministrs piedalījās 
6. Starptautiskajā konferencē Augu 
preparātu un tradicionālo medika-

mentu nākotne veselības aprūpē (6th 
Global Summit of Medicinal & Aro-
matic Plants). Konference Rīgā, kuru 
organizēja Latvijas Universitāte kopā 
ar Bengalores Universitātes profesora 
Dr. V. Sivarama fondu, pulcēja vairāk 
nekā 100 dalībnieku no Āzijas un Āf-
rikas valstīm.

Pētījumu ajūrvēdas zinātnēs cen-
trālā padome ir autonoma vienība 
AYUSH ministrijas sastāvā, kura iz-
veidota, lai izstrādātu, koordinētu un 
veicinātu zinātniskus pētījumus ajūr-
vēdas jomā.

Latvijas vēstniecība Indijā
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Lai atzīmētu šo no-
tikumu, Baltiešu – Nor-
vēģu organizācijas ai-
cināja uz sarīkojumu 
sestdienas, 20. augusta, 
pēcpusdienā biedrības 
Norden dārzā, Oslo.

Sarīkojumu ievadīja 
kultūras biedrības Norvēģija-Latvija 
vadītājs Ķells Mīre-Jensens (Kjell 
Myhre-Jensen). Īsu, saturīgu uzru-
nu teica Latvijas vēstnieks Norvēģijā 
Indulis Ābelis, minot, ka šodien bal-
tieši visā pasaulē svin neatkarības at-
gūšanas 25. gadadienu. Brīvību mums 
nolaupīja 1940. gadā un 50 gadus mēs 
cīnījāmies, lai to atgūtu. Pateicoties 
draugu, sevišķi norvēģu, atbalstam, 
mūsu valstis ir sasniegušas lielus po-
litiskus, ekonomiskus un sociālus pa-
nākumus.

Mēs esam Eiropas Savienības da-
lībvalstis un piederam pasaules spēcī-
gākai aizsardzības kopībai – NATO.

Pirms 25 gadiem pat sapņos neva-
rēja iedomāties pāriet ne dzelzs priekš-
karu, kur nu vēl visas Eiropas valstu 
robežas. Tagad katrs var brīvi izvēlē-
ties, kur dzīvot un strādāt.

Šī brīvība bija jāizcīna, un mums 
jābūt gataviem to aizsargāt. Svinēsim 
25 gados sasniegto, bet nepagurstot 
strādāsim mūsu valstu tālākai attīstī-
bai Eiropas kopības ietvarā.

Pēc vēstnieka uzrunas ansamblis 
Laipa – vadītāja Daina Molvika – ai-
cināja uz kopdziedāšanu. Sākām ar 
Tirzmalietes Es dziedāšu par tevi, tēvu 
zeme. Dziesmu vadīja Laipa, un mēs 
pievienojāmies katrs pēc savām spē-
jām. Dziedājām vēl trīs dziesmas.

Profesors Haralds Kots (Harald 

Koht) savā runā atskatījās uz to, kas 
noticis šo 25 gadu gaitā. Pēc profeso-
ra runas lietuviešu dziesmas dziedāja 
viņu koris Marios. Sekoja tautas de-
jas. Latviešu tautas deju kopas Zie-
meļmeita astoņi, deviņi pāri dejoja 
piecas dejas. Sekoja igauņu tautas 
deja kopa Vikingenaised; viņiem bija 
desmit meitenes un tikai viens puisis, 
kas gan centās izdancināt meitenes 
vienu pēc otras, bet viss smagums jau 
bija jānes meitenēm, ko viņas veica 
ļoti graciozi.

Ar to tad svinību programma bei-
dzās. Noslēgumā visi varēja spirdzi-
nāties ar pašu sanestiem gardumiem, 
parunāties ar satiktiem draugiem un 
paziņām.

Harijs Valdmanis
Oslo

Laikrakstam „Latvietis“

25 gadi kopš Baltijas valstis atguva neatkarību
Svinības Oslo

Nāk rudens ar novusu vienā solī...
Tuvojas fināla turnīrs „Best of the Best“

Nemanot ir jau klāt 2016. gada otrā 
puse, kas iezīmēsies priekš novusa 
sabiedrības ar saspringtu ASV sacen-
sību sēriju, kura risināsies vairākās 
pavalstīs/pilsētās un beigsies decem-
brī Lasvegasā (Nevada). Visu turnīru 
laureāti –1., 2., un 3. vietas ieguvēji iz-
cīnīs ceļazīmi uz fināla turnīru Best of 
the Best, kas tiek rīkots Novuss World 
ietvaros. Jāpiebilst, ka Best of the Best 
turnīra vēsture iesākās 2004. gadā 
Kalifornijā, un nu jau otro gadu pēc 
kārtas tas notiks azartspēļu citadelē 
Lasvegasā. Gada noslēguma sacīkstēs 
piedalīsies arī Eiropas sportisti kas 
2016 FINSO (Starptautiskā Novusa 
Federācija) turnīru posmos ir ieņēmu-
ši godalgotās vietas. ANA (American 
Novuss Association) sistēmas sportisti 
vienlaicīgi/paralēli izcīnīs ASV labā-
kā novusista statusu, trofejas un nau-
das prēmijas.

Sazinoties ar Dimi Pešudovu, arī 
uzaicināti ir trīs spēcīgākie Austrālijas 
sportisti. Austrālija, kā valsts federāci-
ja gan nav FINSO, bet, neskatoties uz 
to, viņi regulāri spēlē lielos labi orga-
nizētos starppilsētu turnīros.

Gada pirmajā pusē Losandželosa 
uzņēma FINSO sērijas pirmo posmu 
un veiksmīgi to arī novadīja. Tāda 
pieredze, ko atved uz Ameriku pasau-
les vadošie spēlētāji, nav nopērkama 
ne par kādu naudu... Turnīrā pieda-
lījās pasaules ranga līderis Guntars 
Liepiņš (LAT). Viens no Igaunijas la-
bākajiem šīs spēles meistariem Mik-
hel Lepist (EST), kā arī tādas novusa 
autoritātes kā Ēriks Celmiņš (LAT), 

Imants Ločmelis (LAT), Atslēga Ai-
gars (LAT) un Krievijas sportists 
Viktors Balabanovs (RUS). Jāpiebilst, 
ka Viktors ir pabijis pēdējos 4 gadus 
vismaz vienā no sezonas turnīriem; 
2014. gadā pat uzspēja piedalīties 
trijos no tiem. Regulāri ASV turnī-
rus apmeklē Latvijas elites spēlētājs 
Jevgenijs Katkevičs, kurš 2015. gada 
Best of the Best finālā dramatiskā cīņā 
piekāpās vienam no visu laiku labā-
kajiem novusa spēlētājiem Guntaram 
Brālītim, kurš ieguva balvā $1000 un 
kausu kā apliecinājumu savai uni-
kālajai spēles prasmei, atspēlējoties 
finālā no 1:3 un uzvarot ar 4:3. Fan-
tastiski!!!!!

Labi turnīri tiek aizvadīti Ņujor-
kā; tiem ir sena vēsture. Spēlētāju 
prasmes un meistarības ziņā Ņujorkas 
novusisti ir soli priekšā citiem ASV 
sportistiem; jāatzīmē, ka tas balstās 
uz divkārtēja Latvijas un 20 kārtēja 
Ņujorkas turnīru čempiona Leonīda 
Meilaha pleciem un Hirša Bermana 
spēles kvalitātes rēķina. Bermans arī 
savā laikā ir bijis Latvijas čempions, 
kas nozīmē uz to laiku labākais no-
vusists pasaulē. Nedrīkst aizmirst, ka 
Ņujorkas novusa turnīru sirds un dvē-
sele un organizētājs viena personā bija 
Ferlands Krūmiņš, viņa draugs Kārlis 
Salmiņš; tagad viņi spēlē citos laukos 
un priecājas, ka Ņujorkā ir jaunā paau-
dze, kas turpinās novusa dzīvi lielajā 
megapolē.

Tagad, pēdējo 12 gadu laikā, ir 
izveidojusies jauna daudzsološu spē-
lētāju plejāde Čikāgā, Sanfrancisko, 

Vašingtonā, Sandjego, Losandželosā, 
Ņujorkā un citās ASV pilsētās. Pēc 
12 gadu ilga sūra sacensību perioda, 
kas tika iesākts Losandželosā un bals-
tīts Ņujorkā, 2013. gadā tiek dibināta 
ANA. Par panākumiem novusa spēles 
attīstībā ANA tiek uzņemta, kā vienlī-
dzīgs loceklis FINSO valstu saimē.

