
Pēc Eiropas Latvie-
šu apvienības (ELA) un 
Latviešu ārstu un zobār-
stu asociācijas (LĀZA) 
iniciatīvas piektdien, 
17.  februārī, Latvijas 
vēstniecībā Zviedrijā sa-
darbībā ar Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentū-
ru un Zviedrijas Latviešu 
apvienību notika pirmais 

tīklošanās vakars Ziemeļeiropā strādā-
jošajiem mediķiem no Latvijas. Šīs ini-
ciatīvas mērķis ir veidot un stiprināt ne-
formālās saiknes starp tiem latviešiem, 
kuri savu profesionālo gājumu medicīnā 
veido ārpus Latvijas, un apzināt poten-
ciālu Latvijas izaugsmei, ko varētu dot 
šo cilvēku zinātības piesaiste.

LĀZA valdes priekšsēdis Uģis 
Gruntmanis uzsvēra: „Eiropā dzīvo un 
strādā simtiem Latvijas mediķu. Mums 

ir svarīgi sanākt kopā un apsvērt, ko 
mēs kopīgi varam izdarīt Latvijas labā 
un vai esam izdarījuši visu, ko varē-
jām? Tas nozīmē aktīvāk izteikt ietei-
kumus Latvijas veselības aprūpes un 
augstākās izglītības sistēmas pilnvei-
dojumiem, vairāk un biežāk pieredzes 
apmaiņā aicināt jaunos kolēģus no Lat-
vijas un veidot diskusijas par un ar pa-
cientiem, par slimībām, ētikas jautāju-
miem, industrijas ietekmi uz ārstiem.“

Tikšanās pulcēja divus desmitus 
Latvijā un ārpus tās izglītību un piere-
dzi guvušu ārstu, zobārstu, medicīnas 
māsu un pētnieku no Zviedrijas. Viesi 
dalījās sadarbības pieredzē ar kolēģiem 
Latvijā  – no tulkošanas un kontaktu 
veidošanas, kas palīdzējusi piesaistīt 
Zviedrijas atbalstu bērnu diabēta pa-
cientu nometnes rīkošanai Latvijā, līdz 

Baltijas valstu un 
ASV sadarbība ir ne-
mainīgi spēcīga, sest-
dien, 18.  februārī, pēc 
Baltijas valstu preziden-

tu un ASV viceprezidenta Maika Pen-
sa tikšanās uzsvēra Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis.

Sarunas laikā, kas notika starptautis-
kās Minhenes drošības konferences ie-

tvaros, tika apspriesta Baltijas valstu un 
ASV stratēģiskā sadarbība drošības un 
aizsardzības jomā, NATO Varšavas sa-
mita lēmumu ieviešana, aizsardzības fi-
nansējuma pieaugums Baltijas valstīs, kā 
arī sadarbība cīņā pret globālo terorismu.

„Valsts drošības un aizsardzības jau-
tājumi ir būtiska Latvijas prioritāte. Pa-
lielinot valsts budžeta finansējumu valsts 
aizsardzībai, nākamajā gadā tas sasniegs 

2% no IKP atbilstoši saistībām NATO,“ 
sarunas gaitā teica Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents apliecināja, ka 
Latvija nodrošinās visu nepieciešamo 
NATO spēku uzņemšanai, īstenojot 
Alianses samitā Varšavā pieņemto 
lēmumu par sabiedroto klātbūtnes pa-
stiprināšanu Baltijas valstīs un Polijā.
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Vai tas domāts nopietni?
Sūtījuma gatavošana DV namā, Adelaidē

Mīļā Mildiņ!
Nupat vairs nezinu, 

vai raudāt, vai smiet, 
taču galu galā var ti-
kai pašūpot galvu un 
nobrīnīties par dažiem 
cilvēkiem. Katru gadu 
Vanadzes Adelaidē pako 

kastēs tautiešu saziedotās drēbes, ku-
ras martā lielajā konteinerā aizkuģo uz 
Latviju. Ir jau pierasts, ka no saziedo-
tām drēbēm, viena daļa būs derīgas ti-
kai lupatu maisam, jo ļaudis reizēm ir 
pārāk labās domās par savu devumu. 
Taču šogad uzpeldēja viens tāds ek-
semplārs, par kuru mums visām palika 
mutes vaļā. Tā bija adīta jaka vīrietim; 
tik ļoti kožu saēsta, ka bojājumiem va-
rēja izbāzt galvu cauri. Burtiski. Tur 
jau mielojušās ne tikai viena, bet sīko 
grauzēju veselas paaudžu paaudzes. 
Nosūtu Tev bildi: vai tas nav ārprāts? 
Diez ko iedomājās cilvēks, kas labda-
rībai ziedo šādu apģērba gabalu? Lai-
kam jau vairs nav pie pilna prāta!

Esam pieradušas pie netīrām, 
aptraipītām, novalkātām, pat saplēs-
tām un caurumainām drēbēm; pie 
stīvi piesviedrētām apkaklītēm; pie 
naktskrekliem ar sievišķības liecībām 
mugurpusē; pie krekliem ar raibi sala-
sītām vai vispār iztrūkušām pogām. 
Daži uzskata, ka viņu cēlā ziedošana 
ir iespēja ne tikai atbrīvot skapī vie-
tu jaunās sezonas pirkumiem, bet pie 
vienas reizes tikt arī vaļā no nelietoja-
mām drazām.

Sagaidīt, ka visas drēbes būs iz-
gludinātas un glīti salocītas arī ir tīrā 
fantāzija, jo lielāka daļa pie mums 
ierodas pa roku galam sasviests mel-
najos plastmasas maisos. Taču tādu 
eksemplāru – kāda šī jaka – redzam 
pirmo reizi. (Nav brīnums, ka katru 
gadu Pestīšanas Armija sūdzas par 
ievērojamiem finansiāliem zaudēju-
miem, kas viņiem jācieš, saziedoto 
veco lupatu dēļ.) Vai tiešām cilvēkiem 
nav tik daudz prāta, lai saprastu, ka 
tādas panckas taču nekur nevar sūtīt. 
Vispār: ja jau pats uz to skatās ar rie-
bumu, kāpēc dot citam, turklāt, kur 
par sūtīšanu jāmaksā tik liela nauda?

Un kur vēl kurpes – nošķiebtas, 
iekšā un ārā netīras vēl ar Adelaides 
dubļiem pie zolēm! Bija arī vesela kau-
dze vecas, nobružātas rokas somas: tā-
das taču nekur nevar sūtīt. Liekas, uz 
citu gadu vajadzēs jau laikus izrekla-
mēt, kādas mantas mēs ņemam pretī, 
kādas nē, lai Vanagu nams nekļūtu par 
atkritumu savākšanas centru.

Tikai, lūdzu, nepārproti mani. Pār-
svarā bija arī labas, pavisam lietoja-
mas drānas, dažas vēl pavisam jaunas, 
nevalkātas, vēl ar oriģinālo veikala 
cenu klāt. Varējām tikai nopriecāties 
par skaistiem lakatiem un šallītēm, un 
vēl visu starpā tā mežģīņu brūtes klei-
ta. Tādas ar prieku un lepnumu var sū-
tīt citiem. Esam pateicīgas tiem dāsna-
jiem ziedotājiem, kas pret saņēmējiem 
Latvijā izturas ar cieņu, saprašanu un 
mīlestību. Tādi ļaudis ir zemes sāls, un 
paldies viņiem.

Beigās sapakojām divdesmit trīs 
lielas kastes, t.s., tea chest. Katrai 
skaidri uzrakstīts gala punkts: atseviš-
ķām ģimenēm, draudzēm, Vanadžu 
kopām, bērnu namiem un invalīdu 
iestādēm Latvijā. Visiem pieved pie 
durvīm, jābūt tikai mājā, lai saņemtu.

Mūsu galvenais skrīveris un kas-
tu sagatavotājs, kā katru gadu, bija 
nenogurdināmais Artūrs Berķis ar 
palīdzi Dzintru Sudimti. Pirmās die-
nas pusdienu laikā pie Ilgas bagātīgās 
zupas un ķirbju ķīseļa (garšīgi!—pal-
dies, Ilga!) piesēdās Jānis Brakovskis, 
Dzintra Sudimte, Artūrs Berķis, Geņa 
Janmeija, Rita Pillupa, Irmgarde Ozo-
liņa, Ilze Kernich, Regīna Berķis, Bi-
ruta Brūna, Ilze Mūsiņa, Rasma Lāce, 
Ilga Vēvere, Dzidra Virgin, Lilija Vo-
vere, Anita Misiņa, Gunta Rudzīte, 
Jānis Caune.

Ar tik daudziem darba rūķiem 
darbs ātrāk sokas nekā paredzēts, un 
otrā dienā vairs nevajadzēja tik daudz 
palīgu, tādēļ paliku mājā. Lai kastes 
nestutētos pret DV nama sienu, Juris 
Jaudzems sola tās nogādāt Vanagu 
šķūnī, un tad 24. martā aizvest uz vie-
tu pie Latviešu nama, kur paredzēts 
kastes kraut konteinerā, un prom uz 
Latviju.

No Vanagu 
nama tiks sūtītas 
arī saziedotas grā-
matas, kuras visu 
gadu šķiro un pako 
Rasma Lāce un Jā-
nis Caune. Grāma-
tas nonāk, piemē-
ram, Zemessargu, 
Bruņoto spēku, un 
lauku bibliotēkās, 
kur trimdā izdotā 
lasāmviela ieprie-
cina kārus lasītā-
jus. Padomju laikā 
izdoto materiālu 

nav nozīmes uz Latviju atpakaļ sūtīt!
Tā nu mums ir gājis beidzamā 

laikā – Vanagu/Vanadžu palīdzības 
darbs nekad nebeidzas. Gaidīšu kādu 
ziņu no Tevis.

Visu labu,
Gunta.

Adelaidē, 15., 16. feb. 2017.g.

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au
www.laikraksts.com

Editor: Dr. Gunars Nagels
Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $50 par 10 numuriem, 
$95 par 20 numuriem vai $240 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $6 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2016.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Kāda tautieša ziedojums Latvijai.
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vieslekcijām Latvijas studentiem un ko-
lēģiem, tostarp Latvijā maz pētītās spe-
cializācijas jomās, kā arī atbalstam jau-
no rezidentu pieredzes ieguvei ārvalstīs. 
Diskusijās tika pausta kritika par vese-
lības aprūpes finansējuma nepārskatā-
mību un neizpratne par Eiropas Savie-
nības ietvaros iegūtas starptautiskas 
izglītības un kvalifikācijas pilnveides 
neatzīšanu praktizēšanai Latvijā. Da-
lībnieki dalījās arī ierosmēs e-veselības, 
darba kultūras un pārvaldības pilnvei-
dojumiem Latvijas medicīnas iestādēs, 
tostarp starptautiskās pieredzes gaismā.

ELA pārstāve diasporas politikas 
lietās Elīna Pinto stāsta: „Mēs aktīvi 
atbalstām diasporas profesionāļu tīk-
lošanos Eiropā – atzīt šo cilvēku pie-
redzes, zināšanu un kontaktu vērtību 
un to piesaistīt ir atslēga uz Latvijas 
izaugsmi, īpaši jomās kā medicīna un 
veselības aprūpe, kuru attīstība nevar 

notikt atrauti no zinātnes un prakses 
attīstības pasaulē.“ Kā liecina ELA un 
LU Filozofijas un socioloģijas institū-
ta 2016. gada pētījums, gandrīz 50% 
Eiropā dzīvojošo latviešu kā lielāko 
draudu Latvijai vidējā termiņā norādī-
juši tieši veselības aprūpes un sociālās 
sistēmas nesakārtotību. Tas ir augstāks 
rādītājs, nekā bažas par ekonomikas 
stagnāciju un bezdarbu un ģeopolitis-
kiem valsts drošības apdraudējumiem.

ELA un LĀZA turpinās sadarbību 
un atbalstu diasporas mediķu tīkloša-
nās un sadarbības iniciatīvām, tostarp 
ar skatu uz Eiropas Latviešu kongresu, 
kas 28.-30. jūlijā zem Simtgades karo-
ga notiks kuģa braucienā Rīga – Stok-
holma - Rīga, un uz LĀZA 70 gadu ju-
bilejas konferenci 1.  jūlijā Baltimorā 
(ASV) un 20. septembrī Rīgā. Nāka-
mā reģionālā diasporas mediķu tikša-
nās Eiropā ir iecerēta 17. jūnijā Vāci-
jā, Eslingenas Dziesmu dienu laikā.

Elīna Pinto
Eiropas Latviešu apvienība

Simtgades karogs Kanādā
Latvijas novads Montreālā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Cik esam gatavi šo-

dien maksāt par savu nā-
kotni? Šis jautājums sevī 
ietver vēl citus jautāju-
mus. Ko nozīmē mak-
sāt? – Maksāt naudā, 

graudā, ērtībā, veselībā,... Un, vēl sva-
rīgāk, ko mēs redzam kā savu nākotni?

Dzīvojot miera apstākļos, ir pā-
rāk viegli aizmirst kara un okupācijas 
draudus, un kā izpaužas pazemojumi, 
ko okupācijas varas ir mums veiku-
šas. Daudzi ir jau aizmirsuši, kā mūsu 
darbaspēks un resursi tika izmantoti 
citas valsts labā; kā mūsu brīvība tika 
ierobežota, un kā latviešu tauta tika 
uzskatīta kā traucēklis citas varas rī-
cībspējai.

Visi līdzekļi bija labi, lai mūs lē-
nām iznīcinātu, un visi līdzekļi ir tagad 
labi, lai traucētu šīs atmiņas uzturēša-
nai. Vai zinām, ka deviņos mēnešos 
pēc 1949. gada 25. marta deportācijām 
izsūtījumā dzima 198 bērni. Tātad tika 
izsūtītas vismaz 200 sievietes stāvoklī. 
Un vēl, protams, daudzi bērni.

Maize un cirks – panem et circen-
ses. Romiešu satīriķa Juvenal acīs tas 
bija viss, par ko tauta vēl rūpējās, jo 
tā vairs neinteresējās par savām tiesī-
bām. Okupētā Latvijā kādu laiku bija 
gan cirks, gan maize, un pretestība bija 
minimāla. Bet tad, kad arī maize sāka 
pietrūkt, tad atdzima latviešu spīts un 
kopā ar dziedošo revolūciju atguvām 
savu neatkarību.

