
„2017.  gada  aprīlī  – 
augustā  veiktā pētījuma 
„Mazākumtautību līdz-
dalība demokrātiskajos 
procesos Latvijā“ rezul-
tāti apliecina, ka īstenotā 

sabiedrības integrācijas politika ir ne-
susi pozitīvus rezultātus: ievērojami pa-
lielinājusies mazākumtautību pārstāvju 
piederība Latvijas valstij un lepnums 
par Latviju, latviešu valodas lietošana, 
būtiski samazinājies cilvēku skaits, kuri 
izjūt nostaļģiju pēc Padomju laikiem, 
mazinās mazākumtautību pārstāvju 
vēlme aizbraukt no Latvijas ,“ vērtē 
Kultūras ministrijas (KM) valsts sekre-
tāra vietniece Inita Pauloviča.

Salīdzinot ar 2015. gadu, šogad ievē-
rojami palielinājusies mazākumtautību 
pārstāvju piederības sajūta Latvijai: 
84% respondentu jūtas cieši vai ļoti 
cieši saistīti ar Latviju, 2015. gadā šis 

rādītājs bija 67%, savukārt 2013. gadā – 
69%. Ciešāku piederības sajūtu Latvi-
jai izjūt vecāku paaudžu respondenti, 
tomēr pēdējos gados ir ievērojami stip-
rinājusies arī mazākumtautību jauniešu 
piederības sajūta Latvijai.

Ievērojami palielinājies arī mazā-
kumtautību pārstāvju lepnums par pie-
derību Latvijai, īpaši krievu tautības 
pārstāvju vidū: šogad ar piederību Lat-
vijai lepojas vai drīzāk lepojas 59%, 
salīdzinot ar 44% 2015. gadā. Puse ma-
zākumtautību pārstāvju uzskata sevi 
par Latvijas patriotiem, tikai 8% ne-
jūtas piederīgi Latvijas iedzīvotājiem, 
kas apliecina mazākumtautību veik-
smīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Kopš 2015. gada būtiski samazinājies 
to cilvēku skaits, kas Padomju laikus vēr-
tē kā ļoti labus (16% šogad, salīdzinājumā 
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Latvijas ārsti Austrālijā
Informēs kolēģus par viroterapiju Latvijā

No š.g. 18-21. oktobrim Austrā-
lijā, Brisbenā norisinās 9. starptautis-
kais vispasaules Melanomas kongress, 
kurā uzaicināti sniegt satelītsimpoziju 
ir Starptautiskā viroterapijas centra 
pārstāvji no Latvijas – Asoc. prof. Pē-
teris Alberts un Dr. med. Jānis Dobe-
lis.

Kongresa ietvaros, 18. oktob-
rī plkst. 10:30 un 15:30 P. Alberts un 

J. Dobelis uzstāsies satelītsimpozijā 
Onkolītiskā viroterapija ar ECHO-7 
onkolītisko vīrusu un inovatīva pieeja 
melanomas skrīningā, kura laikā sim-
pozija apmeklētāji tiks informēti par 
speciālistu pieredzi vēža ārstēšanā ar 
ECHO-7 onkolītisko vīrusu, pētīju-
miem, kā arī iepazīstināti ar digitālo 
tehnoloģiju pienesumu agrīnā melano-
mas skrīningā.

9. starptautiskais vispasaules Me-
lanomas kongress šogad norisinās 
Austrālijā, Brisbenas izstāžu centrā un 
to apmeklēs vairāk nekā 1000 medicī-
nas speciālisti un zinātnieki no visas 
pasaules.

Ik reizi starptautiskais melanomas 
kongress apvieno pasaules vadošos 
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Pienācis laiks, kad 
jubilejas birst kā no 
pilnības raga. Nozīmī-
gākā, protams, ir pašas 
Latvijas simtgade, taču 
tiem, kuri lielāku vai 
mazāku daļu sava mūža 
ir ziedojuši skautu kus-

tībai, arī Latvijas skautu simtgade 
ir ievērojami svētki, kas tika svinēti 
Adelaides DV namā sestdien, 7. ok-
tobrī.