Iesaistīties novusa spēles aktivitā-
tēs ASV var jebkurš spēlēt gribētājs. 
Lai piedalītos ANA rīkotajos turnīros 
un iekļūtu punktu sistēmas reitingā 
jākļūst par ANA biedru. Tas dod ie-
spēju automātiski piedalīties jebkurā 
no starptautiskajiem turnīriem, kas 
tiek rīkoti FINSO sistēmā un viens 
no tās sērijas posmiem notiek ASV 
katru gadu, kā arī paveras iespē-
ja kvalificēties prestižajam sezonas 
noslēguma turnīram Best of the Best, 
kurā ikviens dalībnieks var justies kā 
profesionālis, jo pirmās piecas vietas 
katrā kategorijā tiek prēmētas naudas 
apmērā. Čempioni saņem attiecīgi 
$ 1000 un $ 500; pārējiem tiek pro-
porcionāli sadalītas mazliet mazākas 
prēmijas. Kopā tiek prēmētas 10 vie-
tas; tā, ka iespējas ir visiem, kas cītīgi 
spēlē un mīl šo spēli.

Sīkāka informācija par turnīru no-
rises kārtību, punktu sistēmu, ANA 
spēlētāja licenzes iegūšanu prēmiju 
sadalījumu, inventāra iegādāšanos, lū-
dzu apmeklējiet: www.novussusa.com, 
rakstiet: info@novussa.com, zvaniet – 
+1-949-290-3122.

ANA turnīru koordinators
Jānis Daugavietis

Laikrakstam „Latvietis“
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Sākoties jaunajam 
mācību gadam, Latvijas 
Okupācijas muzejs tur-
pina izglītot skolēnus, 
piedāvājot virkni inte-
raktīvu nodarbību gan 
muzejā, gan ārpus tā 
telpām.

Viens no jaunākajiem piedāvā-
jumiem ir nodarbība Mūsu Baltijas 
ceļš. Tās mērķis ir palīdzēt skolēniem 
izprast šo unikālo notikumu un atklāt 
pilsoniskās līdzdalības nozīmi vēsturē 
un mūsdienās. Nodarbībā jaunieši gūst 
priekšstatu par Atmodu, pārmaiņām 
pagājušā gadsimta 80. gados un Balti-
jas ceļa akciju. Nodarbībā skolēniem ir 
jādarbojas arī pašiem – jāizdomā kāda 
sabiedrībai šobrīd aktuāla problēma 
un, iesaistot garāmgājējus, jāizveido 
pašiem sava dzīvā ķēde. Šāda praktis-

ka darbošanās ļauj 
spilgtāk iztēloties, 
kā jutās Baltijas 
ceļa dalībnieki, 
kopīgi sadodoties 
rokās par vienotu 
ideju.

N o d a r b ī b a 
paredzēta 10.-
12. klašu skolē-
niem un ikviens 
Latvijas skolēns 
tajās var piedalī-
ties bez maksas. 
Nodarbībām var 
pieteikties visu 
gadu, zvanot pa 
tālr. 67211030 vai e-pastā ip@omf.lv.

Vairāk par muzeja Izglītības 
nodaļas piedāvājumu skolēniem un 
skolotājiem var uzzināt interneta 

vietnē www.omip.lv.
Latvijas Okupācijas muzeja 

Izglītības nodaļa
2016. gada 22. augustā

22. augustā tēlnie-
ce Ēvī Upeniece svinēs 
91. dzimšanas dienu. 
Par viņu vecāks vienīgi 
ir cits tēlnieks – Oļegs 
Skarainis, kam augus-
ta sākumā izskanēja 
93. šūpļa svētki, tiesa 

gan, bez urravām un izstādes, bet sā-
kot atkopties pēc slimības. Turpretim 
Ēvī Upeniecei pirms dienām desmit, 
kad mainās viņas gadu skaitļi, Rīgas 
Pētera baznīcā atklāja iespaidīgu per-
sonālizstādi ar nosaukumu Atskaite, 
sagādājot visus darbus, kas ir pieejami 
Latvijas muzejos un kolekcijās. Tā, kā 
šķiet, ir lielākā no līdz šim redzētām 
tēlnieces personālizstādēm.

1946. gadā pabeigusi Rīgas Daiļa-
matniecības skolu, māksliniece iestā-
jās Latvijas Mākslas akadēmijā. Tur 
viņas skolotāji bija Emīls Melderis, 
kurš, kā pati stāsta, „gluži kā arhitekts 
mācīja būvēt un nostādīt formu“, un 
Teodors Zaļkalns, kurš savukārt deva 
izpratni par plastiku tēlniecībā. Vi-
ņiem klāt piektajā kursā nāca vēl Kār-
lis Zemdega, kurš prasīja pacelt tēlus 
virs ikdienības un piedot tiem apgaro-
tību. Tektonika, plastika un apgarotība 
ir tie trīs vaļi, uz kuriem balstās klasis-
kā skulptūra. Ēvī Upeniece ir izteikta 
emocionālas, saturā izteiksmīgas un 
formā vienkāršas tēlniecības meistare.

Jubilāres daiļrades centrālā tēma 
ir sieviete: gan tad, kad viņa darina 
portretus, gan arīdzan kad veido sim-
boliskus tēlus. Elzas Radziņas cēlums, 
Maijas Tabakas spontanitāte, Astrīdas 
Kairišas iekšējā sakoncentrēšanās – 
lūk, viņas pazīstamākie krūšutēli un to 
raksturojumi, kas autorei pašai liekas 

ļoti būtiski sievie-
tē. Tēlniece nereti 
ar sievietes vispā-
rinošiem tēliem 
runā par kādām šo-
dienas problēmām. 
Piemēram, trausla 
un neaizsargāta 
ir viņas austrumu 
sieviete darbā Aus-
trumi. Tas, ko Ēvī 
Upeniece domā 
par mūsdienu Lat-
viju, parādās šīga-
da bronzas skulp-
tūrā Neziņa.

Vairākkārt Ēvī Upeniece veidojusi 
upes tēlus, tad tēla simbolam viņa izvē-
lējusies jaunas meitenes figūru, kuras 
augumam, tērpam, matiem un žestiem 
jāpalīdz atklāt upes raksturu. Kaut arī 
māksliniece strādājusi visos tēlniecis-
kos materiālos, taču vistuvākie viņai ir 
bronza un marmors, īpaši baltais.

Neraugoties uz solīdo gadu nastu, 
māksliniece vēl strādā. Šogad vien ta-
puši divi jauni darbi. Parasti šajā vecu-
mā cilvēks liekas nevarīgs, vārgs, kur 
nu vēl kalt un veidot. Taču Ēvī Upenie-
ces gadījumā kārtējo reizi atklājas cil-
vēkā slēptās rezerves, tas, ka mēs ne-
izmantojam visu, kas mums pūrā dots. 
Cik daudzi pēc vīra un dēla nāves, pat 
pēc mājas nodegšanas būtu sabruku-
ši, taču tēlniece, pārkāpusi sāpju un 
zaudējumu slieksni, atradusi spēkus 
ne tikai dzīvot, bet arī radīt, skatīties 
pasaulē un cilvēkos ar gaišu smaidu, 
labestību, sirds atvērtību un sievišķīgu 
siltumu.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Par spīti gadu nastai

Skats no izstādes.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Ēvī Upeniece. „Neziņa“. 2016. Bronza.
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Latvijas Okupācijas muzejs aicina skolēnus
Bezmaksas nodarbības par „Baltijas ceļu“

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēni nodarbībā „Mūsu 
Baltijas ceļš“.
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Pēteris dzimis 
1926. gadā, Rīgā. „Bū-
dams vecākais no latvie-
šu spēlētājiem, Bumbērs 
pirmo slīpējumu guva 
Rīgā kara gados, Rīgas 
pilsētas 1. ģimnāzijā, vē-
lāk Daugaviešos.“

Artis Drēziņš savā aprakstā par 
olimpiādes vēsturi Pēteri raksturo 
šādi. „Jau toreiz viņš izcēlās ar precī-
ziem metieniem, daudz trenējies savās 
mājās Mežaparkā, kur bija ierīkots 
basketbola grozs... toreiz liels retums 
privātā mājā.“

Gunārs Bērzzariņš rakstīja, ka „pēc 
kara viņš dzīvoja Marktredvicā un bie-
ži bija redzams Vācijas amerikāņu zo-
nas latviešu nometņu sporta laukumos.

Pēc izceļošanās uz Austrāliju vie-
na sezona spožāka par otru sekoja 
Viktorijas pavalsts valstsvienībās un jaundibinātās latvie-
šu vienības „Dainas“ spēlētājam. Bumbērs bija Melburnas 
grozu karalis septiņās sezonās. Viņš ir galvenokārt ofen-
sīvs spēlētājs, un viņa tālie metieni grūti sedzami.