Šāds skarbs ievads ir tāpēc, lai 
liktu kontekstā atkārtotas prasības no 
Amerikas Savienoto valstu vadības, 
lai NATO dalībvalstis izdod aizsar-
dzībai vismaz 2% no sava Iekšzemes 
kopprodukta. Prezidents Vējonis sa-
runās ar ASV viceprezidentu Pensu ir 
apsolījis, ka Latvija sasniegs šo mērķi 
jau nākamgad.

Toties Eiropas Komisijas prezi-
dents Žans Klods Junkers pagājušā 
nedēļā paziņoja, ka Eiropa nedrīkst 
piekāpties ASV prasībām palielināt 
aizsardzības izdevumus. Viņš cildi-
nāja citus veidus, kā Eiropa veicinot 
stabilitātes politiku.

Jādomā, ka Junkers jūtas tik tālu 
no frontes līnijām, ka Krievijas pa-
redzētās bruņoto spēku mācības 
Zapad-207 viņu nemaz nesatrauc. To-
ties sevišķi Lietuva ir ļoti nobažījusies 
par visu laiku lielākām mācībām pie 
Lietuvas robežas, kuru mērķis varētu 
atkal būt gatavoties Lietuvas dienvid-
daļas okupācijai, veidojot koridoru 
starp Kaļiņingradu un Baltkrieviju, 
tādējādi nogriežot sauszemes ceļu uz 
Baltijas valstīm no pārejām NATO 
valstīm.

Kuru nākotni mēs vēlamies? Vai 
2% ir par daudz, ko maksāt, vai varbūt 
vēl par maz?

GN

Montreālas Latviešu organizāciju 
padomes sēdi 26. janvārī vadīja priekš-
nieks R. Klaiše. Tajā piedalījās 7 pa-
domes locekļi. Sekretārs M. Štauvers 
ziņoja par iepriekšējās sēdes aprisēm. 
Sēdes vadītājs iepazīstināja ar kasiera 
V.  Paegles kases pārskatu. Tā galve-
nais punkts bija Latvijas valsts svētku 
trīsdaļīgā sarīkojuma norēķins, kas uz-
rādīja $130 iztrūkumu. Tomēr padomes 
līdzekļi kasē un Stipendiju fondā ir pie-
tiekami. Padome izteica sirsnīgu pal-
dies visiem rīcības komitejas darbinie-
kiem un programmas izpildītājiem par 
atdevi šim nozīmīgajam notikumam 
sabiedriskajā dzīvē. Padome apstipri-
nāja 3 čeku parakstītājus – V. Paegli, 
R. Klaiši un Dāvidu Porieti Bedard.

Turpmāk organizācijām nebūs 
vairs jāmaksā dalības maksas.

Montreāliešiem tuvākā nākotnē 
gaidāmi vairāki sarīkojumi. To vidū pie 
Latviešu centra 4. martā plkst. 14.00 
montreālieši saņems Latvijas simtga-
des ceļojošo karogu, ko nākošā dienā 
nodos Otavas sabiedrībai un vēstniecī-
bai. Uzņēmīgā Līva Zemīte no Toronto 
karoga maršrutu izkārtojusi vēl vairā-

kiem latviešu centriem Kanādā. Nākot-
nē iespējams arī Latvijas vēstniecības 
Kanādā iepazīšanās vakars.

Un tad vēl šī gada valsts svētku sa-
rīkojums. R. Klaiše ierosināja organi-
zāciju apvienošanos. Padome atzina to 
par vēlamu, aicinot neaktīvās sabied-
riskās vienības savus līdzekļus iemak-
sāt padomes kasē un sabiedrisko sarī-
kojumu rīkošanā iesaistīties jebkuru 
latvieti, kam rūp mūsu novada nākotne.

Pienācis laiks šī gada stipendiju pie-
teikumiem. Tie iesniedzami līdz 1. mai-
jam priekšniekam R. Klaišem. Nākamais 
pieteikšanas laiks būs šī gada rudens.

Nākamā padomes sēde notiks 
3. maijā plkst.19.30 Latviešu centrā 
Montreālā.

M. Štauvers
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Latvija Amerikā“

Diasporas mediķi Stokholmā
Turpinājums no 1. lpp.
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Nu jau esmu galīgi 
iedzīvojusies jaunā vidē. 
Pienāk laiks dzīvē, kad 
viss izliekas plašs, un 
daudzas mantas vairs 
neko neatgādina. Bija 
jāatstāj lielais un pla-
šais, pašas stādītais un 

koptais dārzs, arī trepes palika par 
stāvām. Atrisinājums jāmeklē – dzīve 
Ciemā. Te dzīve ir par daudz mierīga 
priekš manas straujās dabas. Visvairāk 
man te pietrūkst mana bijušā drauga 
Čārlīša. Es jau viņam biju stāstījusi, 
kur un kā es pārcelšos uz dzīvi. Arī vi-
ņam laikam ir grūti atstāt savas mājas 
un ģimeni, lai sekotu man. Man viņa 
pietrūkst, kad es domāju par savu veco 
dzīves vietu. Ceru, ka kāds tur viņu 
pabaro un aprunājas, ne jau latviski, 
kā to es darīju.

Liekas, ka viņš bija paziņojis sa-
viem radiem, jo otrā dienā man dārzā 
lēkāja 5 no viņa draugiem. Tie nebija 
tik draudzīgi, izskatīgi un mīlīgi kā 
mans Čārlītis, bet no tās pašas sugas. 
Es ar steigu paņēmu maizes gabaliņu 

Čārlīša radi
Es jau gribēju runāt par Čārlīti, bet...

Čārlijs.
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un gribēju iepazīties ar tiem. Visi stāv 
un brīnās, – kas tā par barību? Te Cie-
mā ne tikai iedzīvotāji, bet arī putni 
tiek izlutināti ēdamreizēs. Ja tas būtu 
mans Čārlītis, es viņam sameklētu 
kaut ko citu, bet svešus putnus nemē-
ģināšu izlutināt. Pēc pāris dienām tie 
jau sāka knābāt maizīti, bet tomēr ska-
tās pēc kaut kā labāka.

Arī putni te ir vecāka gadu gāju-
ma. Kādā rītā skatos, ka viens piespie-
dies pie mūra sienas snauduļo. Kas to 
būtu iedomājies, ka putni guļ un sau-
ļojas puķu dobēs? Pēc manām domām 
putniem būtu jādzīvo un jāguļ kaut kur 
koku galotnēs, šūpojoties maigā vēs-
miņā. Ne te Ciemā; te viss notiek lē-
nām un mierīgi; arī cilvēki sēd saulītē 
un sildās, un putni iemācās no viņiem. 
Cilvēks, ar katru gadu dzīvojot, paliek 
vientulīgāks. Visi draugi noveco, un 

ir grūtāk apciemot vienam otru. Dau-
dzi no tiem ir aizgājuši mūžībā, un tā 
mums paliek tikai atmiņas.

Es jau gribēju runāt par Čārlīti, bet 
domas aizklīst kaut kur citur.

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

„Varam būt gandarīti par ASV ga-
tavību padziļināt sadarbību ar Baltijas 
valstīm plašākā drošības izpratnē, ie-
tverot zemes, gaisa un jūras telpas aiz-
sardzību, robežu drošību, kiberdrošību, 
enerģētisko drošību un noturību pret 
dažādiem apdraudējumiem un stiprinot 
mūsu institūciju gatavību koordinētai 
un efektīvai rīcībai šajās jomās gan 
nacionālā, gan reģionālā līmenī,“ teica 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents norādīja, ka būtiska 
ir Latvijas apņemšanās dot arī savu ie-
guldījumu globālajā cīņā pret terorismu, 
sniedzot humāno palīdzību un apmācot 
drošības spēkus Irākā un Afganistānā.

ASV viceprezidents Maikls Penss 
apliecināja, ka ASV stingri atbalsta 
NATO un tās atbalsts Aliansei būs 
skaidrs un nelokāms.

„Mūs vieno kopīgas vērtības – 
brīvība, demokrātija, likuma vara un 
taisnīgums. Nevaram iedomāties la-
bākus sabiedrotos kā Baltijas valstis,“ 
teica Maiks Penss.

ASV viceprezidents augstu novēr-
tēja, ka visas Baltijas valstis vai nu jau 
ir palielinājušas, vai apņēmušās tuvā-
kajā laikā palielināt savus izdevumus 
aizsardzībai līdz 2% no iekšzemes 
kopprodukta.

Maiks Penss arī apliecināja jaunās 
ASV administrācijas uzskatu, ka Krie-
vijai ir jāpilda savas starptautiskās sais-
tības un jāievēro Minskas vienošanās.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Baltijas valstis un ASV
Turpinājums no 1. lpp.
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Priekšvārds
Kas liek cilvēkiem 

izjust sevī dziļu un pār-
liecinātu piederības 
sajūtu zemei, kas ir at-

ņemta? Kas neļauj aizmirst pagātni un 
veltīt visus spēkus jaunajai zemei? Kā 
izpaužas cīņa par brīvību?

Esmu dzimusi un līdz 18 gadu 
vecumam dzīvojusi Latvijā. Par ār-
zemju latviešiem dzirdēju vairāk tikai 
80. gadu beigās.

Par to, cik patiesi latviski un pat-
riotiski noskaņoti ir ārzemju latvieši, 
sāku saprast, kad pārcēlos uz dzīvi 
Austrālijā 1990. gadā.

25 gadu laikā, aktīvi iesaistoties 
un līdzdarbojoties latviešu sabiedrībā 
Austrālijā, esmu izpratusi galvenos 
vadmotīvus un neparasto dzinējspē-
ku, kas vada latviešus veselu paaudžu 
garumā. Kā šie cilvēki, dzīvojot tik 
tālu un tik ilgi svešumā, saglabāja sevī 
latviskuma sajūtu un mīlestību pret tē-
vzemi.

Rakstā ir izmantoti citāti no lat-
viešu un ārzemju autoru darbiem. 
Fragmenti no intervijām ar tautiešiem 
Austrālijā, kā arī materiāli no vairā-
kiem Austrālijas muzeju arhīviem. Īss 
ieskats Austrālijas latviešos un viņu 
atmiņās par to, kādu lomu spēlēja Aus-
trālija un latvieši Latvijas neatkarības 
atjaunošanā.

Latvieši Austrālijā
Pirmās liecības par latviešiem 

Austrālijā parādās jau 1829. gadā.
Latvijā dzimušais Arons Vulfs 

(Aaron Wolf) ieradās Austrālijā no 
Anglijas karalistes. Interesanti, ka 
Arons Vulfs uz Austrāliju nonāca kā 
bēglis vai laimes meklētājs, bet gan kā 
konvikts.

1891. gadā par austrāliešiem sevi 
sauc 160 latviešu, starp tiem jūrnie-
ki, 1905. gada bēgļi. Iebraucēju skaits 
Latvijas neatkarības laikā bija pavi-
sam niecīgs.

Tomēr viss mainījās, kad beidzās 
Otrais pasaules karš.

Pirmais kuģis no Vācijas ar 843 
latviešiem, lietuviešiem un igauņiem 
ieradās Frīmantelas ostā (Freemantle), 
Rietumaustrālijā 1947. gada 28. no-
vembrī.

Pirmie iebraucēji tika izvietoti 
Bonegilā (Bonegilla), Viktorijas pa-
valstī.(1) Cilvēki dzīvoja visvienkār-
šākajās armijas kazarmās ar metāla 
sienām, zemiem skārda un azbesta ce-
menta jumtiem. Šajās kazarmās gada 
lielāko daļu bija karsts, nereti tempe-
ratūra sniedzās pāri par +40°C. Katrā 
kazarmā bija vieta divdesmit cilvē-
kiem, uz visiem viena virtuve ar labie-
rīcībām. Neskatoties uz spiedīgajiem 
apstākļiem, latvieši tomēr rīkoja deju 

un dziesmu vaka-
rus. Reizēm likās, 
ka tā bija vienīgā 
iespēja, kā sagla-
bāt veselo saprātu, 
jo pēc zaļās Eiro-
pas dzīve nometnē 
bija kā karstā pirtī. 
Mūsdienās priekš-
stats par Austrāliju 
gan ir pavisam ci-
tāds – smalks kū-
rorts, uz kuru tikai 
retajam eiropietim 
izdodas aizbraukt.

Lielai daļai lat-
viešu, kuri ieceļoja 
Austrālijā, bija laba izglītība un tei-
cama darba pieredze, taču Austrālijas 
valdība to neņēma vērā. Vēl vairāk, 
Latvijā, Eiropā iegūtās zināšanas ne-
tika atzītas. Tā lielākā daļa imigrantu 
tika nozīmēti strādāt visvienkāršāka-
jos darbos. Meža cirtēji, dzelzceļu bū-
vētāji, tīrītājas, slimnieku apkopējas.
Austrālijas valdības iekšpolitika 
un attieksme pret imigrantiem

No 1945. gada līdz 1960. gadam 
Austrālijas valdība kā savu oficiālo 
imigrācijas rīcības plānu uzskatīja vis-
pārēju ASIMILĀCIJU (The official 
Government policy from 1945 into the 
1960s was ASSIMILATION). Austrāli-
jas valdība bija pārliecināta, ka jaunie 
imigranti iejutīsies un pieņems Aus-
trālijas kultūru vistuvākajā nākotnē. 
(Viņi taču izskatījās kā mēs!)

Tomēr baltieši, tai skaitā arī latvie-
ši, sevi neuzskatīja par imigrantiem, 
bet par politiskajiem bēgļiem. Latvieši 
neatstāja Latviju, lai meklētu vieglāku 
dzīvi. Galvenā vēlme bija rast drošu, 
pagaidu apmešanās vietu, lai pēc lai-
ka, kad Latvija būs atkal brīva dotos 
atpakaļ uz dzimteni. Tādēļ latviešu 
iebraucēju dzīves tika pakārtotas ar 
skatu uz latvietības saglabāšanu un 
uzturēšanu.(2)

Jau četrdesmito gadu beigās/piec-
desmito gadu sākumā sāka veidoties 
latviešu centri, radās spēcīgas sabied-
riskās organizācijas ar nacionālpolitis-
ku noslieci. Tām savstarpēji grupējo-
ties un sadarbojoties, jo drīz atklājās, 
ka šīs organizācijas spēj nopietni ie-
tekmēt arī baltiešu jauno mītnes zemes 
demokrātiskās kustības.