Nama zāli greznoja piemiņas lie-
tas, piem.: krekli, kaklauti, nozīmes, 
foto albumi un visādas piemiņas lie-
tas no nometnēm un nodarbībām. 
Plašo skati bija iekārtojis vadītājs 
Juris Skābe ar palīgiem Intu Skā-
bi un Imantu Kronīti. Pilnai zālei 
apmeklētāju vadītājs Juris pastāstīja 
par skautu kustības dibināšanu Lorda 
Bēden-Pauela ietekmē, kustības ie-
vešanu Latvijā un tās pirmo latviešu 
vadītāju, ģenerāli Kārli Gopperu. Kā 
visas labās lietas Latvijā, kustība pār-
trūka kara un krievu okupācijas laikā, 
taču bijušo skautu krūtīs ugunskura 
ogles klusi gruzdēja, lai uzliesmotu 
bēgļu nometnēs un vēlāk visās zemēs, 
kas šos bēgļus uzņēma: Anglijā, ASV, 
Kanādā, Skandināvijā, Vācijā un, pro-
tams, Austrālijā. Adelaides vienību 
dibināja jau 1950. gada 1. februārī. 
Vadītāja Jura stāstu par Latvijas skau-
tu vēsturi sāka un beidza ar dzies-
mām.

Okupācijas laikā Latvijā skautis-
mu smagi apspieda, taču jaunai brī-
vībai austot, kustība atsākās ar jaunu 
sparu, ar palīdzību no Rietumiem. 
Pirms pāris gadiem jaunie vadītā-
ji Rīgas pilī beidzot varēja dot savus 
vadītāja solījumus. Skautiem Latvijā 
notiek nodarbības un nometnes kā pie-
nākas.

Sekoja atmiņas par Adelaides 
skautu un gaidu dzīvi. Vadītājs Il-
mārs Lūsis atcerējās, ka nemaz nebija 
tik vienkārši nodibināt tieši latviešu 
skautus Adelaidē, jo austrālieši nesa-
prata, kāpēc latvieši nevar vienkārši 
pievienoties viņiem. Toreiz iebraucē-
jiem vēl lāga neuzticējās – tos tā īsti 
neņēma par pilnu. Taču vienā džambo-
rejā septiņi latvieši parādīja, ko spēj, 
un drīz pēc tam atļauja bija rokā. Par 
Saulkrastu nosauktā vienība varēja 
aicināt bijušos un topošos latviešu jau-
niešus – arī gaidas.

Nākošā problēma: kur noturēt no-
darbības? Sameklēja telpas pilsētā, 
taču tās ilgi nenoturēja. Vainīgas tās 
pašas gaidas – neatļautas personas, 
sieviešu kārtas! Kur palikt? Beidzot 
palīgā nāca Kārlis Līdums, iegādā-
dams mītni aiz Latviešu nama. Ade-
laides skautiem beidzot bija pastāvī-
gas mājās. Adelaides kalnos atrada 
draudzīgu saimnieku, kurš par pipar-
grauda renti atļāva iekārtot nometnes 
vietu, kur varēja rīkot lielākas un 
mazākas nometnes, un vairākus ga-
dus Adelaides skautu dzīve sita aug-
stu vilni. Gadskārtējais sarīkojums 
Imanta Kronīša vadībā bija viens no 
labāk apmeklētākajiem un labāk or-
ganizētakajiem sarīkojumiem Tālavas 
Lielajā zālē, un rets bija tas zēns vai 
meitene, kas sestdienās pēc latviešu 
skolas nepalika uz skautu/gaidu no-
darbībām. Tā nu iznāk, ka ļoti daudzi 
Adelaides bērni un jaunieši pavadījuši 
laiku skautu/gaidu nodarbībās. Daži 
tikušies un palikuši kopā uz mūžu. Nu 
jau vairākus gadus vienība vairs nepa-
stāv. Žēl.