Bumbers bija ierindā, kad „Daina“ izcīnīja Viktori-
jas meistaru nosaukumu 1953. un 1955. gadā un palīdzē-
ja Viktorijai iegūt Austrālijas titulu piecas reizes laikā no 
1950. līdz 1955. gadam.

Pie „Dainas“ šūpuļa stāvēja klāt treneris Andrejs Bēr-
ziņš, bet pēdējos gados trenēšanu uzņēmās Bumbērs.“

Pēteri Bumbēri iesauca aizsaules basketbola komandā 
1984. gadā, Melburnā.

Inga atceras Pēteri kā tuvu draugu, kas bija viens no 
labākajiem Viktorijas komandas spēlētajiem. Viņam bija 
Eiropas basketbola pieredze, un par to viņš bija ļoti zinīgs. 
Viņš dzīvoja sportam un basketbolam un vienmēr bija dzī-
vespriecīgs. Pa nedēļas nogalēm viņš svētīja visu, ko varēja.

Juris atceras, ka Melburnas Olimpiādē Pēteris uzdāvi-
nāja Latvijas basketbolistam Valdim Muižniekam mūzikas 
skaņuplati (LP) ar pēdējā kliedziena deju mūziku. Atgrie-
žoties Rīgā, Valdis esot pratināts, un bijusi liela izskaidro-
šanās, kā pie tās ticis.

Juris atceras, ka Pēteris bija viesmīlīgs un priecīgs, zie-
dojot daudz laiku basketbolam, jo tā bija viņa sirdslieta. Viņš 
sev veidojis grūtus treniņus, pat esot skrējis treniņos ar ar-
mijas zābakiem kājās, lai varētu iegūt labāku fizisko formu.

1956. gada spēlēs Pēterim bija līdzi brālis Jānis, kas 
brīvprātīgi no katras spēles sakopoja sporta datus, nododot 
tos GEB.

Basketbola rezultāti un domas
„Latvieši skuma par to, ka nevienā mastā virs stadiona 

neplīvoja sarkanbaltsarkanais karogs.“
Austrālijas pirmā basketbola vienība no 15 komandām 

ierindojās 12. vietā. Pirmo vietu saņēma ASV, otro PSRS 
un trešo Urugvaja. Mans tēvs apmeklēja spēles, kas viņam 
bija mūža atmiņa. Manam brālim stāstīja, ka it kā viens vai 
vairāki latvieši, kas apmeklējuši fināla spēli, kad PS saņē-
musi savas sudraba medaļas, esot izklieguši Krūmiņam – 
tur to sudrabu kabatā – nedod krieviem.

Mediju ieskats kopš 1956. gada
1987. gadā bija vēsturisks moments, kad PSRS basket-

bola vienība pirmo reizi viesojās Austrālijā. Kvalitatīvā avī-
zē The Australian, kas pērkama visās pavalstīs, 21. augustā 
ievietoja žurnālista Breta Harisa (Brett Harris) aprakstu 
sporta nodaļas slejā. Virsrakstam bija atgādinājums par Bū-
meru (Boomers – kā tad sauca valsts basketbola vienību) 

baltiešu mantojumu. Austrālijas basketbols ir parādā visiem 
baltiešu spēlētājiem. Viņš domāja, ka baltieši, īpaši latvieši 
un lietuvieši, to piekopa pēc kara, dzīvojot amerikāņu DP 
nometnēs, un no amerikāņiem mācījušies, atstājot sportis-
tiem ietekmi to turpināt. Pēc viņa domām tur izveidojās 
augstas kvalitātes basketbolisti. Aprakstā ir pieminēta ie-
braukšana pēc kara, un tas pozitīvais grūdiens 1950. gados, 
ko baltiešu basketbolisti ir atstājuši nākamajiem Austrālijas 
basketbolistiem – īpaši Dienvidaustrālijā un Viktorijā.

Brets īpaši piemin Pēteri Bumbēri, kuram kreisā roka 
dominēja spēli, un ar 188 cm augumu bija varens grozu 
metējs.

Arī 1956. gada olimpiādes vienībā bija lietuvietis Algis 
Ignatavičus (Ignatavicius).

2000. gada Sidnejas Olimpiādes laikā Latvijas žurnā-
lists Anatolijs Kreipāns avīzei Rīgas Balss, 30. novembra 
izdevumā intervēja Ingu Freidenfeldu un satikās ar Juri 
Danci un viņa brāli Miķeli. Viņš savā rakstā saka: „...Bet 
cik spēcīga būtu Latvijas izlase, ja tajā tiktu apvienoti visi 
tā laika labākie spēki, kas spēlēja basketbolu Austrālijā un 
PSRS? Atbildes uz šo jautājumu nav, tāpēc ka šāda koman-
da nekad nav spēlējusi. Tas vienkārši nebija iespējams...“

Vai šie vārdi nav jau kaut kur dzirdēti?
1956. gada Melburnas Olimpiādē spēlēja 6 latviešu 

basketbolisti. Ne tik Austrālijas olimpietis Pēters Bum-
bērs spēlē aizsaules komandā, bet arī visi trīs bijušie PSRS 
Latvijas basketbolisti. Jānis Krūmiņš pievienojās Pēterim 
1994. gadā 64 gadu vecumā. Tad sekoja Maigonis Valdma-
nis 1999. gadā, 66 gadu vecumā un pēdīgi – Valdis Muiž-
nieks 2013. gadā 78 gadu vecumā.

Ar vieglāku metienu pievienošu GEB datus no 
1956. gada... „galvenā stadiona apmeklētāji katru dienu 
apēda apm. 20 000 desiņas un apalīšus, 15 000 sviest-
maizes, 12 000 olas, 12 000 ābolus, 12 000 kūkas šķēlītes, 
30 000 austrāliešu tipa pīrāgus (pajas) un iedzēra 35 000 
tases tējas.”

Tas viss risinājās 60 gadus atpakaļ, kad pirmo reizi 
Austrālijā veidoja olimpisko basketbola komandu ar trim 
latviešiem un vienu no tiem izvēlēja par kapteini. Inga Frei-
denfelds, Juris Dancis un Pēteris Bumbērs ir atstājuši bas-
ketbolam mūžīgo mantojumu, par ko mēs visi kopā varam 
būt lepni.

60 gadus vēlāk pirmās Austrālijas olimpiādes basket-
bola vienības mantojums ir vēl spēkā. Gan tas šogad ne-

60 gadi – kopš 1956. gada Olimpiādes Melburnā (4)
Pēteris Bumbērs
Trešais turpinājums. Sākums LL422, LL423, LL424.

Melburnas „Daina“ No kreisās: M. Raiskums, T. Lindmeiers, Pēteris Bumbērs, 
treneris A. Bērziņs, Eglājs, Z. Šteinbergs un M. Baumanis.
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Epilogs
Ir interesanti apcerēt 

augšā minēto mācības 
spēku un 304. istabas 
brālīgā studentu pulciņa 
likteņgaitas pēc BU dar-
bības izbeigšanas.

Profesors Nikolajs Vētra 
(1897 – 1955). No 1940. līdz 1944. ga-
dam, Latvijas Universitātes (LU) iek-
šējo slimību klīnikas vadītājs. Vācijā, 
Lībekā LSK vadītājs. Izceļoja uz ASV 
1950. gadā, kur sākumā strādāja psihi-
atrijas iestādēs, bet pēc ārsta prakses 
tiesību iegūšanas sāka strādāt par ār-
stu Čikāgas pilsētas tuberkulozes ārst-
niecības slimnīcā. Pēkšņi mira Čikāgā 
58 gadu vecumā.

Lektors Nikolajs Caune 
(1914 – 2007). Jau no 1934. gada pie 
LU Anatomijas katedras, pievērsies 
zinātniskam darbam antropoloģijā un 
līdz 1944. gadam vada praktiskos dar-
bus anatomijā LU studentiem. Izceļoja 
uz Angliju 1948. gadā, pieņemot pie-
dāvājumu no Durham Universitātes 
būt par lektoru medicīnas fakultātes 
anatomijas institūtā. Iegūst maģistra 
grādu 1954. gadā un zinātņu doktora 
grādu 1961. gadā. Tai pašā gadā izce-
ļoja uz ASV, lai kļūtu par anatomijas 
profesoru Pitsburgas Universitātes 
medicīnas fakultātē. Publicējis pāri 
par 70 rakstiem anatomijā, kā Angli-
jā, tā ASV. Mira 2007. gadā 93 gadu 
vecumā.

Lektors Kārlis Ādamsons 
(1884 – 1958). Latvijas neatkarības lai-
kā veicis pētījumus bērnu veselības un 
fiziskās attīstības laukā. 1940/41. gadā 
docents LU medicīnas fakultātē. Pār-
vietojās uz Vāciju 1944. gadā. Lektors 
un fizioloģijas/fizioloģiskās ķīmijas 
katedras vadītājs Baltijas Universi-
tātē no 1947. līdz 1949. gadam. Izce-
ļoja uz ASV 1949. gadā, kur nomira 
1958. gadā 74 gadu vecumā.