Amerikas Latviešu apvienības 
un visu citu rietumu zemju, ieskaitot 
Austrālijas latviešu centrālo organizā-
ciju statūtos goda vietā bija noteikts, 
ka blakus etniskiem un nacionāliem 
uzdevumiem jaunajās mītnes zemēs 
šīs organizācijas turpinās savu darbī-
bu, lai realizētu divus augstākos mēr-
ķus(3) –

1. Atgūtu tautas brīvību;
2. Nacionālās valsts neatkarību.

Pirmais Latviešu apvienības Aus-
trālijā priekšsēdētājs V. Eglīte reiz 
teicis, ka nav iespējams salīdzināt lat-
viešu un arī citu baltiešu tautu stāvokli 
ar ieceļotāju grupām no citām Eiropas 
valstīm, jo, piemēram, Vācija vai Itā-
lija ar izceļotājiem zaudē nelielu savu 
iedzīvotāju daļu, bet šo tautu kultūru 
turpina kopt tur palikušie. Turpretī 
Baltijas valstīs komunisti veic inten-
sīvu pārkrievošanas politiku, un tādēļ 
baltieši trimdas zemēs sevi uzskata 
par savas nacionālās kultūras sargiem 
un šo iemeslu dēļ ir dibinājuši savas 
nacionālās organizācijas.(4)

Latviešu apvienība Austrālijā
Kā pašu galveno uzdevumu LAA 

izvirzīja: Latviešu Sabiedriskās do-
mas un noskaņojuma uzturēšanu trim-
das saimē.

Lai ciešāk atbalstītu nospraus-
tos mērķus, pie LAA prezidija tika 
nodibināts arī Kultūras Izglītības un 
Informācijas fonds, kas rūpējās par 
latviskās identitātes uzturēšanu. Tika 
izstrādāta skolu programma, organi-
zētas grāmatu nedēļas un izstrādāti 
statūti. Par tradīciju tika izveidota 
arī Kultūras dienu rīkošana lielākajās 
Austrālijas pilsētās.
Baltijas apvienotās kopienas 
padome

Baltiešu apvienotās kopienas pa-
dome tika izveidota, lai atgādinātu par 
Baltijas inkorporācijas nelikumību un 
disidentu vajāšanu. Austrālijas baltie-
šu kopienas padome sekmīgi publiski 
lobēja Austrālijas valdības lēmuma at-
saukšanu.(5)

Par latviskās identitātes uzturēša-
nu latviešiem Austrālijā bija jācīnās 
pašiem. Visi līdzekļi, laiks un darbs 
bija pašu sarūpēts. Jo īpaši sākuma ga-
dos daudz laika tika pavadīts ziedoju-
mu akcijās, kur ne vienu reizi vien lat-
viešu ģimenes iekrājumi tika ieguldīti 
jaunā jumtā, baznīcas krustā vai arī 
latviešu skolas bērnu grāmatu iegādē. 

Latvieši Austrālijā
„Cīņa par brīvību un latviskās identitātes saglabāšanu visa mūža garumā“

 
Turpinājums 6. lpp.

Austrālijas Latviešu Kultūras dienas; svētku sākumu pa-
rāde 1984. gadā, Loncestonā, Tasmānijā (Launceston, 
Tasmania).
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Kad nepieciešamie līdzekļi bija sarū-
pēti, tad sekoja darbs – talkas, namu 
pamatu rakšana, būvēšana un pīrāgu 
cepšana. No pirmdienas līdz piektdie-
nai pa dienu bija jāpelna nauda, jākopj 
mājas solis, jāaudzina bērni. Vakaros 
jāspēlē teātris, jādzied korī, jādejo 
latviešu tautas dejas. Nedēļās nogalēs 
viss darbs saistījās ar latviešu sabied-
rību – tika celtas baznīcas, nami, jā-
apmeklē latviešu skolas, kur bērniem 
mācīja latviešu valodu, vēsturi, ģeo-
grāfiju, latviskās tradīcijas un svētku 
svinēšanu. Latvieši izveidoja savus 
preses izdevumus, bibliotēkas un iz-
deva grāmatas latviešu valodā.

Centrālās organizācijas ātri izvei-
doja baltiešu trimdinieku lobijus, kas 
drīzā laikā praktiskā darbā pierādīja 
savas politiskās spējas. Jau 10 gadus 
pēc baltiešu bēgļu nonākšanas Austrā-
lijā, šai valstī bija tūkstošiem baltiešu 
vēlētāju. Tādēļ 1960. gadā, Austrāli-
jas federālajām vēlēšanām tuvojoties, 
opozīcijas līderis Kolvels, kam kā 
bijušajam imigrācijas ministram bija 
zināmas baltiešu vēlmes, skaidri un 
noteikti deklarēja, ka lielākā politiskā 
partija Austrālijā – tanī laikā Austrā-
lijas Strādnieku partija, kuras vadītājs 
viņš bija, neatzīst Baltijas valstu in-
korporāciju Padomju Savienībā.(6)

Sešdesmito gadu beigās cerība 
par atgriešanos dzimtenē sāka plēnēt. 
Svešumā bija pavadīti vairāk nekā 20 
gadu; pamazām tautieši sāka iedzīvo-
ties un aprast ar dzīvi Austrālijā. To-
mēr to visu mainīja samērā negaidītais 
premjerministra Whitlama lēmums – 
atdzīšana, ka Baltijas valstis sastāv 
likumīgi Padomju Savienībā.

Šo posmu var uzskatīt par visievē-
rojamāko vietējās politikas brīdi Aus-
trālijas latviešu vēsture.
Straujais pagrieziens 
Austrālijas latviešu vēsturē

Austrālijas radio 1974.  g.  3.  au-
gustā: „Austrālija ir oficiāli atzinusi 
Padomju Savienības efektīvo kontroli 
trīs Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvi-
jā un Lietuvā, kas ir bijušas padomju 
kontrolē jau trīsdesmit gadus. Ārlietu 
ministrijas pārstāvis Kanberā pa-
skaidro, ka Austrālija nekad nav pie-
kritusi veidam, kādā Baltijas valstis ir 
pievienotas Padomju savienībai, taču 
Austrālijai pienācis laiks atzīt stāvok-
ļa realitāti.“(7)

Ministru prezidents Gofs Vitlams 
(Gough Whitlam) šo lēmumu nebija 
pārrunājis, nedz arī konsultējies ar Ār-
lietu Ministru senatoru Vilesiju (Sena-
tor Willesee), kurš tanī laikā atradās 
vizītē ārzemēs.

Šis kontroversiālais lēmums nāca 
kā pārsteigums arī Ministru kabine-
tam un visam Parlamentam.

Līdz pat septiņdesmito gadu vi-
dum neviens Austrālijas premjermi-
nistrs vēl nebija viesojies Krievijā. 

Premjerministrs Vitlams (Whitlam) 
plānoja būt pirmais...

Tieši iespējamās draudzīgās attie-
cības visbiežāk tiek minētas kā Gofa 
Vitlama (Gough Whitlam) kontrover-
siālā lēmuma iegansts.

Tomēr baltiešu vidū šis lēmums 
ienesa pavisam jaunas izjūtas. Nesa-
pratni, nodevības sajūtu un atkārtotu 
latviskās identitātes apdraudēšanu. 
Bija pienācis brīdis visiem vienoties 
un cīnīties par Latvijas brīvību.

Jau 3. augusta vakarā Latvie-
šu Jaunatnes apvienība Austrālijā 
(LJAA) Melburnas valdes locekļi sāka 
pārrunāt notikušo; bija skaidrs, ka ne-
pieciešams rīkoties.

Bija zināms, ka vecākā paaudze 
bija nolēmusi rīkot protesta demons-
trāciju Melburnā 9. augustā, bet jau-
nieši domāja, ka tas būs par vēlu un 
ir nepieciešams rīkot vismaz jauniešu 
demonstrāciju pilsētas centrā jau nā-
kamajā dienā – 5.  augustā. Tika no-
lemts, ka šo demonstrāciju organizēs 
Viesturs Karnups un Uldis Ozoliņš. 
Svētdienas pēcpusdiena, vakars un 
pirmdienas rīts aizgāja vienos darbos. 
Bija nepieciešams sazināties arī ar lie-
tuviešiem un igauņiem, informēt avī-
zes, televīziju un radio. Avīze The Age, 
5. augusta numurā, kurā tā ziņoja par 
valdības lēmumu un tā sekām, pat bija 
ielikusi ziņu par gaidāmo protesta de-
monstrāciju. Jautājums bija – ko darīt 
demonstrācijas laikā? Tikai rādīt pla-
kātus un izkliegt pretvaldības saukļus 
nebija pietiekami. Tika nolemts, ka ir 
nepieciešams izglītot gan austrāliešu 
sabiedrību, gan valdību. Tika sagata-
votas skrejlapas, kurās īsi un kodolīgi 
tika izklāstīts par Baltijas valstu vēs-
turi un likteni, kā arī to, kāpēc šis val-
dības lēmums nav pieņemams.(8)

Sekoja demonstrācijas visās lie-
lākajās Austrālijas pilsētās. Par to kā 
latvieši cīnījās par Vitlama lēmuma 
atsaukšanu zina stāstīt gandrīz ikviens 
Austrālijas latvietis. Kā mājās tika ga-
tavoti plakāti, kurš organizēja trans-
portu, vadīja autobusu, kuras dāmas 
gatavoja maizītes. Kā visi vienotā solī 
un ar lielu pārliecību sirdī gāja gājie-
nā pa pilsētas centru. Plīvoja Latvijas 
karogs un ņirbēja latviešu tautas tērpi. 
Par to kā austrālieši ar apbrīnu vēroja 
un sekoja līdzi notikumiem.(9)

Austrālijas vēstnieks Padomju 
Savienībā Džeimss Plimsols (James 
Plimsoll) par Vitlama (Whitlam) pie-
ņemto lēmumu tika informēts tikai 
16. jūlijā. Formāli Padomju Savienī-
bas valdībai nekāda oficiāla vēstule 
vai vēsts netika nosūtīta. Vienīgais 
apliecinājums par Austrālijas politi-
kas maiņu bija vēstnieka Dž. Plimso-
la (James Plimsoll) vizīte Igaunijā no 
28.–30. jūlijā, jo parasti Rietumvalstu 
diplomāti atturējās no okupētās Balti-
jas apmeklēšanas.

Jau no pirmā brīža cīņā par val-
dības lēmumu anulēšanu iesaistījās 
avīzes Austrālijas Latvietis izdevējs 
un galvenais redaktors Emīls Dēliņš. 

Viņš bija un palika galvenais dzinēj-
spēks visas akcijas laikā līdz valdības 
nomaiņai un lēmumu anulēšanai, jo kā 
žurnālistam viņam bija labi kontakti ar 
Austrālijas politiķiem, īpaši ar konser-
vatīvo spārnu, kas tobrīd bija opozīci-
jā.(10)

Plašie masu protesti, kuri tika iz-
vērsti Austrālijā un citur pasaulē, bija 
nepieciešami, lai uzturētu problēmas 
aktualitāti un parādītu masu nosodī-
jumu Vitlama valdības lēmumam. To-
mēr, lai lēmumu atceltu vai izmainītu, 
masu protesti bija nepietiekami.

Daudz svarīgāki bija baltiešu uz-
turētie sakari ar opozīcijas politiķiem, 
kurus pārliecināt atsaukt lēmumu bija 
vienīgā praktiskā iespēja panākt vēla-
mo.

Šajā sakarā kā vieni no aktīvā-
kajiem minami Austrālijas Latvieša 
galvenais redaktors Emīls Dēliņš un 
Jānis Ritenis. Viņi abi bija tie latvieši, 
kuri galvenokārt uzturēja sakarus ar 
parlamentāriešiem, satikās ar Austrā-
lijas politiķiem un personīgās sarunās 
noskaņoja tos par labu baltiešu pozī-
cijai.(11)

Latviskās identitātes 
saglabāšana

Runājot par baltiešu imigrantiem, 
bieži tiek atzīmēts, ka tie salīdzinā-
jumā ar citām nacionālajām grupām 
daudz izteiktāk vēlas saglabāt savu 
nacionālo piederību un izjust vēsturis-
ko atbildību par savu tautu.(12)

Guna Kinne Nīcas tautas tērpu 
sāka darināt jau brīvās Latvija laikā. 
Kad iesākās karš, tad bēgļu gaitās tau-
tastērps tika sapakots līdzi un līdz ar 
Gunu iesāka pasaules ceļojumu.

„Tautastērps bija kā saikne, piede-
rības sajūta un brīvības simbols. Ap-
liecinājums, ka esam svarīga nācija, 
kas ir pelnījusi savu neatkarību. Mēs 
tos valkājām ar lepnumu visos latvie-
šu tautai nozīmīgos svētkos un reizēm 
pat kā vakartērpu. Šinī sakarībā tau-

Latvieši Austrālijā
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tastērpi mums bija kā neatkarīgās Lat-
vijas simbols.“ Tagad Gunas Kinnes 
Nīcas tautastērps ir izstādīts pastāvīgā 
ekspozīcijā Nacionālajā muzejā, Kan-
berā.(13)

Cīņa par neatkarības atgūšanu un 
latvietības saglabāšanu nenotika tikai 
organizācijās un latviešu sarīkojumos 
vien, tā sākās latviešu mājās. Kad aus-
trāliešu bērni sestdienās nodarbojās ar 
sportu, latviešu bērniem bija jāapmek-
lē sestdienas skolas.

Bieži vien latviešu bērniem bija jā-
izdara grūta izvēle – iemīļotās nodar-
bības vai latvietība, jo visu veiksmīgi 
apkopot nebija iespējams. Citiem izvē-
le bija vieglāka, bet citiem to izdarīja 
vecāki. Tā nu izveidojās latviešu dzī-
ves – darba dienās austrāļos, bet nedē-
ļas nogalēs kopā ar latviešiem, kopjot 
un uzturot latvisko garu.