Saulkrastiešu atmiņas uz ekrāna 
parādīja vad. Kronītis. Tur nu bija ko 
uzminēt un pabrīnīties! Vispirms jau 
par tiem, kuri vairs nav mūsu starpā. 
Jā, kā to sauca? Kaut kur aizbrauca, 
pazuda, nu jau nav vairs šai saulē. Un 
tad par tiem, kuri no maziem puiki-
ņiem par lieliem vīriem ar sirmiem 
matiem izauguši. Paši sevi pazīst, bet 
citi vairs nē. Un tur jau ir dēlu dēli, 
un tie jau vismaz pusmūžā! Ak, šaus-
mas, – kur tie gadi palikuši! Jā, tik ilgi 
jau esam šai zemē, prom no Latvijas, 
no skautu dibināšanas Dzimtenē. Ska-
tījāmies bildes no sarīkojumiem, no 
nodarbībām, no nometnēm, gan meln-
baltas, gan krāsainas. Un ne tikai no 

nometnēm pie Adelaides, bet pa visu 
Austrāliju.

Un kas sēdēja publikā? Gandrīz 
neviens zem sešdesmit piecu gadu 
vecuma. Kur palika tie, kuriem tagad 
būtu starp četrdesmit un sešdesmit? 
Žēl, ka tādus neredzēja.

Tā pagāja pāris stundas – dzies-
mās, atmiņās un beidzot kafijas un 
pašu atnestu groziņu baudīšanā. Pie 
mums ir izbeidzies, bet vēlēsim skau-
tu kustībai Latvijā vēl garu, raženu 
mūžu!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Atmiņas, ak atmiņas!
Skautu kustībai Latvijā simts gadi

Juris Skābe.
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Jaunumi Okupācijas muzejā
Publiskai apskatei tēlniecības darbu meti

Latvijai un mūsu tautas nākotnei
Valsts svētku runātājs Austrālijā 2017. gada novembrī

Valdis Zatlers ir lat-
viešu politiķis, kādreizē-
jais Latvijas Valsts pre-
zidents (2007. – 2011).

Līdz tam viņš bija 
ārsts, traumatologs orto-

pēds, Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Kā 
medicīniskā dienesta virsnieks tika 
nosūtīts uz Ukrainu, lai piedalītos 
Černobiļas AES katastrofas likvidāci-
jas darbos. No 1988. līdz 1989. gadam 
V. Zatlers bija Latvijas ārstu biedrī-
bas atjaunošanas grupas aktīvists un 
vēlāk šīs biedrības domes loceklis. 
1990. gadā dibināja Latvijas artro-
skopijas asociāciju, līdz 1993. gadam 
bija arī tās prezidents. No 1990. līdz 
1991. gadam V. Zatlers 6 mēnešus 
papildināja zināšanas ortopēdijā Jei-
la (Yale) Universitātē un Sirakūzes 
(Syracuse) Universitātē ASV. Pēc at-
griešanās Latvijā viņš sekmīgi ieviesa 
klīniskajā praksē locītavu slimību di-
agnostiku un ārstēšanu ar artroskopi-
jas metodēm.

No 1994. gada līdz kļūšanai par 
Valsts prezidentu 2007. gadā V. Zatlers 
vadīja Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīcu, būdams tās direktors, no 
2004. gada arī valdes priekšsēdētājs. 
Līdztekus viņš no 2003. līdz 2008. ga-
dam vadīja Latvijas Traumatologu or-
topēdu asociāciju.

Latvijas okupācijas gados V. Zat-
lers nebija PSKP biedrs. Trešās at-
modas laikā viņš aktīvi iesaistījās 
Latvijas Tautas frontē, no 1988. līdz 
1989. gadam bija tās Domes loceklis. 
Vēlāk politikā nav darbojies līdz ievē-
lēšanai par Valsts prezidentu.

Tomēr, iespējams kā vispaliekošā-
kais fakts ir tas, ka Valdis Zatlers savā 
prezidentūras laikā 2011. gadā, iero-
sināja referendumu par 10. Saeimas 
atlaišanu. Nozīmīgi ir pieminēt, ka 
V. Zatlers arī šobrīd ir visvairāk iztei-
cies un aicinājis Latvijas iedzīvotājiem 
nebūt vienaldzīgiem un atjaunot izska-
tīt oligarhu lietu.

Zatlera kunga vizīte Austrālijā 
būs bagāta, uzrunājot tautiešus asto-
ņās Austrālijas pilsētās, Valsts svētku 

ietvaros, piedaloties de-
batēs par nākošā gada 
vēlēšanām, uzrunājot 
baltiešu kopienas, tiekoties ar Austrā-
lijas politiķiem, pilsētas galvām utt.