Lektors Pēteris Buinauskas 
(1916 – 1978). Izceļoja uz ASV. Perso-
nāls Ilinoisas Universitātes Medicīnas 
Fakultātē. Veicis pētījumus un pub-
licējis zinātniskus rakstus vēža šūnu 
imunoloģijā.

Stud mech. Auseklis Brastiņš 
(1925 – 2010). Tēva brālis Ernests 
pazīstams mākslinieks, pilskalnu pēt-
nieks un Dievturu draudzes izveido-
tājs. Auseklis bija sabiedrībā atturīgs 
un mazrunīgs, bet draugu pulciņā 
nepiespiests un ar humora dzirksti. 
Jau no ģimnāzijas laikiem mēs bijām 
cieši draugi. Viņš bija spējīgs un cen-
tīgs students, bet katru brīvo laiku pa-
vadīja, lāpot un uzlabojot pašbūvēto 
mūsu istabas radioaparātu. Izceļoja 
uz ASV 1950. gada rudenī (beidza-

mais no mūsu istabas). Iekrājis naudu, 
1952. gadā atsāka studijas Pitsburgas 
Carnegie tehnikumā ar tik izcilām at-
zīmēm, ka studiju turpināšanai viņam 
piešķīra stipendiju. 1954. gadā ieguva 
bakalaura grādu un gadu vēlāk Master 
of Electrical Engineering. Pirms stu-
dijām un augstskolas brīvdienu laikā 
ar prieku strādāja darbnīcā, kur labo 
radio un televīzijas aparātus. Ģimenē 
sieva Dagmāra un divas meitas. Nomi-
ra 2010. gadā 85 gadu vecumā.

Stud mech. Andrejs Jagars 
(1927 – 1984). Andrejs bija nosvērts, 
apdomīgs, gara auguma jauneklis, 
kam patika diskutēt par filozofiju un 
mākslu. Viņš daudz lasīja, apmeklēja 
muzejus un veikli zīmēja karikatū-
ras. Man šķita, ka viņš labāk iede-
rētos filozofijas vai filoloģijas, nekā 
inženierzinātnes fakultātē. Vai viņš 
gribēja izpatikt savam tēvam, kurš 
Latvijas neatkarības laikā bija izcils 
elektroinženieris, Liepājas maiņstrā-
vas elektrostacijas ierīkotājs? Izceļoja 
uz ASV 1949. gadā un jau 1950. gadā 
atsāka studijas Merilendas Univer-
sitātē, beidzot to ar inženiera grādu 
1951. gadā. Strādāja lidlauku projek-
tēšanas firmā un ņēma dalību Vašing-
tonas latviešu sabiedrībā. Ģimenē 
sieva Dzidra un meita. Mira pāragri 
1984. gadā ar smadzeņu vēzi, 57 gadu 
vecumā.

Stud chem. Georgs („Džo”) Ko-
ciņš (1926 – 1995). Džo bija liela au-
guma, pilnmiesīgs vīrs. Viņš bija ru-
nīgs, sarkastisks, dažkārt pat dzēlīgs, 
bet zem bravūrīgās ciniķa čaulas mita 
būtībā labsirdīga, mazvērtības kom-
pleksa apsēsta dvēsele. Viņam arī pati-
ka filozofija un māksla, un viņi mēdza 
ar Andreju diskutēt stundām, ne reti 
krietni pāri pusnaktij. Džo lielā vājī-
ba bija kāršu spēļu azarts; spēlmaņu 
kompānijā (par laimi, ne mūsu istabā) 
aizritēja stundas un dažkārt diennak-
tis, paspēlējot vai vinnējot naudu un 
vērtslietas. Šāda blakus nodarbība 
stipri traucēja studijas, un tikai patei-
coties Džo prāvajam intelektam, vi-
ņam izdevās noturēties un progresēt 
ķīmijas fakultātē. Viņš kopā ar savu 
māti izceļoja uz Austrāliju 1949. gadā 
un pirmos pāris gadus strādāja par pa-
vāru Bonegillas imigrācijas nometnē. 
Tad pārcēlās uz Melburnu un atsāka 
ķīmijas studijas RMIT tehnikumā 
(Royal Melbourne Institute of Tech-
nology), kuru beidza ar ķīmiķa grādu. 
Strādāja daudzus gadus Valsts Seru-
ma Laboratorijā (CSL: Commonwealth 
Serum Laboratories), kur iepazina 
savu sievu Elizabeti. Aizejot pensijā, 
pārcēlās uz Viktorijas pavalsts pie-
jūras pilsētiņu, lai piekoptu iemīļoto 
makšķerēšanu, bet nāvīga nervu slimī-
ba (MND) liedza viņam baudīt pelnīto 
atpūtu, un viņš mira 1995. gadā, 69 
gadu vecumā.

Stud chem. Ilmārs Gailis (1925). 
Ilmārs bija izskatīgs, atlētisks tumš-
matis, kas jaunības līksmes uzplūdu-
ma brīžos spēja izdarīt apsviedienus 
un staigāt uz rokām. Ienākot istabā, 
bieži varēja redzēt Ilmāru un viņa 
skolas un kara gaitu biedru Džo bīdot 
šaha figūras. Studijas ķīmijas fakul-
tātē traucēja rūpes par veselību (kādu 
mēnesi viņš pavadīja tuberkulozes sa-
natorijā), bet viņš mācībās neatpalika. 
1949. gadā, reizē ar mani lūkoja tikt uz 
Austrāliju, bet bojāto plaušu dēļ tālāk 

Atmiņas par Baltijas Universitāti (4)
Universitāte attēlota no tīri subjektīva viedokļa
Noslēgums. Sākums LL422, LL423, LL424.

Andrejs Jagars.
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Georgs („Džo”) Kociņš.
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Auseklis Brastiņš.
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18. augustā, pirmajā nedaudz saulainajā 
dienā pēc lietusgāzēm Pārdaugavā, Pulka ielā 8 
pulcējoties muzeju un mediju pārstāvjiem, no-
tika svinīgs pasākums – Muzeju krātuvju kom-
pleksa pamatakmenī tika iemūrēta kapsula ar 
vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kompleksa 

būvlaukumā šobrīd redzamas smilšu kaudzes, ceļamkrāni un 
daļa pamatu. Būvuzņēmējs ir PS RERE MEISTARI 1, būv-
projekta autors – SIA Arhitektu birojs KRASTS, arhitekte Re-
nāte Truševska, pasūtītājs – VAS Valsts nekustamie īpašumi.

Visi būvlaukuma viesi tika ietērpti dzeltenās vestēs 
un baltās ķiverēs. Uz improvizētas dēļu klājuma skatuves 
ap pamatakmeni tika teiktas uzrunas. VNĪ valdes priekš-

sēdētājs Mārtiņš Tols informēja par Latvijā vēl nebijuša 
muzeju krātuvju kompleksa izveidi, izsverot šādas celtnes 
ekspluatācijas specifiku, tika nolemts četru muzeju – Latvi-
jas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Kul-
tūras akadēmijas Rīgas kino muzeja krātuves apvienot zem 
viena jumta. Kopīgā telpa visiem muzejiem būs galvenā 
ieejas zona kompleksa centrā, kas paredzēta gan muzeju 
krātuvju darbiniekiem, gan apmeklētājiem. „Šāda mēroga 
un nozīmes projekts – speciāli būvēta muzeju glabātuve, ir 
unikāla celtne Latvijas pastāvēšanas vēsturē.“

par pirmo tranzītnometni netika, un 
bija spiests palikt Vācijā. Iesaistījās 
amerikāņu okupācijas armijas sar-
džu vienībās. Ģimenē sieva Hilde un 
dēls. Vēl 2004. gadā, 79 gadu vecumā, 
brauca slēpot Austrijas Alpos.

Stud mech. Leonīds Zariņš (1927 – 
1954). Leonīds bija dzīvespriecīgs, sa-
biedrisks, smaidīgs jauneklis. Apbal-
vots ar augstu intelektu, viņš šķietami 
bez lielas piepūles izcēlās inženierzi-
nātnes studijās. 1949. gada vasarā Leo-
nīds saņēma paziņojumu, ka viņam pie-
šķirta stipendija kādā ASV universitātē, 
un 1950. gada februārī iesāka studijas 
Luiziānas Universitātē, Baton Rūžā. 
Viņš drīkstēja uzsākt studijas jau treša-
jā mācību gadā, jo universitāte ieskaitī-

ja visus BU noliktos priekšmetus. Elek-
troinženiera grādu ieguva 1951. gadā un 
sāka strādāt Bell telefona firmas labora-
torijā. Bet jau 1952. gadā viņu savervē-
ja CIA un apmācīja speciālā skolā par 
slepenā dienesta aģentu. 1953. gadā lid-
mašīnā no Vācijas viņš šķērsoja PSRS 
robežu un nolaidās ar izpletni Auces tu-
vumā. Diemžēl, viena no kontaktperso-
nām, ar ko viņam bija jāuzņem sakari, 
bija kļuvis par dubultaģentu, un Leonī-
du drīz arestēja. Viņš atteicās sadarbo-
ties ar čekistiem un 1954. gadā viņu bez 
tiesas prāvas nošāva.