Latviešu ir daudz, bet bieži viņu 
stāsti ir līdzīgi. Jānis Kārkliņš, dzimis 
60 gadu sākumā, Melburnā, Austrā-
lijā. Mājās, kā jau daudzas latviešu 
ģimenes, savā starpā sarunājās tikai 
latviešu valodā. Tomēr, lai skolas sā-
kumā Jānis nejustos pazudis, mamma 
nolēma dēlam iemācīt dažus vārdus 
angliski. Vienu tādu valodas mācī-
bu Jānis atceras vēl šodien: „Mamma 
rāda uz galdu un saka, tas ir „table“. 
Jānis saka,– nē, tas taču ir galds!“ Kā-
pēc mamma mēģina teikt, ka galds nav 
galds, Jānim nebija skaidrs.

Pamatskolas sākuma gados, jo 
īpaši jau otrajā gadā, Jānim parādī-
jās vēlme iekļauties vietējā skolas un 
draugu sabiedrībā. Tā, pēc laika, Jānis 
mājās sāka vecākiem atbildēt angliski, 
bet vecāki turpināja dēlu uzrunāt tikai 
latviski.

Tomēr visu, kā Jānis atceras, mai-
nīja 1974. gada Vitlama lēmums.

Vadošu lomu cīņā pret šo pieņēmu-
mu spēlēja arī Daugavas Vanagi, abi 
Jāņa vecāki bija aktīvi organizācijas 
darbinieki.

Daugavas Vanagi Melburnā šinī 
laika posmā ieņēma ļoti praktisku no-
stāju.

Gunardes Zilberts – bija māks-
linieks, kuram piederēja drukātava; 
kopā ar Artūru Kenni tie sagatavoja 
plakātus, kuri tika lietoti latviešu de-
monstrācijās.

Austrālijas latviešu organizāciju 
virsoganizācija LAA veica lobēšanu 
aiz muguras, tiešākā veidā ar politi-
ķiem, bet Daugavas Vanagi praktiski, 
iesaistot tautu.

Demonstrācijas bija bija lielākajos 
sabiedrības centros, ieskaitot galvas-
pilsētu Kanberu. Jāni vecāki ņēma lī-
dzi, un tāpēc nācās kavēt skolas nodar-
bības. Kad nākošajā dienā skolā bija 
jādod prombūtnes iemesls, tad Jānis ar 
lepnumu stāstīja, ka viņš bija braucis 
cīnīties par Latvijas brīvību, kura lat-
viešiem bija nelikumīgi atņemta. Reiz 
pat Jānis tika intervēts Austrālijas te-

levīzijā un bija lepns, ka bija citādāks 
nekā pārējie klases bērni. Tā nu ar lai-
ku arī Jāņa vienaudži, skolotāji un lie-
la daļa skolas uzzināja par Latviju un 
latviešu cīņu par brīvību.

Jānis Kārkliņš arī šodien ir jopro-
jām aktīvs Austrālijas latviešu sabied-
riskais darbinieks – Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļas valdes priekšsēdis 
un Austrālijas valdes priekšsēža viet-
nieks.(14)

Par latviešu bērniem un valodu. 
Austrālijas latviete Māra Piksone at-
ceras, ka meita Daila, atnākot pirmajā 
dienā mājās no skolas, ir izskatījusies 
mazliet sarūgtināta: „Mamma, tur tanī 
skolā neviens bērns nerunā latviski! 
Tomēr tanī pašā brīdī Daila uzsmai-
dījusi un enerģiski piebildusi, bet tas 
nekas, gan es viņiem iemācīšu!“(15)

Par savu latvietības saglabāšanu 
un uzturēšanu saka Anna Apine: „Au-
šanas un izšūšanas māksla ir īpaši 
tuvas manai sirdij. Katru savu brīvo 
brīdi ziedoju, meklējot jaunus rakstus. 
Latviešu rakstus, nevienus citus.“ An-
nas Apines darbi šodien ir redzami arī 
Austrālijas Imigrācijas muzejā Mel-
burnā.(16)

Baltiešu vadītās Demonstrācijas 
un citas politiskās akcijas 1975. gadā 
burtiski mainīja gan valdību, gan arī 
valdības nākotnes nostāju pret imig-
rantiem.

Baltieši bija sava veida politiskie 
celmlauži. Neskatoties uz bēgļu bieži 
vien zemo, politisko profilu, cilvēkiem, 
kas bēg no komunisma varas, ir laba 
atmiņa, kas zināmos apstākļos ieņem 
neparasti stingru un dziļi vienojošu 
nostāju. Tā ir ārkārtīgi augsta poli-
tiskā solidaritāte, motivācija, spēja 
organizēt un gūt plašākas sabiedrības 
atbalstu. Baltieši tiek uzskatīti arī par 
izšķirošo spēku, kas ietekmēja Vitlama 
nostāju pret visiem komunisma upuru 
bēgļiem.(17)

Latvieši nemitīgi turpināja darbo-
ties. Sasnieguši vienu mērķi, neatlai-
dās un nosprauda nākošo.
2883 Likumdošanas 
sadarbības padome 
(LEGISLATIVE COUNCIL)

Ceturtdiena, 1990.gada 10.maijs,
Goda loceklis B.H. Vons (The 

Hon. B. H. VAUGHAN)
Baltijas valstu vēsturi ir veidojuši 

konflikti starp reģiona lielvalstīm. Ir 
iespējams, ka tieši ģeogrāfiskā atra-
šanās vieta ir Baltijas valstu vislielākā 
nelaime.

Vienlaicīgs Krievijas un Vācijas 
Pirmo impēriju sabrukumus ļāva Bal-
tijas valstīm iegūt neatkarību un izvei-
dot savas nacionālās valstis.

Kas notika 1940. gadā? Baltijas 
neatkarības liktenis bija apzīmogots 
ar Molotova Rībentropa, 1939. gada 
23. augustā parakstīto paktu.

1940. gadā Baltijas valstis bija 
pilnīgi nošķirtas no Lielbritānijas un 
Francijas. Staļins uzsāka aneksijas 
procesu. Kāds Padomju propagan-

dists, kas nesen apmeklēja Austrāliju 
teica austrāliešu publikai, ka Lietuvas 
(tāpat kā arī visu pārējo Baltijas valstu 
neatkarības deklarācija) būtu vienlī-
dzīga ar neatkarīgu Viktorijas pavalsti 
Austrālijā vai arī Kaliforniju, kā atse-
višķu zemi no Amerikas Savienotajām 
valstīm.

Austrālija jau gadu gadiem atzīst 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas juridis-
kās tiesības būt par brīvām un neatka-
rīgām valstīm.

Man ir kopija no Padomju Sociālis-
tisko Republikas konstitūcijas. Es at-
saucos uz 8. nodaļas 71. Pantu, kas 
attiecas uz republikām, kuras veido 
Padomju Sociālistisko Republiku Sa-
vienību.

Tas skan šādi: „Katra Savienības 
Republika saglabā tiesības brīvi izstā-
ties no PSRS.“

Austrālijas Valsts Politikas In-
stitūts (The Australian Institute for 
Public Policy) lūdz Bobam Houkam 
(Bob Hawke) un Andrejam Pīkokam 
(Andrew Peacock) pasludināt pilnīgu 
atbalstu jautājumā par suverenitātes 
deklarāciju un neatkarību.

Drīz pēc tam, tika izsludināta pre-
ses relīze, kurā valdība Jaundienvi-
dvelsas pavalstī pilnībā atbalstīja Bal-
tijas valstu ceļu uz neatkarību.(18)

Secinājums
Varam secināt, ka cīņa par Latvijas 

neatkarības atgūšanu ir tik pat dažāda 
kā atmiņas – tā ir gan lobēšana valdī-
bas aprindās, iegūtās zinības latviešu 
skolās, plakātu gatavošana, latviešu 
tautastērpu vilkšana tautas godos, 
stāstījums cittautiešiem par Latviju un 
viņas dzīves ritumu. Tomēr visam iet 
cauri viens nesaraujams pavediens – 
vēlme cīnīties par Latvijas brīvību vi-
sas dzīves garumā.

Kristīne Saulīte
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums Baltic Heritage 
Network 2015. gada grāmatā

Piezīmes
1. Imigrācijas muzejs, Melburna. 

(Immigration Museum, Mel-
bourne).

2. Austrālijas valdības oficiālie dati.
3. V. Bluzma, O. Celle, T. Jundzis, 

D. A. Leberts, E. Levits, Ļ. Zīle 
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1989. gada maijā abi ar Juri, manu vīru, bi-
jām tikko atstājuši Austrāliju un pārcēlušies uz 
ASV Jaunmeksikas pavalsti. Jurim sākās jau-
ns darbs, jauns stažējums Jaunmeksikas štata 
universitātē. Saites ar bijušo dzīvi Austrālijā 
šķita pārrautas. Saites ar jauno dzīvi ASV vēl 
nebija sasietas it sevišķi tādēļ, ka mūsu trīs 
dēli izvēlējās palikt Austrālijā. Jutāmies kā 

bez pamata zem kājām, kaut kur starp debesīm un zemi.
Nebijām Jaunmeksikā kājas vēl apsildījuši, kad pienāca 

Rietumkrasta 11. Dziesmu svētki Losandželosā. Bez liekas 
domāšanas devāmies ceļā: Čihuahuas tuksnesis, Sonoras 
tuksnesis un Kalifornijas Nāves ieleja. Amerikas dien-
vidrietumos attālumus neskaita jūdzēs, bet pārbrauktajos 
tuksnešos. Pēc četrpadsmit stundām bijām klāt, kā likts. 
Toreiz bija arī īpašs uzdevums no laikraksta Austrālijas 
latvietis tā laika redaktora Emīla Dēliņa rakstīt laikrak-
stam par Dziesmu svētku norisi. To tad arī darīju.

Svētku laikā, daiļamatnieku tirdziņā skats uzkrita sep-
tiņdienu gredzenam. Gredzena darinātājs izrādījās kāds 
jauns latviešu rotkalis no Toronto. Toronto! Tās taču manas 
pēdējās mājas Kanādā, kur tiku uzaugusi un visām skolām 
cauri gājusi. Gredzenā raugoties, modās spīts. Spīts likte-
nim. Sak’, ja cilvēkam nav tagadnes, lai būtu vismaz pagāt-
ne. Par nākotni nekad nevar zināt.

Bez liekas domāšanas gredzens nonāca man pirkstā. 
Tur tas ir vēl šodien.

Kopš gredzens grezno manu pirkstu, tas ir uzņēmis 
pats savu dzīvi. Daudz gadu pēc Rietumkrasta 11. Dzies-
mu svētkiem, gaidot uz bagāžas nodošanu Losandželosas 
lidlaukā, mūs uzrunā jauns Qantas oficiants.

Vai mēs neesot latvieši? Viņš esot ievērojis manu gre-
dzenu.

Kā nu ne!? Skaidrs ka esam!
Viņš varot mums palīdzēt.
Paldies!
Jaunais puisis izņem mūs no rindas un nogādā citā, īsā-

kā. Esot vēl div’ vietas palikušas lidojumā, kas mūs nogā-
dātu pie gala mērķa 2 stundu agrāk.

Tad Tavu laimi nogurušiem ceļotājiem! Pateicamies, 
izmaināmies vizītkartēm un dodamies ceļā.

Šodien, cilājot atmiņas un vecus papīrus, uzeju rakstu, 
ko tiku rakstījusi AL par Rietumkrasta 11. Dziesmu svēt-
kos uzvesto dziesmu spēli Tas vakars piektdienā. Mūzikls 
ir Ritmaņu ģimenes lolojums. Tas attēlo latviešu kora dzī-
ves un sadzīves problēmas. To aprakstot, cita starpā rakstu: 
„korī sastopas visas paaudzes. Kora jaunākais dalībnieks, 
zēns Valdis Puķīte saka: „Ja vēlies mani satikt, nāc uz lat-
viešu namu!““

Notikumu lidlaukā un pirms daudz gadiem rakstīto re-

cenziju par dziesmu spēli Rietumkrasta Dziesmu svētkos 
sasaista mans septiņdienu gredzens. Jaunais Qantas ofici-
ants, kas mums izgādāja agrāku lidojumu, nebija neviens 
cits kā Valdis Puķīte, kas manis aprakstītajā dziesmu spē-
lē tēloja gados jaunāko koristu. Nebrīnos, ka septiņdienu 
gredzens ir veidots kā stieple. Riņķu riņķiem viņš mani ir 
vadājis caur dzīvi.

Kaut gredzena vilktie lielie apļi nu ir rimušies, gre-
dzens vēl arvien nēsātāju intriģē, un skatītāju mulsina. Par 
tā izcelsmi jautā friziere, pārdevējs veikalā un blakussēdē-
tāja autobusā. Atbildu, cik vienkārši vien varu. Sirds dzīles 
uz delnas neuzlikt.

„Tas ir manu senču greznojums,“ es saku, „kas sevī sa-
tur senus noslēpumus. Septiņi kareklīši, septiņas dienas, 
septiņi dažādi raksti. Kad nezinu, kas par dienu, paveros 
gredzenā. Tikai man saprotamā valodā, tas atbild: „šodien 
ir pirmdiena.““

Gredzenu ar maz izņēmumiem nēsāju katru dienu. 
Sudrabu nenovalkāt. Gluži otrādi. Jo vairāk nēsā, jo vairāk 
apbružā, jo spožāk tas atmirdz.

Gredzens man atgādina manu saiti ar pagātni, cik 
tālu atpakaļ vien gribu sniegties. Tur vēl gluži nesen pa-
vīd minētās sakritības un manas pašas dzīves apļi. Pirms 
tam, līdz neredzamām apvārsnim mans gredzens vēsta par 
manu senču mītajām takām.

Gredzens pārstāv nemainīgo manā dzīve. Gluži kā gre-
dzens, esmu bružāta starp valstīm, valodām un pasaules 
viedokļiem. Taču nemainīgais nemainās. Kā mans gre-
dzens ir – tā es esmu latviete.