Šogad svētku viesis apmeklēs un 
piedalīsies svētku svinībās Pertā, 
Adelaidē, Melburnā, Hobartā, Bris-
banē, Kērnsā, Sidnejā un Kanberā.

Lūdzu sekojiet līdzi savai pilsētai 
par svētku notikumiem – dienu un lai-
ku. Informāciju par to, kas ir plānots 
variet arī apskatīt LAAJ mājas lapā 
www.laaj.org.au, Austrālijas latviešu 
laikrakstos, latviešu radio raidījumos 
un sociālajos tīklos.

Paldies organizāciju vadītājiem, 
LR Goda konsuliem, biedrību vadītā-
jiem un visiem tautiešiem, kuri ir ie-
saistījušies visā plašajā programmas 
izveidē.

Vienosimies sadarbībā, stāstīsim 
par mūsu tautu un cildināsim Latviju!

LAAJ priekšsēde
Kristīne Saulīte

Laikrakstam „Latvietis“

Valsts svētku viesa vizīte 
notiek sadarbībā ar Lat-
vijas Kultūras ministrijas 
atbalstu.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Dzīvē likteņi izvei-

dojas dažādi, bet beigās 
nonākam tai pašā vietā. 
Šīs pārdomas veidojās 
pēc iepazīšanos ar dažu 
leģionāru dzīves stās-
tiem.

Nonākuši leģionā – tā saukta-
jā Latviešu SS brīvprātīgajā leģionā 
(kurš nebija ne SS, ne brīvprātīgais) – 
ļoti atšķirīga nākotne bija 15. divīzijā 
iesauktajiem un 19. divīzijas iesauk-
tajiem. Ja pārdzīvoja karu, tad 15. di-
vīzijas puišus liktenis veda uz rietu-
miem un uz sabiedroto gūstu. Kādiem 
11 000 ieslodzījumu vieta uz kādu 
laiku bija Zedelgemas kara gūstekņu 
nometne Beļģijā. Toties 19. divīzija 
palika Latvijā un padevās Kurzemē, 
bez iespējām vēlāk izceļot uz visām 
trimdas zemēm.

Arī trimdā Austrālijā dzīvojošiem 
bijušajiem leģionāriem dzīves beigas 
atšķīrās – viens mirst ģimenes lokā, 
otrs kā vientuļnieks mirst savā mājā 
un ir atrasts pēc nezināma laika. Bet 
abu mirstīgās atliekas mēros garo ceļu 
atpakaļ uz dzimto zemi, lai atkal stā-
tos ierindā Lestenes Brāļu kapos kopā 
ar biedriem no citām trimdas zemēm 
un no Latvijas pašas.

Vai Latvija pienācīgi piemin un 
novērtē šos puišus, kuri, kā kādreiz 
teica Latvijas Nacionālo karavīru 
biedrības priekšsēdis Edgars Skreija, 
karoja, lai latvietis varētu braukt ar 
Opeli, nevis ar Moskviču vai Zaporo-
žecu? (Tiem, kuri nav tuvāk iepazinu-
šies ar dzīvi padomju okupācijas lai-
kā, varu apliecināt, ka diez vai atradīs 
kādu, kurš labāk brauktu ar Moskviču 
vai Zaporožecu.)

Kāpēc tikai Latvijas nomalē, Les-
tenē, drīkst viņus pieminēt? Kāpēc 
Zedelgemā, Beļģijā, un ne Latvijā 
būs pirmā vieta, kur uzcels viņiem 
un brīvības idejai veltītu pieminekli? 
Kāpēc flāmi Zedelgemā augstāk vērtē 
latviešu leģionārus nekā paši latvieši 
Latvijā?

Vērtēti vai nevērtēti, – kaps ir 
un paliek vientuļa vieta, no kurie-
nes neviens mirstīgais neatgriezīsies. 
Gan Daugavas Vanagu, gan Latvijas 
Nacionālo karavīru biedrības rindas 
kļūst retākās, un vairs nav ilgi jāgai-
da, kad starp dzīvajiem vairs nebūs 
neviena bijušā leģionāra. Kas vēl dzī-
vus atceras Būra kara veterānus Aus-
trālijā vai Anglijā? Pēdējais Būra kara 
veterāns mira Kanādā 1993. gadā 111 
gadu vecumā.