Stud med. Vladislavs („Niks“) 
Niteckis (1926). Izceļoja uz Austrāliju 
1949. gada beigās. Pēc obligāto divu 
gadu nostrādāšanas valdības sankcio-
nētos darbos, iesāka studijas Melbur-
nas Universitātes medicīnas fakultātē, 
kuru beidza 1957. gadā. Atsāka studi-

jas 1963. gadā un 1968. gadā ieguva 
speciālista grādu patoloģijā. Patlaban 
pensionārs un bezbērnu atraitnis.

Kā redzams, gandrīz visi šai ap-
cerē minētie jaunekļi atsāka studijas 
pēc BU slēgšanas, tikko to apstākļi 
pieļāva. Atsākt studijas Vācijas uni-
versitātēs bija ļoti grūti, jo studēt vē-
lējās daudzi no armijas demobilizētie 
vācieši, un bēgļiem atvēlētā iestāšanās 
kvota bija maza. BU gūtās gara mantas 
un ieraksti studiju grāmatiņā mums 
atviegloja iestāties ārzemju universi-
tātēs, dažkārt izvēlētā kursa augstākā 
līmenī un universitāti nobeigt. 

Baltijas Universitāte vēl mīt to stu-
dentu atmiņās, kas vēl dzīvi, un pastā-
vēs kā pamācoša tautu sadarbības epi-
zode Baltijas valstu vēsturē.

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Atmiņas par BU (4)
Turpinājums no 10. lpp.

Leonīds Zariņš.
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Vladislavs („Niks“) Niteckis.
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Ilmārs Gailis.

Krātuvju komplekss četriem muzejiem
Kapsula pamatakmenī

No kreisās: Pirmais – Guntis Āboltiņš-Āboliņš, trešā – Zane Baļčus, 
Iveta Ruskule, Arnis Radiņš, Mārtiņš Tols, Māra Lāce.
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Kapsulas iemūrēšana.
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Svitenes pils 
(Schloss Schwitten), no 
kuras pavisam netālu 
Rundāles pils ansamb-
lis un Līvenu kādreizējā 
muižnieku ligzda Me-
žotnē, Eiropas augst-

maņu aprindās bijusi labi zināma. 
Kā izpētījis Imants Lancmanis, lie-
las un lieliskas balles Svitenē rīkotas 
1842. un 1843. gadā.

Balle tajā pašā pilī notika arī 
2016. gada 16. jūlijā, šoreiz gan pa-
visam citā satvarā. Proti, aizritējuši 
180 gadi kopš Svitenes pagastam sava 
skola, kura mainījusies līdzi varām un 
demogrāfiskajai realitātei. Īstais brīdis 
nosvinēt tādu jubileju.

Skolas aizsākumi meklējami tu-
vāk savulaik skaistās Bērsteles muižas 
teritorijai. Līdzās mājām, kas saucas 
Audzes, vēl saglabājušās 1871. gadā 
no jauna celtās sviteniešu skolas apri-
ses. Pirmais Svitenes skolas skolotājs 
Jēkabs Rozenbergs guldīts netāla-
jos Cielavu kapos. Viņa laikā skolēni 
rakstījuši ar zoss spalvām un uz skolu 
nesuši sveces – telpu apgaismošanai.

Lielākais pavērsiens Svite-
nes gaismas pils vēsturē noticis 
1920./1921. mācību gadā, kad vietējā 
pamatskola pārceļas uz pils telpām. 
Aiz muguras paliek firsta Anatola Lī-
vena laiki arī Svitenē. Skolas audzēk-
ņu skaits Latvijas brīvvalsts pirmajā 
desmitgadē tuvojas diviem simtiem. 
1936. gadā Svitenes skolu beidz Ar-
vīds Rozentāls, par kura meitu Īru vēl 
runāsim.

Skolas vadība gadu gaitā bijusi 
arī spilgtu un neordināru personību 
rokās. Piemēram, Kārlis Hammers, 
kurš pēckara gados Svitenē iedibinājis 
augstu kordiriģēšanas kultūru. Stin-
grs, radošs, aizrautīgs – tā viņu rak-
sturoja jubilejas pasākuma režisētāji. 
Viņa dēls, arī Kārlis, arī diriģents – ar 
smaidu vēlāk piebildīs, ka tēvs dažkārt 

steidzoties uz koncertu, pats sev apsē-
jis divas kaklasaites.

Svinīgajā pēcpusdienā tika sveikti 
skolā strādājušie skolotāji, kā arī go-
dināti1946. gada absolventi Modra 
Laukmane un Jānis Zemtautis. Pē-
dējais atcerējās, kā ar ratiem braukuši 
līdz tuvākai birzij, lai izlaiduma dienai 
sagādātu meijas. Toreiz pieejamākais 
transporta līdzeklis bija ne jau trak-
tors, bet zirga pajūgs.

Pienāk latviešu tautai drūmais 
1949. gads. Tieši tajā Svitenes pilī dar-
bu sāk viena no Zemgales pirmajām 
lauku vidusskolām. Skolas komandām 
augstas vietas Elejas rajona sporta 
sacensībās, tās audzēkņi piedalās re-
publikas matemātikas olimpiādēs. Pe-
dagogu saimei pievienojas kvalificēti 
rīdzinieki.

1951. gada rudenī ar Latvijas 
Valsts pedagoģiskā institūta diplomu 
Svitenē ierodas Biruta Lemberga. 
2016. gada jūlijā skolotājai jau patu-
vu 90 gadu slieksnis, un, tiekoties ar 
saviem bijušajiem audzēkņiem, viņai 
acīs aizkustinājuma asaras.

Rīdzinieks Artūrs Veinbergs, 
vēlāk pilntiesīgs Organiskās sintēzes 
institūta zinātniskais līdzstrādnieks, 

tajos gados uz 
Sviteni dodas kā 
viesskolotājs. Viņa 
ķīmijas stundas 
tik aizrautīgas, ka 
daži absolventi 
vairs nevar neiz-
vēlēties studijas 
tieši šajā speciali-
tātē. Arī Veroni-
ka Brauna, kura 
beidz skolu reizē 
ar šo rindu autoru.

Un ive r s i t ā t ē 
ķīmiju studē arī 
Sesavas pagastā 
dzimušais bijušais 
svitenietis Jānis 
Polis, kurš aka-
dēmiķa Solomo-
na Hillera vadībā 

Brežņeva laikos kļūst par remantadī-
na tēvu. Viņa izgudrotais pretgripas 
līdzeklis atnes slavu Latvijas zinātnei 
un peļņu tās ražotājiem, bet ne laimīgu 
mūža nogali Jānim tagad jau neatkarī-
gajā Latvijā.

Vidusskolas 1957. gada absolventu 
pulciņā ir arī Anna Ābele, meitene ar 
izteiktu iekšēja protesta garu. Sākot ar 
1990. gada 4. maija Neatkarības dekla-
rāciju visa Latvija viņu pazīst kā Aug-
stākās padomes deputāti Annu Seili. 
Viņai īpaši nopelni valsts zemes die-
nesta izveidē un, darbojoties LNNK 
kodolā, nacionālās pašapziņas gara 
uzturēšanā. Bijusi tautas priekšstāve 
piecās Saeimās, Svitenē allaž gaidīta 
kā savējā.

Diemžēl vidusskola Svitenē darbo-
jas tikai līdz 1963. gadam: slikti ceļi, 
sarucis bērnu skaits, citi redzējumi. 
Novada izglītības centrs soli pa so-
lim pārceļas uz Pilsrundāli. Tā cauri 
vēl vairākiem cikliem nonākam līdz 
šodienas realitātei – lepnajā Svitenes 
pilī, tā teikt, pastāvīgi pierakstīti vien 
26 vietējās mākslas skolas audzēkņi.

Gunta Novika, sviteniete 44 
gadu garumā, vada Pilsrundāles Vi-
dusskolas struktūrvienību Svitenes 
skola. Tajā iekļaujas arī pirmsskolas 
grupiņas un četras sākumklases, kam 
mājvieta citā, nesen pārbūvētā mājā. 
Jaunās un spriganās audzes pārstāv-
ji kuplināja arī 16. jūlija programmu. 
Kristīne Emiljanoviča tā iejutās Vi-
zmas Belševicas mazās varones Billes 
pasaulē, ka varētu domāt, pati startē 
jauno aktieru iestājeksāmenā.