Lauma Reinfelde
3.11.2016.

Laikrakstam „Latvietis“

Gredzena stāsts
Gredzens nāca manā dzīvē reizē, kad atrados starp dzīvēm. Tas notika tā.

Lauma Reinfelde ar gredzenu.
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„Latvijas valsts atjaunošana 
1986. – 1993.“

4. Ineta Didrihsone-Tomaševska 
„Austrālijas latviešu kopiena: 
galvenās attīstības tendences no 
20. gs. 50. gadiem līdz 1975. ga-
dam“

5. „Latvieši Austrālijā“ 1952. gada 
izdevums.

6. Ilona Bērziņa „Emīls Dēliņš: Pat-
riots, žurnālists, diplomāts“.

7. Jānis Ritenis „Diplomātiskā cīņa 

par Latvijas Republikas suvereni-
tātes atjaunošanu“.

8. Viesturs Karnups „Austrālijas lat-
viešu jaunieši un Vitlama lēmums 
atzīt Baltijas valstu iekļaušanu 
PSRS“.

9. Roksija Reitere, Silvia Miglis.
10. Ineta Didrihsone-Tomaševska 

„Austrālijas latviešu kopiena: gal-
venās attīstības tendences no 20. 
gs. 50.gadiem līdz 1975.gadam“.

11.  Kristīne Beķere „Latviešu trim-
das loma Baltijas valstu okupāci-
jas neatzīšanas politikā Austrālijā 
un Jaunzēlandē“.

12. Vēstures un Psiholoģijas skola , 
Melburnas Universitāte (School 
of Historical & Philosophical 
Studies, The University of Mel-
bourne).

13. Austrālijas Nacionālais muzejs 
(National Museum of Australia).

14. Jānis Kārkliņš.
15. Māra Piksone.
16. Imigrācijas muzejs Melburna 

(Imigration Museum, Melbourne).
17. Hals G. P. Kolebahs Kvadrants 

(Hal G.P.Colebatch „Quadrant“).
18. 2883 likumdošanas sadarbības pa-

dome (LEGISLATIVE COUNCIL).

Latvieši Austrālijā
Turpinājums no 7. lpp.
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Gatavojoties XXVI Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svēt-
kiem, 2017. gada martā un aprīlī no-
tiks Latvijas koru skates, kas ir būtisks 
Dziesmu un deju svētku starplaika 
pasākums. Koru skates mērķis ir vei-
cināt, attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgt-
spējai nozīmīgāko izpausmi – koru 
kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmē-
jot izpildījumu a cappella.

Skates ir būtisks sagatavošanās 
posms valsts nozīmes koru nozares 
2017. gada pasākumiem – Dziesmu un 
deju svētku Noslēguma koncerta Mo-
delēšanas koncertiem Talsos 27. mai-
jā, Jēkabpilī 10. jūnijā, Dikļos 1. jū-
lijā un Rīgā pie Brīvības pieminekļa 
21. jūlijā, kā arī Latvijas Senioru koru 
svētkiem Siguldā 18. jūnijā. Tradicio-
nāli skatēs tiek apzināts arī Dziesmu 
un XVI Deju svētku koru dalībnieku 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs.

Pirmās koru skates noritēs 
25. martā Pierīgas, Cēsu un Limbažu 
koru apriņķī, bet noslēgsies 30. aprīlī 
Rīgā. Šajā  laika periodā skates no-
ritēs  nedēļas  nogalēs,  aptverot  vi-
sus 24 koru apriņķus. Latvijas koru 
skates rīko Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs sadarbībā ar novadu un 
pilsētu pašvaldībām, un koru apriņķu 
virsdiriģentiem. Informācija par koru 
skatēm, nolikums un pieteikuma an-
keta, kas iesniedzama līdz 1. martam, 
pieejama Latvijas Nacionālā kultūras 
centra mājas lapā:
lnkc.gov.lv/jaunumi/koru-skates-

2017/b/20/
„Gatavoties un startēt skatēs aici-

nām ar azartu un muzicēšanas prie-
ku. Skates dziesmu svētku procesā ir 
tikai viens no daudzajiem atskaites 
punktiem, kurā ļoti skaidri iezīmējas 
kopīgas mākslinieciskā izpildījuma 
tendences un Noslēguma koncerta re-
pertuāra dziesmu iedzīvošanās spējas. 
Nereti tieši skatēs kā rentgena staros 
iezīmējas tās dziesmas, kas Noslēgu-
ma koncerta kopkorī būs problemā-
tiskas. Līdz ar to gan pēc skatēm, gan 
modelēšanas koncertiem ir iespēja-
mas korekcijas Noslēguma koncerta 
repertuārā,“ akcentē Noslēguma kon-
certa mākslinieciskais vadītājs Mār-
tiņš Klišāns.

Koriem skatēs būs jādzied trīs 
dziesmas – divus izlozes un vienu 
brīvas izvēles skaņdarbu. Lai korus 
mudinātu pieteikties pilnā repertuāra 
dziedāšanai, sākotnējā skates noli-
kumā veikti grozījumi A kategorijas 
jaukto koru dziesmu sarakstā (koriem, 
kuri izpilda pilnu svētku repertuāru), 
kā arī sarakstā, kas attiecas uz apriņķa 
kopkori. Skates vērtēs žūrija trīs kora 
mūzikas ekspertu sastāvā. To vidū di-
riģenti – Mārtiņš  Klišāns,  Romāns 
Vanags,  Kaspars  Ādamsons,  Gints 

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki
Martā un aprīlī noritēs Latvijas koru skates
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Ceplenieks,  Ivars  Cinkuss,  Jānis 
Baltiņš, Aira Birziņa un komponisti 
Uģis Prauliņš un Rihards Dubra.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku Noslēguma kon-
certa Modelēšanas koncerti 2017. gadā 
notiks 27. maijā Talsos, 10. jūnijā Jē-
kabpilī, 1. jūlijā Dikļos un 21. jūlijā 
Rīgā. Koncertos Latvijas kori izdzie-
dās nākamo Dziesmu un deju svētku 
Noslēguma koncerta programmu. 

Mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš 
Klišāns, režisors Uģis Brikmanis.

XXVI Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētki notiks Rīgā 
no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. 
Kārtējie Dziesmu un deju svētki nori-
sināsies Latvijas valsts simtgades svi-
nību zīmē.

Inga Bika
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Viena stāva 
dzīvoklis pilsētā

Dzīvoklis senior ļaužu ciemā Dzīvoklis daudz 
stāvu mājā

• Mazāks dzīvoklis
• Mazāks dārzs

• Mazāks dzīvoklis
• Mazāks dārzs mājās apkārtnē
• Māja ir privātīpašums
• Celtnes un dārzi apkopti
• Līdzīga vecuma iemītnieki
• Dzīve ciemā droša
• Ciemā ir palīdzība negadījumos
• Medicīniskā ātrā palīdzība katru 

dienu 24 stundas
• Skaistas un ērtas sabiedriskās 

telpas
• Regulāri dievkalpojumi uz vietas
• Plaša bibliotēka
• Frizētava
• Ciema autobusi
• Daudz organizētu darbību: 

Novuss, bowls (telpās), utt.
• Draudzība pēc izvēlēs, ciemā 

dzīvo dažādu profesiju pārstāvji
• Mierīga dzīve – mierīgs prāts

• Mazāks dzīvoklis
• Bez dārza

Tuvāko informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces 
Ingrīdas Hawke: 60 Fraser Cres., Wantirna South Vic 3152, 
Tel: 03 9800 2977, epasts, administration@latvianfs.org.au

Kad apkopt māju un dārzu paliek 
par grūtu un esiet gatavi pārcelties 

uz mazāku īpašumu, apsveriet 
izvēles, novērtējot ieguvumus
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Kādā saulainā dienā devos uz Lapmež-
ciema un Bigauņciema robežu, kur pie Sili-
ņupes grīvas jūrā balo vecais mols – divas 
rindas koka pāļu, uz kuriem, atkarībā no 
gadalaika, sēž putni; vasarā kaijas un jūras 
kraukļi, bet ziemā, teikšu kā ir, – vārnas.

Mēneša laikā šeit biju trešo reizi, jo sals velk ciet jūru, 
bet mola pāļi apledojuši un izskatās pēc sirmiem viedajiem. 
Mola akmeņu krāvums krastā viss iesalis sniegā, kā ledū, 
visu piekrasti ieskauj sasaluša sniega viļņi cilvēka augumā. 
Tiem pāri tikt bez riska nav iespējams, tāpēc jāmeklē kāda 
izlūzusi sprauga, pa kuru izspraukties līdz ūdens malai, lai 
varētu tikt pie labiem rakursiem fotografēšanai.

Tā ūdens mala aizsalstošajai jūrai bija janvāra sāku-
mā, tagad pavisam cits skats, jūra aizsalusi tālu, tālu aiz 
mola. Es, bailīga būdama, pa ledu daudz nestaigāju, bet 
viens puisis gan aizgāja līdz ūdens malai, un es sekoju šim 
melnajam punktiņam, līdz viņš atnāca krastā. Šoreiz man 
laimējās, nebija vēja un nospriedu aiziet līdz Starpiņupītes 
grīvai (iztek no Kaņiera ezera), ejot dzirdu, kaut kur zāģē 
malku, bet nē, tas bija ledus urbja motora troksnis. Skatos, 
kāds vīrs ar varenu urbi darbojas pie paša krasta; tātad – 
nav makšķernieks. Eju klāt un jautāju, ko jūs šeit darāt? 
Vārds pa vārdam, un beidzot man ir skaidrība par sen ie-
vēroto katamarānu – pirti, vasarā turpat pie krasta jūrā, bet 
ziemā – krastā.

Ģirts Rudzītis, īstens lapmežciemnieks, ar milzīgo urbi 
saurbj daudzus caurumus vienu aiz otra 30cm biezā ledū, 
lai pēc tam izveidotu lielu āliņģi, šodien pirts diena, vaja-
dzīgs ūdens. Šis darbs prasa laiku, un es aizeju gar jūras 
krastu līdz nākamai upītei. Iešana tāda kā pīlei pa ledu, 
toties vietējie izmanto gludo ledu un iznāk ģimenēm pasli-
dināties – jauna māmiņa ar bērnu ratiņiem, mazu puiku un 
šuneli, tiem pēc brīža pievienojas vēl viens šunelis un vai-
rāki bērni ar pieaugušajiem. Es nevaru vien beigt priecāties 
par skaistajiem dabas veidojumiem – musturaino ledu, vie-
tām vesels lauks noklāts biezā kārtā kā ar stikla lauskām,un 
tad vēl ledus tenisbumbiņas veselā klājienā, ar tām gan pi-
koties nedrīkst un nevar arī, jo par laimi piesalušas, nevar 
paņemt. To visu veido vējš, straume un sals. Starpiņupīte 
nav aizsalusi, tās krasti izrotāti ledus mežģīnēm visfantas-
tiskākajos rakstos, pat visīstākais jūras zirdziņš baltā ledū.

Diena jau sliecas uz vakara pusi, eju atpakaļ pie āliņģa 
cirtēja. Ģirts jau paspējis ar lāpstu izsist ledu starp cau-
rumiem, sanācis paliels āliņģis, var droši izstiepties visā 
augumā. Bet ko nu nevarēju iedomāties, tas ir – cik māksli-
nieciski bija saslieti ledus gabali ar caurumotajiem sāniem 
gar ūdens malu! Pirts jau arī bija noripināta no krasta tuvāk 
ūdenim. Uzzināju, ka katamarāna pirtij ir savi cienītāji, kas 
brauc arī no Rīgas jau gadiem. Vietējiem vairāk patīk van-

na savās mājās.
Uzzināju, ka 

pirms pāris ga-
diem šeit vasarā 
manis redzētais 
staltais vīrs ar 
sirmiem matiem 
un maza gaišma-
taina meitenīte, 
kas iekāpa zvejas 
laivā un devās iz-
likt tīklus, ir Ģirta 
tēvs ar mazmeitu. 
Diemžēl nevarēju 
atrast to fascinē-
jošo fotogrāfiju. 
Ģirts, ļoti laipns 
un runīgs vīrs, 
man parādīja vie-

su māju, kura darbojas vasarā, pamatā izmitinot volejbo-
la treniņnometnes bērnus. Viena no dzīvojamām ēkām ar 
niedru jumtu. Uzzināju, ka korē tomēr vajadzīgs cits se-
gums, jo citādi putni sadomā tur ligzdot.

Tā runādami, mēs izgājām uz šosejas pie Lapmežciema 
dižliepas, kuru senāk ir pabojājis zibens. Tikpat kā liepas 
ēnā atrodas pirms pāris gadiem atklātais Zivju namiņš, vēl 
viena Rudzīšu ģimenes darba vieta. Par to rūpējas Ģirta 
mamma Rudīte. Ļoti mājīgi iekārtots ģimenes uzņēmums, 
par ko apliecina ģimenes fotogrāfija. Mazajā namiņā ir silts 
un jauki smaržo kafija, bet galvenais – te ir kūpinātās zivis. 
To smarža ir neaizmirstama. Man, kā jūrmalniecei, tā nāk 
līdzi no bērnības. Jauki ir tas, ka te ceļmalā braucējiem ir 
iespēja nogaršot neatvairāmas lašmaizītes un ķilavu maizī-
tes ar interesantu noformējumu, ar savu odziņu.

Parunājamies par dzīvi, par biznesu un biju patīkami 
pārsteigta, ka Rudzīši nešķendējas par valdību un nevienu 
nekritizē, vien uzteica Lapmežciema pašvaldību par atsau-

Pirts jūrā
Zivju namiņš pie dižliepas

Zivju namiņš.
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Ģirts Rudzītis saurbj caurumus 30cm biezā ledū.
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Mākslinieciski saslieti ledus gabali ar caurumotajiem sā-
niem gar ūdens malu!
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Ģirts Rudzītis ar mammu Rudīti.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

 
Turpinājums 15. lpp.