Vajadzētu beidzot nebaidīties un 
valsts līmenī atzīt patieso vēsturi, 
kamēr vēl ir kāds dzīvs liecinieks. Jo 
neizdarība tik un tā nekādi neglābs no 
mūsu nelabvēļu apmelojumiem.

GN

Kristīne Saulīte un Valdis Zatlers 
PBLA birojā Rīgā.
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Publiskai apskatei ir izstādīti pie-
cu prominentu Latvijas tēlnieku darbu 
meti, kas tika iesniegti konkursā par 
piemiņas zīmi latviešu karagūstek-
ņiem Zedelgemā.

Latvijas Okupācijas muzejs ir izli-
cis publiskai apskatei tēlniecības darbu 
metus, kuri bija iesniegti konkursā par 
piemiņas zīmi latviešu karavīriem PIE-
MINEKLIS BRĪVĪBAI. Piemiņas zīme 

ir veltīta leģionāriem, kuri pēc Otrā Pa-
saules kara beigām nokļuva Zedelgemā 
kā britu karagūstekņi. Konkurss ir no-
slēdzies, uzvarētājs – Kristapa Gulbja 
veidotais LATVIJAS STĀVSTROPS – 
noteikts, un sākts darbs pie projekta 
realizācijas. Pieminekli Zedelgemā pa-
redzēts atklāt 2018. gada rudenī. Piemi-
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Koklēšanas ievirze Kanberas 3x3
Skolotājas atbrauks no Latvijas

Vasaras vidusskola gaida audzēkņus
Tas laiks ir pienācis…

...pieteikties uz 44. Annas Zieda-
res Vasaras vidusskolu (AZVV), kura 
tiks rīkota no 2018. g. 3. janvāra līdz 
20. janvārim, Dzintaros, Dienvidaus-
trālijā. Aicinu visus vidusskolas vecu-
ma latviski runājošos jauniešus pava-
dīt burvīgas pāris nedēļas jautrā vidē.

Tradicionāli AZVV laikā notiek da-
žādi sarīkojumi, kur aicinām arī viesus. 
Svētdien, 7. jūnijā, notiks Olimpiāde, 
kurā skolnieki un audzinātāji (un var-
būt pat skolotāji) cīnīsies un centīsies 
uzvarēt volejbolā un basketbolā. Spožas 
komandu krāsas un interesantie tērpi 
arī iepriecina līdzjutējus. Tos mēs ļoti 
gaidām ciemos, jo tajā paša dienā ir arī 
AZVV Viesu diena. Nāciet un baudiet 
sporta spēles un tad paēdiet īpaši garšī-
gas pusdienas kopā ar mums. Lūdzu gan 
iepriekš pieteikties, lai saimniece var 
attiecīgi gatavoties. Priecājos, ka šogad 
atkal mūsu saimniece būs iemīļotā Inga 
Pērkons-Grauze ar savu komandu no 
Latvian Lunchroom Adelaidē, kas gata-
vos garšīgus un veselīgus ēdienus mūsu 
saimei. Lai pieteiktos, AZVV laikā zva-
niet M. Dragūnam – 0439 392 475.

14. janvārī notiks dievkalpojums 
Adelaides Sv. Pētera baznīcā. Aicinām 
plašu publiku piedalīties. Te būs iespēja 
iepazīties ar šī gada AZVV mācītāju un ti-
cības mācības skolotāju prāv. emer. Dāvi 

Kaņepu no Kanādas. Mēs esam patei-
cīgi LELBĀL par ikgadēju palīdzību 
atrast ļoti spējīgus garīdzniekus, kuri ir 
lieliski iekļāvušies mūsu AZVV saimē. 
Varēs arī noklausīties AZVV kori, kuru 
šogad vadīs apbalvotā mūziķe Lauru 
Jēkabsone no Latvijas. Pēc dievkalpoju-
ma skolniekiem būs iespēja iepazīties ar 
Adelaides pilsētas centru. Mājās braucot, 
autobuss piestāsies Sudrabsmilšu jūrma-
lā (Silver Sands Beach, Aldinga), netālu 
no pirmās AZVV.