Vēl daži vārdi par Īru Rozentāli, 
kura Svitenes skolu beigusi 1974., vē-
lāk studējusi Mākslas akadēmijā. Rīgā 
daudz aizguvusi no vecmeistariem Ri-
tas Valneres un Borisa Bērziņa. Dažas 
viņas gleznas pilī varēja aplūkot jau 
skolas 150 gadu jubilejā 1986. gadā. 
Tagad vairākas agrākās klases rotā 
jauno sviteniešu amatieriskie mākslas 
darbi.

Svitenes skola 180 ziemvasarās
Skola – pils – kultūras centrs

Šajā ēkā netālu no autoceļa Eleja – Bauska bijusi Svitenes skola līdz 20. gs. 
20. gadiem.
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Mākslas skolas audzēknes Mairitas Kitijas Škapares glez-
na „Mākslas skolas pasniedzēja Gunta Novika pie Svite-
nes pils satiek pāvu“, 2016., audekls, akrils.
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savā rezidencē. Tad tiek dota atļauja Svētā Gara tornī pa-
celt prezidenta standartu. Visi atliektām galvām skatāmies 
uz augšu; diemžēl, ir apmācies, un debesis ir gandrīz vai 
baltas. Tā nu pils tornī atkal plīvo divi karogi – prezidents 
ir mājās.

Nākamais programmas punkts ir prezidenta kabinets. 
Ļoti ātri izejam caur daudzām pils telpām, tik ievēroju 
vai nu zaļas, vai tumši sarkanas sienas, gleznas, spoguļi 
un kristāla lustras. Sastājamies norādītajā vietā aiz gara, 
gara galda, un visi objektīvi tiek pavērsti uz durvju pusi. 
Man aiz muguras skan TV žurnālistes balss: pagaidi, vēl 
ne, tūlīt, tūlīt, aiziet... parādās prezidenta adjutants un tad 
arī prezidents Raimonds Vējonis un trīs iepriekšējie prezi-
denti.

Tālāk seko fotogrāfu un operatoru laimes brīdis, ne-
pārtrauktie kameru klikšķi, un tiek sabildētas ļoti skaistas 
ģimenes bildes. Es arī tiku pie vienas ļoti labas bildes, kurā 
katrs personāžs ir ar savu aktīvu sejas izteiksmi, ar iein-
teresētību un pārsteigumu. Prezidents uzrunā klātesošos. 
Visi priecīgi un lepni. Preses ļaudis pamet skaistās telpas, 
prezidentam sākas darba diena.

Pēc šīs drudžainās pusstundas dodos uz Vanšu tiltu, lai 
vēlreiz redzētu abus karogus Svētā Gara tornī. Virs Dau-
gavas ir migliņa un ļoti zemi mākoņi, Pārdaugavas debes-
skrāpjiem galotnes neredz un no TV torņa Zaķusalā saska-
tāmas tikai tā kājas koku augstumā.

Aizeju līdz Brīvības piemineklim, lai apskatītu kādus 
tad ziedus vakar sanesuši Latvijas Neatkarības atjaunoša-
nas 25. gadadienā. Pie pieminekļa ļoti daudz jauniešu un 
daļa no tiem tādos kā formas T –kreklos; jānoskaidro. Iz-
rādās, tie ir Amerikas Latviešu apvienības Sveika, Latvija! 
dalībnieki ar mūsu Kazdangas un Latgales skolu jaunie-

šiem; visi cītīgi fo-
tografējas. Skaid-
rojot no kurienes 
jaunieši atbrau-
kuši, izrādās, ka 
ir trīs no Austrā-
lijas; nu, protams, 
man vajag tos trīs, 
jo es tak arī esmu 
no Austrālijas. 
Cik pasaule maza, 
atkal satiekos ar 
Ēriku Cīruli no 
Melburnas (pir-
mo reizi tikāmies 

Dziesmusvētkos), kurš atbraucis līdzi dēlam Oskaram un 
Ērikam Stepaņukam. Jauniešiem arī šodien tikšanās ar 
prezidentu.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Rīgas pils uzņem saimnieku
Turpinājums no 1. lpp.

Prezidents dod atļauju nolaist prezidenta standartu pie 
Melngalvju nama.
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Prezidents atgriežas Rīgas pilī.
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Prezidenti ar kundzēm prezidenta kabinetā. No kreisās: 
Lilita Zatlere, Valdis Zatlers, Iveta Vējone, Raimonds Vē-
jonis, Aina Ulmane, Guntis Ulmanis, Andris Bērziņs.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e
„Sveika, Latvija!“ dalībnieki no Aus-
trālijas. No kreisās: Ēriks Stepaņuks, 
Oskars Cīrulis, Ēriks Cīrulis.
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A/S RERE GRUPA valdes priekšsēdētājs Guntis Ābol-
tiņš-Āboliņš: „Muzeju krātuvju projekts arī mums būvnie-
kiem ir īpašs... Projekts ir apjomīgs un pietiekami sarežģīts, 
tāpēc novēlam un ceram uz profesionālu un konstruktīvu 
sadarbību gan ar projektētājiem, gan pasūtītāju.“

Pēc visām uzrunām sākās vissatraucošākais brīdis – 
speciālajā kapsulā tika ievietota šīs dienas avīze un Vēstī-
juma lapa nākamajām paaudzēm, būvnieku līmeņrādis un 
četru muzeju vēstījumi: LNVM – 1924. gadā kalta 1 lata 
sudraba monēta; LNMM – lapiņu zelta grāmatiņa; RMM – 
atmiņas karte un Kino muzejs – gabaliņš 35 mm kinolen-
tes – daži kadri no latviešu kinorežisora Jāņa Streiča filmas 

Limuzīns Jāņu nakts krāsā un, katram pieliekot roku, kap-
sula tika iemūrēta pamatakmenī.

Mūrnieki cimdos un ar ķellēm tik tiešām praktiski arī 
uzsāka kapsulas iemūrēšanu: Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja direktors Arnis Radiņš, Rakstniecības un mūzikas 
muzeja direktore Iveta Ruskule un Latvijas Kultūras akadē-
mijas Rīgas kino muzeja vadītāja Zane Baļčus, kā arī Mār-
tiņš Tols un Guntis Āboltiņš-Āboliņš; mūrēšanas darbus 
pabeidza celtnieki. Kas to lai zin, kad šī kapsula tiks atvērta?!

Muzeju krātuvju kompleksa triju stāvu ēku plānots pa-
beigt līdz 2018. gada 30. aprīlim. Cerēsim, ka lasītājiem, 
būs iespēja apskatīt arī gatavo ēku. Latvija iet līdzi laikam.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Krātuvju komplekss četriem muzejiem
Turpinājums no 11. lpp.

parādīsies basketbola laukumā, bet viņš Rio būs vērojams 
blakus laukumam, kur Būmeru (Boomers – nosaukts pēc 

ķengura lēciena) treneris, Melburnā dzimušais Andrejs 
Lēmanis turēs vienības grožus. (Skat. 2013. 22. maija laik-
raksta Latvietis Nr. 258 GEB aprakstu.)

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

60 gadi – kopš 1956. gada Olimpiādes Melburnā
Turpinājums no 9. lpp.
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No mums šķīries mūsu mīļais filistrs

JĀZEPS KAMBALA
dzimis 1928. gada 16. septembrī, Ozolienes pag., Latvijā

miris 2016. gada 7. augustā, Adelaidē, Austrālijā

Korp. Selonijas Adelaides kopa

✝
Mūžībā aizgājis

JĀNIS ĀTRENS
dzimis 1938. gada 11. aprīlī, Rīgā, Latvijā

miris 2016. gada 8. augustā, Jēkabpilī, Latvijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs Ātrenu ģimene Latvijā un Austrālijā

✝
Olimpiādes atklāšana
Jancis sagaidīja Latvijas meitu un dēlu iesoļošanu stadionā

Ilgi, ilgi biju gatavo-
jies uz šo dienu – Olim-
piādes atklāšanas dienu, 
bet kad nu beidzot tā 
bija atnākusi, es noka-
vēju. Ne jau dienu, bet 
pašu iesākumu, kur vil-

ka karogus un dziedāja himnas, – bet 
varbūt labi ka tā. Nez vai būtu varējis 
tik ilgi kājās nostāvēt, – tas vecums... 
saprotiet...