Trešdien, 2017. gada 22. februārī Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

28. septembris
Vakar gaisa ķengurs mūs paķēra no Ade-

laides un izlaida Vadjuk (Whadjuk) cilts zemē, 
Pertas lidostā. Trīs stundu laikā bijām pārlēkuši 
2 600 km vai kā attālumu no Rīgas līdz Neapolei. 
Starp mākoņiem nebija redzamas Vācijas, Fran-
cijas vai Itālijas ainavas, to vietā – jūra, tuksnesis 

un vietām – rets zaļums. Viesojamies pie bijušā kaimiņu zēna – 
Ilmāra Rudaka un viņa laulātās dzīvesbiedres Anitas.

Iesākām dienu pie Sorento izbūvētās krastmalas, kur uz 
ceļa rādītāja staba informācija: uz vienu pusi tikai 15 336 km 
ir Parīze, bet uz otro pusi – 3 284 km atrodas Sidneja. Aizvējā 
ūdenī bija noenkurotas laivas; dažas pārdošanā, kā to infor-
mēja izliktās šiltes. Cenas no lētā gala sākas ar ap $200 000. 
Mums nebija nekāda vēlme mājās tikt ar jūras spēku! 

Piebraucām pie tuvu pilsētai esošā 85m augstā pakalna 
Rībuld kalns (Reabold Hill). Tur koku galotņu augstumā ir 
izveidotas koka takas – laipas pastaigai, kas sniedz skais-
tu panorāmu ne tikai uz pilsētu, bet arī uz Indijas okeānu. 
Vientulīga, ar garlaicīgu skatu megpaija uz vienas kājas sē-
dēja uz staba un mūs vēroja. Baudīšanas laiku ierobežojām, 
jo vēsais vējš neatlaidīgi svilpoja.

No Parlamenta ēkas, kas ir uzbūvēta pilsētas pakalnē, 
varējām tuvāk baudīt pilsētas skatu, kas apvienoja vēstu-
risko Barakas Arku (Barracks Arch) ar jaunām celtnēm. 
Būvēta 1866.g Tudor pils stilā. Tās bija celtas kā barakas 
sargiem un viņu ģimenēm, kas kuģa ceļojumā no Angli-
jas sargāja noziedzniekus. 1960. gados valdība gribēja pili 
likvidēt, to atvietojot ar jauni plānotiem auto ceļiem, bet 
tauta un vēsturiskā mantojuma sabiedrības izcīnīja mazu 
uzvaru, atstājot, vārdu sakot, priekšdurvis.

Mums bija iespēja sīkāk apskatīt pilsētu, kamēr Ilmāram 
bija sabiedrības pienākumi. Ar kartēm rokās izstaigājām 
pilsētu krustām, šķērsām. Elizabetes krastmalā lielā Gulbju 
upe (Swan River) iepriecināja ar laivām, putniem, skaistiem 
tiltiem. Pa gabalu ieraudzījām gondolu, it kā būtu Venēcijā.

Iegriezāmies Sv. Jura katedrālē (St. George Cathedral), 
kur uz mums ārkārtīgi lielu iespaidu atstāja ērģeles un zal-
dātu kapliča. Ērģeles ir darinātas no Tasmānijas ozola, un 
daļa no to 3 516 stabulēm ir izvietotas kā trompetes – uz 
priekšu. Ko tādu nebiju iepriekš redzējusi! Ievadīju sarunas 
ar personālu un tiku uzaicināta uz kora mēģinājumu svēt-
dienas rītā, bet tas diemžēl nesakrita ar mūsu ceļojuma plā-
niem. Baznīcas kora diriģents un ērģelnieks ir starptautiski 
pazīstams Džosefs (Joseph) Nolans, kas ir spēlējis karaļu 
pilīs un ar izciliem panākumiem izdevis vairākus CD.

Tur mums ieteica apskatīt pavalsts jaunās bibliotēkas 
ēku. Cilpojām pāri kvartālam un ar liftu līdz pašai aug-
šai, jo tur jau būtu tie labākie skati. Nepagāja ilgi, kad pie 
Pētera pienāca stāva dežurante, vaicājot iemeslu viņam tur 
atrasties. Iznāk, ka šis stāvs domāts tikai tiem līdz 25 ga-
diem! Viņš nebija vienīgais jaunais puisis, kuram ar smai-
du parādīja izeju. Es biju nosēdusies maliņā, skatot savus 
foto uzņēmumus, un pie manis nepienāca. Varbūt mana 
štukatūra sedza nopelnītās rakstura grumbas!!

29. septembris
Izbraucām no mājas agri no rīta uz Kings parku. Šis pil-

sētas parks ir viens no pasaules lielākajiem – 406 km2, lielāks 
par 341 km2 lielo Ņujorkas Centrālo parku. Atrodoties kalna 
galotnē, bija vareni skati uz pilsētu un Gulbja upi. Pirmā pa-
saules kara piemineklis bija iespaidīgs ar lielumu un apkārtni.

Tur bija dažādas pastaigas; piem., Kokoda Atmiņu pa-
staiga – par godu Austrālijas zaldātiem Jaungvinejā, kā arī 
citas eikaliptu gatves sastādītas karā kritušo piemiņai.

Parks ir botāniskais dārzs, kam ir ap 2 000 dabīgo puķu 
šķirņu un 80 putnu sugu. Septembra mēnesis parkam ir fes-
tivāla laiks, jo viss ziedēja. Tiek rīkotas izstādes, mūzikas 

sarīkojumi un līdz ar to ir arī tūristu bari. Rīta stundā uz 
neilgu laiku novietojām mašīnu un baudījām parku saules 
siltumā bez lielas burzmas.

Pēc tam braucām uz Fremantli – ostas pilsētu 19 km no 
Pertas. Iedzimto valodā to sauc pa Valjalup (Walyallup); tulko-
jumā Raudulīgā vieta. Esam tagad Nyungar cilts rajonā, kur at-
rodas Gulbju upes grīva. Atstājam mašīnu ostā pasauļoties un 
izstaigājam vienu daļu ar kājām. Ir skaista diena, svaigs gaiss, 
un ostā lielie komerciālie kuģi kā milži peld mums garām.

Neesam nostaigājuši vēl daudz soļus, kad esam pie pa-
valsts muzeja nodaļas, kur uz 400 āra paneļiem atrodam 
imigranta/bēgļu datus, iebraucēja gadu, kuģa un ģimenes 
vārdu. Iespaidīgi! Netālu ir piemineklis iebraucējiem.

Mani vecāki iebrauca Fremantlē 1949. gadā kā dīpīši no 
Vācijas ar Oxfordshire. Novembra karstumā no kuģa kla-
ja tie pirmo reizi redzēja Austrāliju tuvumā. Viņus nelaida 
nost no kuģa, kamēr tas uzņēma svaigo ūdeni, jo galapunk-
ts bija Adelaide. Galvenie galapunkti Austrālijā bija gar 
austruma krastu, un Fremantlē neizkāpa daudz tautiešu.

Perta, Pinakuls (Pinnacles), Pembertona (1)
Ceļojums gar Austrālijas rietumkrastu

Gondola pie Elizabetes krastmalas.
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Marija pie bēgļu, imigrantu pieminekli Fremantlē.
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Fremantles pirmais cietums.
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Lielās mūzikas balvas 2016 
(LMB 2016) kategorijā Par izcilu 
sniegumu gada garumā ir nominē-
ti – Latvijas Nacionālās operas koris, 
diriģents Aigars Meri; Latvijas Radio 
bigbends, vadītājs Māris Briežkalns, 
mākslinieciskais vadītājs Raimonds 
Pauls, muzikālais vadītājs Kārlis Va-
nags; vokālā grupa Schola Cantorum 
Riga, vadītājs Guntars Prānis.

Balvu pasniegšanas ceremonija ar 
ilggadējā sadarbības partnera Hen-
nessy atbalstu notiks  7.  martā  Lat-
vijas Nacionālajā operā plkst. 19.00. 
Pasākumu tiešraidē atspoguļos Lat-
vijas Radio 3 Klasika pllst. 19.00 un 
Latvijas Televīzijas 1. kanāls atliktajā 
tiešraidē plkst. 22.05.

Latvijas  Nacionālās  operas 
(LNO) korim, kura kormeistars kopš 
2006. gada ir  Aigars  Meri, pagāju-
šais gads bijis nozīmīgs kvalitātes un 
pašapziņas uzrāviens, ne vienā vien 
LNO iestudējumā pārliecinot gan ar 
muzikālajām kvalitātēm, gan ar spilg-
tu aktiermeistarību. Jo īpaši krāšņi 
šis kolektīvs uzplauka Džuzepes Ver-
di Makbetā, Ērika Ešenvalda operas 
Iemūrētie un arī Pētera Čaikovska Je-
vgeņija Oņegina jauniestudējumos.

Latvijas  Radio  bigbends ieņem 
nozīmīgu vietu Latvijas džeza mūzi-
kas vēsturē un tagadnē. Pēc 16 gadu 
pārtraukuma leģendārais džeza kolek-
tīvs aktīvu darbību atsāka 2012. gadā 
un pērn svinēja savas dibināšanas 
50. gadadienu. Nozīmīgo jubileju big-
bends ieskandināja ar ļoti augstā pro-
fesionālā līmenī īstenotām tehniski 
sarežģītām un mākslinieciski spilgtām 
programmām, kā koncertos, tā arī ie-
skaņojumos aizrautīgi popularizējot 
latviešu džeza mūziku un sadarbojo-
ties gan ar pasaules līmeņa mūzikas 
leģendām, gan jaunajiem talantiem. 
Latvijas Radio bigbenda pamatsastāvā 
šobrīd ir vieni no labākajiem Latvijas 
džeza mūzikas pārstāvjiem. Kolektī-
va direktors ir Māris Briežkalns, pie 

diriģenta pults un 
arī mūziķu rindās 
allaž spožs ir Kār-
lis Vanags, bet or-
ķestra patrons un 
mākslinieciskais 
vadītājs ir maestro 
Raimonds Pauls.

Vokālā  grupa 
Schola Cantorum 
Riga jau vairāk 
nekā divas desmit-
gades profesionāli 
un mākslinieciski 
augstvērtīgi atska-
ņo senās mūzikas repertuāru, īpašu 
lomu savās programmās atvēlot grego-
riskajam korālim. Ansambļa māksli-
nieciskais vadītājs ir Guntars Prānis. 
Viņa dibinātais ansamblis ir viens no 
šī mūzikas novada celmlaužiem Latvi-
jā. Kaut goda vieta mūziķu bagātīgajā 
repertuārā ir viduslaiku mūzikai, ik 
pa laikam to papildina arī kāds tieši 
viņiem rakstīts jaundarbs. Aizvadī-
tajā gadā vokālā grupa ar vairākiem 
koncertiem klausītājus priecēja Latvi-

jā un arī tālu aiz tās robežām, uzstā-
joties gan pilsētās, gan nelielās lauku 
baznīcās, un nereti savas programmas 
veidojot arī koncertlekciju formā. Pērn 
Schola Cantorum Riga papildināja ie-
rakstu klāstu un Rīgas Doma unikāla-
jā akustikā iedziedāja albumu Domus 
Mea, kas jau paguvis saņemt atzinīgus 
vērtējumus arī no ārzemju kritiķiem.

Rinta Bružēvica
„Latvijas koncertu“ sabiedrisko 

attiecību speciāliste

„Par izcilu sniegumu gada garumā“
Lielās mūzikas balvas 2016 nominanti 

Latvijas Radio bigbends.
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Latvijas Nacionālās operas koris.
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„Schola Cantorum Riga“.
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Bezmaksas sabiedriskais transports Rīgā
To no 2018. gada ieviesīšot Jaunā konservatīvā partija

Jaunā konservatīvā partija (JKP) 
uzsāk paziņojumu sēriju par to, kas un 
kādā veidā tiks darīts pēc ievēlēšanas 
Rīgas pilsētas domē.

Pirmais darbs, ko JKP darīs Rīgas 
domē (RD), ir visu pašvaldības uzņēmu-
mu audits. Tādā veidā ir iespējams sama-
zināt administratīvās izmaksas un no-
vērst nelietderīgu līdzekļu izšķērdēšanu 
visās RD struktūrās. Ietaupītie līdzekļi 
tiks novirzīti rīdzinieku dzīves kvalitā-
tes celšanai. Būs iespējams investēt pil-
sētas infrastruktūras straujākā attīstībā, 
biznesa vides uzlabošanā, pilsētas starp-

tautiskās konkurētspējas celšanā un ie-
dzīvotāju sociālā atbalsta pilnveidošanā.

Kā pirmo taustāmo ieguvumu no JKP 
uzvaras RD vēlēšanās, rīdzinieki izjutīs 
no 2018. gada 1. janvāra ieviešamo bez-
maksas braukšanu Rīgas satiksmes (RS) 
autobusos, trolejbusos un tramvajos. 

Šogad Rīgas domes dotācija RS ir 
pārsniegusi jau 90 000 000 eiro. Ar šo 
finansējumu ir pilnīgi pietiekami, lai no-
drošinātu bezmaksas braukšanu ne tikai 
Rīgas iedzīvotājiem, bet arī mūsu pilsētas 
viesiem. Tikai novēršot nelietderīgo nau-
das šķērdēšanu un samazinot adminis-

tratīvās izmaksas, JKP atcels braukšanas 
maksu Rīgas sabiedriskajā transportā. 

Tiem, kas mūs steigs apvainot ne-
pamatotos solījumos un populismā, 
iesakām ielāgot: katrs no JKP prog-
rammas punktiem ir balstīts aprēķinos 
un ir reāli izpildāms. Tās nav vispārē-
jas frāzes par gaišo nākotni, bet reāls 
plāns mūsu pilsētas attīstībai.

Kur tiks iegūti līdzekļi bezmaksas 
transportam?

Pirmkārt: Ieņēmumi no biļešu tirdz-
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Uz Lielo mūzikas balvu 2016 kate-
gorijā Gada mūziķis pretendē dziedā-
tājs Jānis Apeinis, vijolniece Eva Bin-
dere un pianists Reinis Zariņš. Balvu 
pasniegšanas ceremonija ar ilggadējā 
sadarbības partnera Hennessy atbalstu 
notiks 7.  martā  Latvijas Nacionālajā 
operā plkst. 19.00. Pasākumu tiešrai-
dē atspoguļos Latvijas Radio 3 Klasi-
ka plkst. 19.00 un Latvijas Televīzijas 
1. kanāls atliktajā tiešraidē plkst. 22.05.