44. AZVV noslēgsies ar koncertu 
20. janvārī plkst. 15.30 Adelaides Lat-
viešu namā, Tālavā. Skolniekiem šajā 
koncertā būs iespēja rādīt ģimenēm 
un skatītājiem, ko viņi ir iemācījušies 
skolas laikā. Tas izpaudīsies ne tikai 
kora dziedāšanā, dejošanā vai teātra 
spēlē, bet arī interešu grupu priekš-
nesumos un izstādē. Pēc tam aicinām 
visus uz jautru deju vakaru.

Priecājos par visiem, kas ziedo 
savu laiku un zināšanas, lai sniegtu 
bagāto programmu mūsu jauniešiem.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 
2018. g. AZVV būs starptautiskie mā-
cību spēki. No Latvijas ieradīsies valo-
das skolotāji, kora vadītāja, ādas daiļ-
amatniece un viesu pasniedzējs. Mūsu 
mācītājs viesosies pie mums no Kanā-
das. Protams, būs arī mūsu pieredzes 

bagātie AZVV skolotāji, audzinātāji 
un palīgi no Austrālijas.

Lūdzu skolniekiem laicīgi iesniegt 
pieteikuma veidlapas. Tās ir pieejamas 
mūsu mājas lapā www.azvv.org.au. 
Tuvākai informācijai, lūdzu rakstiet 
annasziedaresvv@gmail.com

Uz drīzu redzēšanos!
Markus Dragūns
44. AZVV vadītājs

Laikrakstam „Latvietis“

Nākamgad, 2018. gada no 2. – 
8. janvārim Kanberas 3x3 būs uni-
kāla piespēja iemācīties spēlēt kokli 
tiem, kas vēl to nemāk, un papildinā-
ties koklētprasmē tiem, kas kokles labi 
pazīst. Pie mums brauks Rasa Janso-
ne un Rozīte Spīča, kas ne tikai pašas 
spēlē kokles, bet arī māca tās spēlēt 
citiem gan folkloras kopās, gan arī no-
metnēs Latvijā, Garezerā Amerikā un 
Vācijā. Šovasar Rasa arī mācīja kok-
li pirmajā Latviešu diasporas bērnu/
jauniešu Kokļu nometnē Latvijā. No 
Austrālijas tur piedalījās Elza Svilā-
ne, kas ne tikai iemācījās spēlēt, bet 
arī paspēja uztaisīt pati savu kokli. Tur 
bija latviešu bērni no Anglijas, Īrijas, 
Austrijas, Krievijas, Vācijas un Zvied-
rijas, un visi bija sajūsmā par Rasu gan 
kā kokles skolotāju, gan audzinātāju.

Rasa un Rozīte studē Latvijas Kul-
tūras akadēmijā, un viņu pētniecības 

darbs saistīts ar diasporas, identitātes 
un etnicitātes tēmām; tā, ka viņām 
noteikti būs interesanti paskatīties, kā 
mums iet ar latvietības saglabāšanu. 
Rasai un Rozītei ir sava grupa Kas tie 
divi?, un viņas abas arī spēlē mandolī-
nas Rīgas Tautas mandolīnu orķestrī. 
Rasa arī spēlē vijoli. Viņas abas no-
teikti mums arī palīdzēs novadīt danču 
vakarus, jo zin visus iespējamos Lat-
vijā spēlētos un dejotos tautas dančus.

Ja jums ir savas kokles, lūdzu, ņe-
miet tās līdz. Būs arī dažas, ar kurām 
varēsim dalīties. Ja kādam mājās ir 
kāda kokle, ko mums varētu aizdot, lū-
dzu, zvaniet Ievai Lapiņai 0416036423.

Ņemiet līdzi savas kokles un tieka-
mies Kanberas 3x3!

Ieva Lapiņa
Laikrakstam „Latvietis“

3x3 Kanberā atbalsta LR Kultūras 
ministrija. Koklētājas.
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Kintija un Lukas.
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nekli paredzēts finansēt no Zedelgemas 
pilsētas līdzekļiem un Latvijas Okupā-
cijas muzeja savāktajiem ziedojumiem.