Bet to galveno daļu – to māksli-
niecisko – to noskatījos viscauri. Ne 
jau, ka visu būtu sapratis, bet noska-
tījies gan. Jau no paša sākuma kā pa 
gaisiem – brīžiem tā kā okeāns viļņo-
tu, brīžiem it kā baltas aitas skrietu 
pa zaļu pļavu. Tad uzreiz viens liels 
zirneklis uzkrita uz tās pļavas un sāka 
rāpot. Zirneklis pakratījās, paraustījās 
un pēkšņi izstiepās par garu simtkāju 
tārpu. Riebīgs tips! Tad pēkšņi, nez 
no kurienes ekrānam pārskrēja pāri 
bariņš labi būvētas meičas ar plikām 
pakaļām. Kamēr es grābstījos apkārt, 
meklēdams remote kontroli, lai nofil-
mētu, bija par vēlu. Ekrāns nu bija 
tādā kā pusmiglā, un veselām rindām 
salīkušu veču, kājas klapēdami, lēni, 
ar grūtībām soļoja nezināmā virzienā. 

Kāju pēdu vietā tiem bija koka kluči. 
Nezinu, vai tā bija tā laiku mode vai 
tikai fasona dreijāšana, bet man pie 
sirds negāja; es labāk būtu skatījies tos 
pašus krēslu sildītājus.

Tad tā pavirši tika kaut kas minēts 
par 400 verdzības gadiem, bet nezinu, 
kurš bija vainīgais, kurš cietējs. Tad pa 
visu ekrānu pajuka milzīgs daudzums 
tukšas papes kastes, kas pārvērtās lid-
mašīnā. Lidmašīna nu vandās pa Bra-
zīlijas debesīm, bet neviens nestāsta – 
kāpēc?

Tad vienu laiku varēja redzēt tikai 
spožas svītras. Gan vertikāli, gan stā-
vus, gan krustām, gan pavisam šķēr-
sām. Un tad vēl visvisādi musturi un, 
liekas, laika apstākļu tēlojumi. Droši 
vien tos laida pa ekrānu, lai nosistu 
laiku. Tad pieteicējs stāstīja, ka iera-
dušies eiropieši un sākuši sēt un pļaut. 
Uz ekrāna visa zeme nu bija sadalīta 
brūnos un zaļos četrstūros vai kvadrā-
tos. Palika tīri garlaicīgi.

Man dikti sagribējās kaut ko uz-
kost, un kamēr sameklēju paiku, šie 
bija sacēluši lielu lērumu daudzstāvu 
ēkas un cilvēki tagad lēkāja no vienas 
ēkas jumta uz citas mājas jumtu – uz 
priekšu un atpakaļ. Tā kā es nesapra-

tu, ko tas nozīmē, vai ko tas simbolizē, 
tad mierīgi paēdu vakariņas. Šie pa to 
laiku, kā redzams, ar bija noguruši, jo 
kad atkal paskatījos ekrānā, viens vīrs 
pie klavierēm kaut ko spēlēja un dzie-
dāja, un tāds bariņš sieviešu viņam 
piepalīdzēja. Sevišķi izcila viņa balss 
nebija, un es jau taisījos griezt uz citu 
čaneli, bet pēkšņi man uzmācās tāda 
nojauta, ka notiks kas svarīgs, un kā 
tad: tāds bariņš puspliku sievišķu, pa-
grieza resnos galus pret skatītājiem un 
sāka visu to borģeli tirināt un drebināt. 
Smuki tas nebija, bet skatīties varēja. 
Ja jau viņas domāja, ka viņu pakaļas 
ir tik smukas, lai papriecājās, vai man 
žēl?

Bija man daudz vēl jāizcieš; atce-
ros tikai, ka zvaigznītes šķīda, cilvēki 
stampāja kājas pret zemi, daži pat dan-
coja, zvaigznītes šķīda atkal un Jancis 
nesmuki lamājās, – bet beidzot tomēr 
sagaidīja brašo Latvijas meitu un dēlu 
iesoļošanu stadionā. Ar skaisto Latvi-
jas karogu!

Vairāk man neko arī nevajadzē-
ja, – jo Latvija vinnēja; – skaistākais 
karogs no visiem.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Īra, kas pēc tēva nāves dzīvo savas 
dzimtas mājās Grundiņi aiz Svitenes 
parka un Virsītes upes, mākslas skolas 
audzēkņiem un studistiem māca zī-
mēšanu, glezniecību un kompozīciju. 
Citiem vārdiem, – vizuālās mākslas 
pamatus. Skaistā vide parka malā ir 
pateicīga vieta plenēriem, kas šeit va-
sarās regulāri pulcē arī profesionālus 
māksliniekus no citiem Latvijas no-
vadiem un pat Lielbritānijas. Pēc Īras 
Rozentāles ierosmes aizsākta tradīcija 
plenēros tapušās gleznas dāvināt Run-
dāles novada mākslas darbu kolekcijai.

Dienā, kad Bauskā atklāja festivā-
lu Vivat Curlandia!, Svitenē izskanēja 
daudz labu vārdu un vēlējumu – skolai, 
pilij, kultūras centram. Skolai ir sava 
himna ar latviešu valodas skolotājas 
Veltas Kočajevas vārdiem. Svinīgajā 
saietā savās pārdomās par Svitenes nā-
kotni dalījās Rundāles novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Tu-
vākā perspektīvā, cerot arī uz Eiropas 
Savienības naudu, varētu noasfaltēt 
ceļa posmu Pilsrundāle – Svitene.

Kā iedvest pastāvīgu rosību senās, 
aizvien majestātiskās pils abos stāvos? 

Pārvērst to par 
viesu namu būtu 
pats trafaretākais 
risinājums. Te 
piebilstams, ka ar 
ES un pašvaldības 
kopieguldījumu, 
izdevies restau-
rēt daļu iekštelpu 
un atsegt unikālu 
parketa klājumu, 
kas darināts pirms 
vairākiem gadsim-
tiem.

Guntas Novi-
kas vadībā skolas 
muzejā pilī savāk-
tās dažādu laikme-
tu liecības, meln-
baltās fotogrāfijas, sarkanos pionieru 
lakatus ieskaitot. Jautājums vien, cik 
daudz Latvijas laukos šodien cilvēku, 
kas gatavi ilgāk kavēties novadpētnie-
ciskā centrā bez ekstrām, bez praktis-
kākām lietām.

Svitenes skolas 180 ziemvasaras 
(profesora Riharda Treija sinonīms 
vārdam gads) aizvadītas dažādos 
ritmos un režīmos. Sarkanbaltsarka-
nais karogs pie tās no jauna pacelts 
1989. gada 18. novembrī. Diemžēl sko-

lēnu skaita kritums, un bijušās vidus-
skolas vēriena zudums to visredzamāk 
skāris pēdējā desmitgadē.

Svitenes pils saudzējama un spod-
rināma kā rota nevien Rundāles no-
vada, bet visas Zemgales un Latvijas 
vainagā.

Voldemārs Hermanis,
mācījies Svitenes vidusskolā
1953. – 1955. mācību gados

Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
27. augusts
Žanis, Jorens, Alens
1886. rakstniece Minna Dišlere.
1991. Rēzeknē demontē Ļeņina piemi-
nekli.

28. augusts
Auguste, Guste
1856. folklorists Dāvis Ozoliņš.
1926. rakstnieks Viktors Lagzdiņš.

29. augusts
Armīns, Vismants. Aiga
1906. aktieris Arnolds Kalniņš.

1925. SLT aktrise Mirdza Ansule (dz. 
Lāže).
1991. Zviedrijas tieslietu ministre 
Laila Freivalde atklāj pirmo ārvalstu 
vēstniecību Rīgā pēc neatkarības at-
gūšanas – Zviedrijas Karalistes vēst-
niecību.

30. augusts
Alvis, Jolanta, Samanta
1826. literatūrkritiķis, publicists, sa-
biedrisks darbinieks Juris Caunītis.
1926. komponists, muzikologs Oļģerts 
Grāvītis.

1956. politiķis, LR zemkopības mi-
nistrs (1999.g. 5.febr. – 1999.g. 16.jūl.) 
Pēteris Salkazanovs.
1991. Rīgas ostā pacelts Latvijas ka-
rogs uz pirmā jūras kuģa Rēzekne.

31. augusts
Vilma, Aigars
1946. politiķis, Latvijas Ārlietu mi-
nistrs (1990.g. 22.maijs – 1992.g. 
10.nov.) Jānis Jurkāns.

 
Turpinājums 16. lpp.

dažādās Eiropas valstīs. Mēs stingri 
iestājamies par transatlantisko saišu 
saglabāšanu un nostiprināšanu.