Dziedātāja Jāņa  Apeiņa lomu 
skaits tuvojas jau četriem desmitiem, 
ne mazāk iespaidīga ir arī viņa teh-
niskā varēšana un mākslinieciskais 
sniegums, kas opermīļus priecējis ne 
vien Latvijā, bet arī citās zemēs. Viņš 
ir viens no vadošajiem Latvijas Nacio-
nālās operas solistiem, kas pērn jo īpaši 
valdzināja kā elegants un šarmants Ei-
zenšteins Štrausa operetē Sikspārnis, 
vīrišķīgs Celtnieks Ešenvalda operā 
Iemūrētie, māsu aizstāvošs Valentīns 
Guno Fausta jauniestudējumā un apņē-
mības pilns Renato Verdi Masku balles 
brīvdabas izrādē Siguldas Opermūzi-
kas svētkos. Jāņa Apeiņa kroņa loma ir 

Oņegins, kas skatītājus līdz sirds dziļu-
miem aizkustinājusi jau septiņos iestu-
dējumos, tostarp arī vēl pavisam nesen 
pirmizrādi piedzīvojušajā Aināra Rubi-
ķa un Rēzijas Kalniņas kopīgi veidotajā 
Čaikovska operas jauniestudējumā.

Eva  Bindere ir viena no Latvijas 
spožākajām vijolniecēm – spilgta solis-
te, iejūtīga kamermūziķe, temperamen-
tīga orķestru koncertmeistare, arī izcila 
pedagoģe. Pērn, paralēli intensīvajai 
koncertdarbībai ārpus dzimtenes, Latvi-
jas klausītājus Eva Bindere uzrunāja gan 
alternatīvajā kamermūzikas festivālā 
Sansusī, kur muzicēja kopā ar izciliem 
saspēles partneriem – čellisti Kristīni 
Blaumani un pianistu Reini Zariņu, gan 
sajūsmināja JVLMA simfoniskā orķes-
tra sezonas atklāšanas koncertā, lieliskā 
skatuviskā sapratnē kopā ar diriģentu 
Andri Vecumnieku gaismā ceļot maz 
zināmo Jēkaba Mediņa Vijolkoncertu. 
Eva arī pārsteidza ar gluži svaigu tik 
labi pazīstamā Ludviga van Bēthovena 
koncerta lasījumu, saspēlējoties ar And-
ra Pogas vadīto LNSO pavasarī notiku-
šā Baltijas simfoniskā festivāla ietvaros.

Nav tāda skaņdarba, kas, nokļūstot 
zem vairākkārtējā Lielās Mūzikas bal-
vas saņēmēja Reiņa Zariņa prasmīga-
jiem pirkstiem, nekļūtu par interpretā-
ciju. Viss, kam starptautisku konkursu 
laureāts, Londonā dzīvojošais pianists, 
muzikāli pieskaras, kļūst par neatkār-
tojamu un īpašu skaņdarba lasījumu. 
Aizvadītajā gadā par īpašām virsotnēm 
viņa koncertdarbībā izvērtās divu cik-
lu lasījumi. Aprīlī Latgales vēstniecībā 
Gors klavierspēles meistars kopā ar de-
jotāju Kirilu Burlovu piešķīra jaunu elpu 
koncertizrādei Gadalaiki – Pētera Vaska 
ciklam ar tādu pat nosaukumu, bet īsi 
pirms Ziemassvētkiem Dzintaru kon-

certzālē atskaņoja Olivjē Mesiāna mo-
numentālo opusu Divdesmit skatieni uz 
Kristus bērnu, sarežģīto partitūru spēlē-
jot no galvas un tik augstā māksliniecis-
kā līmenī, ka vairāk nekā divas stundas 
klausītāju uzmanība neatslāba ne mirkli.

Rinta Bružēvica
„Latvijas koncertu“ sabiedrisko 

attiecību speciāliste

„Gada mūziķis“
Lielās mūzikas balvas 2016 nominanti
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Lielās mūzikas balvas 2016 
(LMB 2016) kategorijā Gada uzve-
dums ir nominēta Ērika Ešenvalda 
opera IEMŪRĒTIE Latvijas Nacionā-
lajā operā; kora opera NEOARCTIC 
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī; 
Šarla Guno opera FAUSTS Latvijas 
Nacionālajā operā.

Balvu pasniegšanas ceremonija ar 
ilggadējā sadarbības partnera Hennessy 
atbalstu notiks  7. martā Latvijas Na-
cionālajā operā plkst. 19.00. Pasākumu 
tiešraidē atspoguļos Latvijas Televīzijas 
1. kanāls un Latvijas Radio 3 Klasika.

Ērika  Ešenvalda opera IEMŪ-
RĒTIE ir uzrunājošs un ļoti būtisks, 
saturā daudzslāņains darbs, kas, ak-
tualizējot atšķirīgas dzīves vērtības 
un izvēles nenovēršamību, personiskā 
un pārlaicīgā mērogā runā par upu-

ra neizbēgamību 
un jēgu. Operas 
pirmizrāde noti-
ka19. maijā Lat-
vijas Nacionālajā 
operā. Mūsdienīgi 
postmodernā estē-
tikā veidotais mu-
zikāli skatuviskais 
darbs, kura žan-
riskajai definēša-
nai libreta autore 
dzejniece Inese 
Zandere lietojusi 
apzīmējumu mī-
tiskā melodrāma, 
koncentrējas uz 
gadsimtu teikās un 
vēstures patiesībā sakņoto būvupura 
tēmu. Jaunā opera un tās iestudējums 

„Gada uzvedums“
Lielās mūzikas balvas 2016 nominanti

„Iemūrētie“.
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Tomēr tie, kas izkāpa, bija darbīgi un paspēja piecas 
reizes sarīkot Austrālijas Latviešu Kultūras dienas! At-
ceros pirmās Austrālijas Latviešu Kultūras dienas Pertā 
1964. gadā, kad koristi ar vilcienu brauca ekonomiskā kla-
sē, t.i., sēdēja krēslos un pa laikam vai nu sita kārtis, vai uz-
dziedāja. Ceļojums ilga 2 naktis un 3 dienas! Iebraucot Per-
tas dzelzceļa stacijā, diriģents Kaspars Svenne uz peronu 
novadīja dziesmu. Ar brāli bijām tik knauķi, bet ģimenes 
draugi, pie kuriem apmetamies, dzīvoja šeit – Fremantlē.

Pa trepēm uzkāpjam 1831. gadā būvētā pirmajā cietu-
mā, kas ir vecākā ēka Rietumaustrālijā. Tur izvietoja ar pir-
mo kuģi atvestos 75 britu noziedzniekus, kamēr izdomāja, 
ka vieta par mazu un uzbūvēja Fremantles otro cietumu, 
kas kopš 2010. gada augusta atrodas UNESCO cietumu sa-
rakstā. Pirmajam cietumam bija mazas tumšas telpas kalna 
galā, bet kas pa skatu! Vēlāk ar mašīnu piebraucām pie otrā 
cietokšņa sānu durvīm, ko lietoja no Melburnas atbrauku-
šais nāves sodu izpildītājs. Arī kad nāves sodu atcēla, vi-
ņam esot vēl ilgus gadus maksāta alga.

Oriģinālā Fremantles arhitektūra ir daļēji paturēta. Atra-
dām raksturīgus krodziņus un alus brūžus. Kopš 1987. gada 

Amerikas zēģelēšanas kausa, pilsētu veidoja un mainīja, lai 
būtu pievilcīga pasaules tūristiem, un tas ir saglabāts.

Krastmalā zvejniekiem, kas zaudējuši dzīvības savā 
maizes darbā, ir piemineklis, kurā iegravēti viņu vārdi. Ap 
jūras līci bija skaistas ēdnīcas ar piesietām zvejnieku laivām, 
kas bubināja ūdenī. Mums pusdienās bija zivs ar čipiņiem, un 
Ilmārs pasūtīja gaļīgas kājas, kas manai mēlei likās bez gar-
šas. Liekas, ka vienam 8 kājniekam bija viena kāja mazāk!

Izstaigājām arī citus muzejus, apskatot kuģu vēsturi un 
Austrālijas pirmsākumus. Nīderlandes kuģis Duyfken ap-
ciemoja Austrāliju 164 gadus pirms kapteiņa Kuka (Capt. 
Cook), satiekot Austrālijas iedzimtos. Interesanti bija uz-
zināt, ka kuģa korpuss bija taisīts no Eiropas ozolkoka, no 
Latvijas. Buras no lina audekla un takelāža no kaņepju au-
dumiem. Tas viss jau tagad nāk atpakaļ modē!

Vakarā netālu no Gulbju upes ieēdām unikālas vakariņas 
Gilforda (Guilford) pilsētiņā, kur atrodas daļa no vecākajām 
mājām Rietumkrastā. Alfrēda Virtuve (Alfreds Kitchen) uzsāka 
darbību 1946. gadā, un bija vienīgā vieta Pertā, kur vēlā nakts 
stundā varēja iegādāties ēdienu. Tā bija un ir populāra vieta 
smago mašīnu braucējiem, taksīšu šoferiem un policistiem. 
Ārā pie kamīna – sildījāmies un baudījām garšīgus burgerus.

Turpmāk vēl

Perta, Pinakuls (Pinnacles), Pembertona (1)
Turpinājums no 11. lpp.

Valsts finansēs juridisko palīdzību
Latvijas bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs

Latvijas valstspiederīgajiem ārval-
stīs būs pieejams valsts atbalsts tiesis-
ko problēmu risināšanai ārvalstīs, kas 
saistītas ar bērnu aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs. 
To paredz grozījumi Valsts nodrošinā-
tās juridiskās palīdzības likumā, kas 
ceturtdien, 2. februārī, trešajā galīga-
jā lasījumā pieņemti Saeimā.

Likuma izmaiņas paredz ārvalstīs 
dzīvojošiem Latvijas valstspiederīgajiem 
apmaksāt sniegtas juridiskās konsultāci-
jas, kā arī pārstāvību tiesvedībā vai iestā-
dē tās pieņemtā lēmuma pārskatīšanai, ja 
ārvalsts normatīvie akti neparedz tiesve-
dību šajos procesos. Pārstāvību apmak-
sās, ja pēc juridiskās palīdzības sniedzēja 
ārvalstīs sniegtās juridiskās konsultācijas 
ir saņemts viņa atzinums par pārstāvības 
lietderību un nepieciešamību.

Tiesības saņemt Latvijas valsts ap-
maksātu palīdzību būs Latvijas valst-
spiederīgajiem, ja tiem nav tiesību 
saņemt attiecīgas valsts nodrošinātu ju-
ridisko palīdzību. Latvijas finansējums 
būs pieejams arī gadījumā, ja ārvalstī 
nav juridiskās palīdzības sistēmas vai 
attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta 
juridiskā palīdzība. Tāpat Latvijas at-
balsts būs pieejams, ja norīkotais ārvalsts 
juridiskās palīdzības sniedzējs ir atzinis, 
ka juridiskā palīdzība lietā nav lietderīga 
vai juridiskās palīdzības sniegšanu nav 
iespējams uzsākt vai turpināt no Latvijas 
valstspiederīgā neatkarīgu apstākļu dēļ.

Lai saņemtu finansiālo atbalstu, ar 
iesniegumu būs jāvēršas Juridiskās pa-
līdzības administrācijā.

Visbiežāk ar bērnu aprūpes tiesībām 
saistītas problēmas ir Latvijas valstspie-

derīgajiem, kuri dzīvo Īrijā, Lielbritāni-
jā, Vācijā un Norvēģijā, liecina Tieslietu 
ministrijas sniegtā informācija.

Tāpat likuma grozījumi ieviesīs 
valsts nodrošinātas juridiskās palīdzī-
bas institūtu administratīvajās lietās 
tiesā. Valsts apmaksātas jurista palīdzī-
bas piešķiršana būs tiesas kompeten-
cē, un to piešķirs, izvērtējot personas 
mantisko stāvokli un lietas sarežģītību. 
Pēc Juridiskās palīdzības administrā-
cijas aplēsēm gadā valsts nodrošināta 
juridiskā palīdzība tiks sniegta aptuve-
ni 30 tiesvedību procesos.

Likuma grozījumi stāsies spēkā šī 
gada  1.  martā, bet jaunā nodaļa par 
valsts finansētu juridisko palīdzību 
ārvalstīs dzīvojošajiem būs spēkā no 
1. aprīļa.

Saeimas Preses dienests

niecības sastādi tikai ⅓ daļu no RS ieņē-
mumiem, 2/3 tiek subsidētas no budžeta.

Otrkārt: Gandrīz puse no e-ta-
lonu ieņēmumiem tiek izlietota to ra-
žošanai, pārdošanai un uzturēšanai. 
Tātad, pusi no braukšanas maksas 
mēs – visi, kas izmantojam sabiedris-
ko transportu Rīgā – maksājam nevis 
par braucienu, bet tikai par e-talonu.

Treškārt: RS pašreizējās adminis-
tratīvās izmaksas un uzpūstie saimnie-
ciskie izdevumi nanoūdeņu iepirku-
miem u.tml.  dod iespējas samazināt šos 
izdevumus vismaz par 50%. Revidēti 
tiks arī visi līgumi par ārpakalpojumiem, 
ko RS iepērk no privātiem uzņēmumiem.

Ceturtkārt: Būtiska līdzekļu 
ekonomija panākama arī uz vairāk kā 

200 000 000 eiro lielo Rīgas satiksmes 
parādsaistību pārkreditāciju uz zemā-
kiem procentiem. Tas ir reāli izdarāms!

JKP atteiksies arī no dārgā kapu 
tramvaja projekta, kas šobrīd rīdzinie-
kiem draud ar jaunām 100 000 000 eiro 
kredītsaistībām.

Kapu tramvaja vietā tiks ieviesti 
jauni transporta maršruti un palieli-
nāts to kursēšanas biežums sastrē-
gumstundās, kas ļaus ērti pārvietoties 
pilsētā un atslogos pilsētas centru no 
privātā autotransporta.