PBLA, kas savulaik ieguldījusi 
lielas pūles un enerģiju, lai panāktu 
Latvijas uzņemšanu Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijā, pauž bažas par 
izteikumiem, kas apšauba šīs organi-
zācijas nozīmīgo lomu un kolektīvās 
aizsardzības principus. Mēs atkārtoti 
vēršamies pie Latvijas valdības ar ai-
cinājumu apliecināt savas rūpes par 
Latvijas drošību un izpildīt NATO 
saistības, nekavējoties atvēlot valsts 
aizsardzībai vismaz 2% no IKP. Vien-
laikus mēs aicinām savu mītnes zemju 

valdības stingri iestāties par NATO 
kolektīvās aizsardzības principiem un 
Baltijas valstu aizsardzību apdraudē-
juma gadījumā.

Ņemot vērā informācijas telpas 
lielo mūsdienu nozīmi, arī drošības 
izaicinājumu kontekstā, mēs aicinām 
tautiešus un Latvijas valstspiederīgos 
stāvēt Latvijas drošības sardzē, aizstā-
vot to privātās sarunās un publiskos 
forumos. Tas ir mūsu pienākums pret 
mūsu senčiem, kas izcīnīja Latvijas 
neatkarību, un pienākums pret latvie-
šu tautu šodien un nākotnē.

PBLA dalīborganizāciju vārdā,
Amerikas latviešu apvienības 

priekšsēdis Pēteris Blumbergs

Dienvidamerikas un Karību 
latviešu apvienības priekšsēde 

Renāte Albrehta
Eiropas latviešu apvienības 

priekšsēdis Kristaps Grasis
Latviešu apvienības Austrālijā 

un Jaunzēlandē priekšsēde 
Kristīne Saulīte

Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanādā priekšsēdis Andris Ķesteris

2016. gada 23. augustā

Atbalstu šim PBLA dalīborganizā-
ciju paziņojumam visi iepriekš minētie 
latviešu mītņu zemju centrālo organi-
zāciju vadītāji pauduši elektroniskā 
saziņas formātā  ■

PBLA paziņojums... 
Turpinājums no 3. lpp.

Svitenes skola 180 ziemvasarās
Turpinājums no 12. lpp.

Plenēra dalībnieki Svitenē – no dažādiem novadiem un da-
žādos vecumos.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 24. augustā.
€1 = 1,47820 AUD
€1 = 0,85130 GBP

€1 = 1,54000 NZD
€1 = 1,12680 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 26. aug., plkst. 18.00 Laimī-
gā stunda Tālavas kafējnīcā. Vakariņas 
no plkst.18.00-19.30. Andis un Rudīte 
mūs iesildīs ar maigu indiešu ēdienu – 
butter chicken ar piedevām. Vēģetārie-
šiem variants. Ēdieni un atspirdzināju-
mi par brālīgām cenām! Mīļi gaidīsim 
visus, kam patīk atzīmēt nedēļas beigas 
omulīgā gaisotnē, patīkamā kompānijā.
Svētdien, 4. sept., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņš.
Svētdien, 11. sept., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņš.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Brisbanē
Sestdien, 27. aug., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 27. aug., plkst. 14.00 KLB 
saiets Immanuel baznīcas zālē Lyons, 
kur rādīs kontroversiālo DVD filmu 
angļu valodā: World War Three – In-
side the War Room.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 26. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Svētdien, 27. augustā, plkst. 12.00 
Melburnas Latviešu namā LACC ār-
kārtas pilnsapulce.
Sestdien, 27. aug., plkst. 16.00 Skautu 
un Gaidu mītnes vakars Latviešu namā.
Svētdien, 28. aug., plkst. 11.00 Pava-
sara svētki Latviešu ciemā. Ieeja brīva. 
Pusdienas - $10.00. Priekšnesumi un 
dziedāšana. Pērkamas kūkas un kafi-
ja! Loterija! Visus laipni ielūdz ciema 
talcinieces.
Sestdien, 3. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 3. sept., plkst. 12.00 DV Mel-
burnas mītnē Tēva Diena pusdienas; 
$20. Noteikta ēdienu karte. Uzvedumi.
Sestdien, 3. sept., plkst. 14.00 Latvi-
jas Universitātes gada svētki Latviešu 
namā.
Svētdien, 4. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Sestdien, 10. sept., plkst. 11.00 DV 
Melburnas nodaļas vanadžu kopas 
pilnsapulce DV mītnē.

Sestdien, 10. sept., plkst. 12.00 DV 
Melburnas nodaļas pilnsapulce DV 
mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 28. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 11. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 11. sept., plkst. 11.00 Drau-
dzes Pļaujas svētki.

Pertā
Piektdien, 26. aug., plkst. 19.30 Perth 
Concert Hall – vijolnieces Baibas 
Skrides koncerts ar Rietumaustrālijas 
Simfonisko orķestri. Programmā Šēn-
bergs, Mocarts un Brāms.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Ceturtdien, 1. sept., plkst. 12.00 saiets 
un draudzības pēcpusdiena DV namā.
Sestdien, 3. sept., plkst. 13.30 Latvie-
šu nama Mārtiņa Siliņa zālē Ilzes Švar-
cas referāts Dzintars: Latvijas dārgak-
mens? Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar 
$15. Ieskaitīs glāzi šampānieša.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 28. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 11. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 28. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 4. septembrī, plkst. 9.30 
dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 1. sept., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Latvijā
Piektdien, 26. aug., jauniešu kora 

BALSIS koncertsērija DAUGAVAS 
BALSIS. Plkst. 17.00 Jumpravas 
Sv. Jāņa ev.lut. baznīcā (Lielvārdes 
novads, Dzelmes); plkst.  20.00 Dzies-
mu svētkiem 143 pie Kaibalas dzejas 
ozoliem (Lielvārdes novads, Kaibala). 
Līdzīgi kā 2015. gadā Oliņkalnā, visi 
dziedošie klausītāji tiks aicināti kop-
korī izdziedāt klasiku – Gaismas pili, 
Jāņu vakaru, Lauztās priedes, kā arī 
dziesmas no 2018. gada Dziesmu svēt-
ku koprepertuāra.
Sestdien, 27. aug., jauniešu kora BAL-
SIS koncertsērija DAUGAVAS BAL-
SIS. Plkst. 11.00 Lindes muižas parkā 
(Ķeguma novads, Linde)i; plkst. 14.00 
Labajā krastā, Lielvārdes bruņinie-
ku pilsdrupās (Lielvārde, Lielvārdes 
parks); plkst. 19.00 Ķeguma ev. lut. 
baznīcā. Kopā ar BALSĪM tajā uzstā-
sies arī Ķeguma jauniešu koris Lins un 
diriģente Maira Līduma.
Svētdien, 28. aug., jauniešu kora 
BALSIS koncertsērija DAUGAVAS 
BALSIS. Plkst. 12.00 Tomes ev. lut. 
baznīcā (Ķeguma novads, Tome) ga-
rīgās mūzikas koncerts; plkst. 18.00 
koncerts notiks uz Ogres upes plosta 
pie Līkā tilta. Skanēs labi zināmais 
Inese Zanderes un Raimonda Paula 
cikls Dziesmas par Latvijas upēm.
Ceturtdien, 8. sept., – 11. sept. atjau-
notajā vēsturiskajā Dzintaru koncertz-
ālē ar četriem muzikāli daudzpusīgiem 
koncertiem izskanēs XIII Kremerata 
Baltica festivāls. Līdzās festivāla ide-
jas autoram, vijolniekam Gidonam 
Krēmeram un orķestrim Kremerata 
Baltica tajā uzmirdzēs korejiešu iz-
celsmes vācu vijolniece Klāra-Jumi 
Kanga, talantīgais pianists Georgijs 
Osokins un viens no virtuozākajiem 
savas paaudzes klarnetistiem, slovēņu 
mūziķis, Mate Bekavačs.
Līdz 30. oktobrim, Muzejā Rīgas Jū-
gendstila centrs skatāma izstāde – Tēr-
ps kā mākslas darbs no jūgendstila līdz 
mūsdienām. To autori Irina fon Šlipe, 
modes nama Irina v. Schlippe Moden 
dibinātāja, un viņas dēls, slavenais di-
zaineris un vairāku Eiropas teātru tēr-
pu mākslinieks Andrejs fon Šlipe.  ■

1. septembris
Ilmārs, Iluta, Austrums
Pasaules miera diena; Zinību diena
1881. zinātnieks (fizioģeogrāfs, ģe-

ofiziķis, izglītības darbinieks, literāts 
Reinholds Valdemārs Putniņš (lit. 
pseidonīms Vitolds Virsnis).
1911. zinātnieks Izāks Rabinovičs.
1925. publicists, žurnālists, ilggadējs 
AL sporta nodaļas redaktors un laik-
raksta Latvietis līdzstrādnieks, Gu-

nārs Bērzzariņš.

2. septembris
Elīza, Lizete, Zete
1906. gleznotājs Jānis Pauļuks.
1945. beidzas Otrais Pasaule karš – Ja-
pāna paraksta padošanos.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