JKP uzsver – Rīgas vairāk kā mil-
jardu lielais budžets, ko veido rīdzinie-
ku maksātie nodokļi, var tikt izman-
tots daudz racionālāk un visu Rīgas 
iedzīvotāju interesēs. Mūsu virsuzde-
vums ir novērst nodokļu naudas iz-
saimniekošanu Rīgas pilsētā, un uz-
skatāmi demonstrēt rīdziniekiem, ko 

var paveikt godīga pilsētas pārvalde.
Šis ir pirmais ieskats JKP Rīgas 

pilsētas pašvaldību vēlēšanu program-
mā. Drīzumā mēs iepazīstināsim arī ar 
citiem būtiskiem plāniem, kas tiks rea-
lizēti pēc šī gada 3. jūnija vēlēšanām.

Svarīga piebilde. JKP plāns Rīgas 
sakārtošanai var tikt pilnībā realizēts ti-
kai pie pilnīgas kontroles iegūšanas pār 
Rīgas pilsētu. Kāpēc tā? Tāpēc, ka ejot 
koalīcijā ar jebkuru citu politisko spēku, 
jebkura JKP iniciatīva var tikt viegli 
bloķēta ar balsojumu Rīgas domes sēdē.

JKP aicina ne tikai atbalstīt mūs 
pašvaldību vēlēšanās, bet katram Latvi-
jas iedzīvotājam, kam tuvas mūsu vēr-
tības, iesaistīties mūsu komandā, lai ko-
pīgiem spēkiem ieviestu godīgu valsts 
pārvaldi mūsu Rīgā un mūsu Latvijā.

Santa Suhaka
JKP Valdes priekšsēdētāja palīdze

Bezmaksas transports Rīgā
Turpinājums no 12. lpp.
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piedāvā gan dziļi personisku traģisku 
upurētas mīlestības stāstu par radošu 
personību starp nežēlīgām dzīves iz-
vēlēm, gan atklāj universālus simbo-
lus, gan portretē sabiedrību – no mā-
ņticībā balstītiem būvnieku rituāliem 
un ikdienas dzīves epizodēm līdz iro-
niski atrādītam pompozam mūsdienu 
varas ceremoniālam. Ērika Ešenvalda 
otrais darbs operas žanrā ir viņa kā sti-
lizētāja meistarības kvintesence – da-
žādi stili un žanri te mērķtiecīgi kalpo 
kā atpazīstamu un asociatīvi mērķētu 
zīmju valoda. Režisorei Laurai Gro-
zai-Ķiberei  debija operas žanrā iz-
devusies spoža, pārliecina arī solistu 
ansamblis un Latvijas Nacionālās ope-
ras koris. Muzikālais jauniestudējums 
tapis diriģenta Māra Sirmā vadībā.

Kora opera NEOARCTIC ir rosino-
ša, poētiska un saviļņojoša muzikāla 

performance par antropocēnu – jaunu 
ģeoloģisko laikmetu, kam raksturīga 
iepriekš nepieredzēta cilvēka ietekme 
uz Zemes ekosistēmām. Vienlaikus 
tas ir arī stāsts par katru no mums. 
Divpadsmit dziesmas un divpadsmit 
izcili Latvijas Radio kora dziedātāji, 
divpadsmit dabas ainavas un divpad-
smit skaņu ainas, kuras viens no otra 
neatkarīgi gleznojuši divi komponis-
ti – plaši pazīstamais britu elektronis-
kās un tehnomūzikas autors Endijs 
Stots un jaunais latviešu skaņdaris 
Krists Auznieks. Jau trešais dāņu re-
žisores Kirstenas Dēlholmas radītās 
eksperimentālās apvienības Hotel Pro 
Forma un Latvijas Radio kora un di-
riģenta Kaspara  Putniņa sadarbības 
projekts pirmizrādi piedzīvoja Mihaila 
Čehova Rīgas Krievu teātrī 26. augus-
tā un pārteidza kā vizuāli iespaidīgs, 
estētiski baudāms un emocionāli uzru-
nājošs iestudējums.

Johana Volfganga Gētes traģēdi-

jas iedvesmotās Šarla Guno operas 
FAUSTS iestudējums Aika Karapet-
jana režijā un ar muzikālo vadītāju 
Tadeušu  Voicehovski pie diriģenta 
pults pirmizrādi Latvijas Nacionālajā 
operā piedzīvoja 30. septembrī. LNOB 
2016./2017. gada sezonas pirmais jau-
niestudējums ir spriegs un emocionā-
li uzrunājošs, vērienīgs un cilvēciski 
patiess, tas izdevies gan muzikāli, gan 
vizuāli mākslinieciski iespaidīgs. Iz-
rāde ir konceptuāli un stilistiski kon-
sekventa, arī muzikāli un vizuāli har-
moniska, jo režija te seko mūzikai, kas 
mūsdienās ir retums. Par iestudējuma 
muzikālo veiksmi īpaši jāpateicas diri-
ģentam Tadeušam Voicehovskim, kura 
vadītais orķestris ir šīs operas asinsri-
te, tās galvenais muzikālais balsts un 
lieliskā solistu ansambļa nepagurstošs 
iedvesmotājs.

Rinta Bružēvica
„Latvijas koncertu“ sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. februāris
Alma, Annemarija
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Jānis Saltups.

26. februāris
Evelīna, Mētra, Aurēlija
1925. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Visvaldis Sniedze.

27. februāris
Līvija, Līva, Andra
1877. literatūras un mākslas kritiķis, 
publicists Jānis Asaris.
1907. gleznotājs Kārlis Sūniņš.
1912. fiziķis, izgudrotājs Konstantīns 
Počs.
1932. ALT aktrise Guna Kūlniece (dz. 
Kaziņa).

1947. vijolnieks, Kremerata Baltica di-
binātājs un vadītājs Gidons Krēmers.

28. februāris
Skaidrīte, Skaidra, Justs
1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Arnis Vējiņš.
1957. latviešu virsnieks, NBS ko-
mandieris (1999.-2003., 2010.g. 6.jūl.-
2017.g. 27.janv.) Raimonds Graube.

1. marts
Ivars, Ilgvars
Vispasaules civilās aizsardzības diena
1922. dzejnieks Arvīds Skalbe.
1923. sabiedrisks darbinieks, Austrāli-
jas DV bij. priekšnieks Juris Mellēns.
1927. dibināta studentu organizācija 
Concordia Imantica.

2. marts
Lavīze, Luīze, Laila
1957. gleznotāja Sandra Krastiņa.

3. marts
Tālis, Tālavs, Marts
1872. gleznotājs, mākslas pedagogs 
Vilhelms Kārlis Purvītis.
1872. sabiedrisks darbinieks, politiķis, 
Saeimas priekšsēdētājs (1925.-1934.) 
Pauls Kalniņš.
1902. žurnāliste, literāte Ausma Roga 
(arī Rasma Roga).
1942. angļu lidmašīnas bombardē Pa-
rīzi – 623 franči nogalināti.
1947. aktieris Zigurds Neimanis.
1954. mācītājs Aldis Elberts.
1982. Latvijas politiķis, uzņēmējs 
Dmitrijs Mironovs.  ■

„Gada uzvedums“
Turpinājums no 13. lpp.
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Nokusīs sniegs, būs jāaiziet nogaršot maizītes un jāno-

pērk kādu kālu kūpinātās reņģes, jo to svaigums ir garan-

tēts. Paldies, Rudzīši, bija jauki ar jums iepazīties!
Tuvojās saulrieta laiks, un devos gar jūru uz savu Jūr-

malu, ik pa brīdim atskatoties uz rietošo sauli un krāsaina-
jiem mākoņiem.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Pirts jūrā
Turpinājums no 10. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. februārī.
€1 = 1,38350 AUD
€1 = 0,85145 GBP

€1 = 1,47720 NZD
€1 = 1,06160 USD

Adelaidē
Ceturtdien,  23.  febr., plkst. 10.30 
ALB namā Filmu rīts. Piedāvājam uz 
lielā ekrāna noskatīties filmu Rūdol-
fa mantojums. Sekos pusdienas. Lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā līdz 
20. februārim.
Sestdien, 25.  febr., plkst. 11.00 ALB 
namā Laimas Pavārmākas kursi. Ilze 
Ostrovska demonstrēs aukstās zupas 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
ar $4.
Svētdien, 26. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus un 
ne tik jaunus spēlētājus! ASK priekš-
nieks Jānis Lindbergs.
Otrdien, 28.  febr., plkst. 19.00 Tāla-
vas Latviešu kooperatīva valdes sēde.
Sestdien,  4.  martā, plkst. 14.00 DV 
namā Kalpaka / Kurzemes Cietokšņa 
piemiņas akts apvienots ar Adelaides 
nodaļas 65 gadu svinībām. Pēc svinī-
gās daļas koncerta; priekšnesumos uz-
stāsies DV vīru koris Daugava, Vana-
džu ansamblis un vietējie mākslinieki. 
Nodaļas 65 gadu pastāvēšanu svinēs 
ar Vanadžu gatavoto auksto galdu, 
kur pieteikšanās obligāta, zvanot Gun-
tai 8271 2029 vai Regīnai 8265 7140. 
Aukstā galda maksa $20. Būs arī lustī-
gi priekšnesumi.
Svētdien, 5. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas Mazajā zālē novuss. Gaidām jau-
nus un ne tik jaunus spēlētājus!
Svētdien, 5. martā, plkst. 14.00 ALB 
pēcpusdienā Dace Dārziņa atstāstīs 
par Zelta atrašanu Austrālijā, un kā 
tas ir ietekmējis Austrālijas vēstures 
īpašus pagriezienus; par apstākļiem 
zelta laukos, par vienlīdzības sabied-
rības rašanos un citiem jautājumiem. 
Ieejas maksa $10; ieejas cenā iekļauti 
atspirdzinājumi pie pārrunām.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J.Priedkalns
Svētdien,  5. martā, plkst. 11.00 Ga-
vēņa 1. svētdiena, dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 25. febr., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
Svētdien, 5. martā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ku informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 25.  febr., plkst. 14.00 KLB 
ģimenes diena Immanuel baznīcas 
zālē, Lyons. Būs dažādas interesan-
tas aktivitātes un pārsteigumi visiem 
vecumiem, jauniem un veciem! Ieeja 

pret labprātīgiem ziedojumiem. Gro-
ziņi: dzērieni groziņos, tēja un kafija 
sagādāta.
Sestdien,  4.  martā, plkst. 14.00 DV 
rīkots pulkveža O. Kalpaka piemiņas 
akts Immanuel baznīcas zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 24. febr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 4. martā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 4. martā, plkst. 12.00 Dau-
gavas skolas pilnsapulce Latviešu 
namā.
Svētdien,  5.  martā, plkst. 11.00 Sv. 
Krusta baznīcā plkv. O. Kalpaka un 
Studentu rotas piemiņas dievkalpo-
jums. Aicina SKKM un KKM saime.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 26. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 26. febr., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 5. martā, plkst. 11.00 Oska-
ra Kalpaka un Studentu rotas piemiņas 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Trešdien, 1. martā, plkst. 18.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  5. martā, plkst. 10.30 Ka-
pusvētki Karakatas kapsētā.

Sidnejā
Ceturtdien,  2.  martā, plkst. 12.00 
DV namā saiets un draudzības pēc-
pusdiena.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma notiks draudzes piln-
sapulce.
Svētdien, 5. martā, plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma būs 
pankūkas un referāts par Ciešanu lai-
ku.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  26.  febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 5. martā, plkst. 9.30 I Ga-
vēņa dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  2.  martā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 

Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.
Sestdien, 4. martā, plkst. 19.00 tikša-
nās Vācu klubā, Carrrara. (Vēl jātiek 
apstiprinātam).

Latvijā
Ceturtdien,  23.  febr., Spīķeru kon-
certzālē, festivāla Saxophonia ietva-
ros, muzicēs norvēģu mākslinieks – 
saksofonists Rolfs Ēriks Nīstrems un 
āfrikāņu tradicionālo instrumentu vir-
tuozs, dziedātājs Kouame Sereba.
Piektdien,  24.  febr., Rīgas Sv. Jāņa 
baznīcā, festivāla Saxophonia ietva-
ros, dzirdēsim Latvijas Radio kori, 
Rīgas saksofona kvartetu un saksofo-
nistu Žanu Pjēru Baralioli no Franci-
jas. Koncerta programmā Johana Se-
bastiāna Baha, Riharda Dubras, Ģerģa 
Ligeti skaņdarbi, kā arī Armanda 
Aleksandravičusa un Ērika Ešenvalda 
darbu pirmatskaņojumi.
Sestdien, 25. febr., kinoteātrī Splendid 
Palace festivālu Saxophonia noslēgs 
viens no ievērojamākajiem pasaules 
saksofonistiem – Šeimass Bleiks no 
ASV. Šī programma sagatavota īpaši 
Latvijas Radio bigbendam veidotās 
aranžijās, ko papildinās Grammy mū-
zikas ierakstu balvai nominētās Ņu-
jorkas elektroniskās mūzikas grupas 
Brazilian Girls soliste, komponiste un 
aktrise Sabīna Šuba.
Svētdien, 26. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas sko-
las).
Svētdien, 26. febr., plkst. 14.00 Dzin-
taru koncertzāles vēsturiskajā atjau-
notajā zālē koncertu ciklu Brīvdienu 
mūzika ietvaros, uzstāsies populārā 
dziedātāja Aminata ar džeza pianista 
Harija Baša Trio. Šajā koncertā mēs ru-
nāsim ar māksliniekiem, iepazīsim vi-
ņus arī kā cilvēkus, apspriedīsim pa kā-
dai aktualitātei un, protams, baudīsim 
izcilu mūziku nepiespiestā atmosfērā!
Pirmdien, 27. febr., plkst. 18.30 LNO 
Jaunajā zālē notiks Sarunas pirms 
pirmizrādēm par Karmenas jaunie-
studējumu. Programmā būs tikšanās 
ar jauniestudējuma radošo komandu, 
muzikāli priekšnesumi un operas vēs-
turnieka Mikus Čežes audiovizuāla 
lekcija.
Ceturtdien, 2. martā, Latvijas Nacio-
nālajā operā notiks Žorža Bizē operas 
Karmena pirmizrāde.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