Latvijas Okupācijas muzejs un Ze-

delgemas pilsēta (Beļģijā) 2017. gada 
vasarā izsludināja tēlniecības konkur-
su, kurā uzaicināja piedalīties piecus 
Latvijas tēlniekus: Aigaru Bikši, Ojā-
ru Feldbergu, Kristapu Gulbi, Pau-
lu Jaunzemu un Gļebu Panteļējevu.

PIEMINEKLIM BRĪVĪBAI ir jā-

pauž brīvības ideja tās simboliskajā 
nozīmē, tomēr tā konteksts ir atgādinā-
jums, ka Zedelgemā, britu karagūstekņu 
nometnē tika ievietoti latviešu (11 727) 
un citu Baltijas valstu karavīri. Viņi bija 

Jaunumi Okupācijas muzejā
Turpinājums no 3. lpp.
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Atklāšanas koncerts
Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienās 

Labdien jūsmājās! 
Te raksta Ella Mačē-
na – Austrālijas Latvie-
šu 35. Jaunatnes dienu 
Atklāšanas koncerta 
rīkotāja. Vēlos jums pa-
stāstīt par skanīgu, dau-

dzpusīgu un radošu muzikālo koncer-
tu, kas atklās šos svētkus 28. decembrī 
Sidnejas Latviešu namā. Šis koncerts 
Jūs iepriecinās, baudot Austrālijas lat-
viešu jauniešu no Sidnejas, Melburnas 
un Adelaides muzikālās spējas un ra-
došās dotības, kā arī būs daži muzikā-
li pārsteigumi no Latvijas mākslinie-
kiem.

Jaunatnes dienas Jaunatnes dienas 
ir par būšanu kopā. Vecās draudzības, 
kas atjaunojas, un izveidojas jaunas 
draudzības, atklājot mūsu brīnišķī-
go kultūru un vēsturi. Mūzika ir tik 

skaists un spēcīgs veids, kā apvienot 
cilvēkus, un tāpēc ar šo koncertu es 
vēlējos radīt notikumu, kas vēl vairāk 
pilnveido šo kopības un vienotības ele-
mentu.

Kad ielūdzu māksliniekus pieda-
līties šajā koncertā, es izskaidroju, 
ka gribētu veicināt sadarbību mūziķu 
starpā. Man vienmēr ir tik liels prieks 
redzēt, kā cilvēki muzicē kopā, un 
nekad nevar zināt, kas jauns un in-
teresants tiks izveidots, kad radoši 
cilvēki sadarbojas. Es aicināju muzi-
kantiem izmēģināt kaut ko jaunu un 
izskaidroju, ka mēs arī ar lielu prieku 
aicinām jaunus skaņdarbus un aran-
žējumus.

Man ir liels, liels prieks atklāt, ka 
šis koncerts būs viss, par ko sapņoju. 
Patreiz neatklāšu muzikantu saraks-
tu (tam jums būs jāseko mums līdzi!), 

bet varu solīt, 
ka mākslinieki 
cītīgi gatavojas 
uz mūsu At-
klāšanas svēt-
kiem.

Mēs jūs ai-
cinām – baudiet 
šos talantīgos 
māksliniekus, kas apciemos mūsu 
skaisto Sidneju gan no Austrālijas, gan 
no Latvijas.

Atklāšanas koncerts notiks Sidne-
jas Latviešu namā, ceturtdien, 28. de-
cembrī, plkst. 16.00.

Esiet mīļi aicināti!
Ar siltiem un muzikāliem sveicie-

niem,
Ella Mačēna

Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas 
vīru korim
„VESERIS“

Dodos es, kur dziesma skan,
Redzēt, dzirdēt gribas man,
Mīlestība kur kā stars,
Fascinējošs dziesmu gars.
Sola tas man laimi dot,
Labus brīžus piedzīvot.
Sirdī prieks man tad, arvien,
Domās – VESERIS, nudien!

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

melanomas pētniecības un ārstēšanas 
institūcijas, lai demonstrētu un dalītos 
ar jaunākajiem sasniegumiem melano-
mas diagnostikā, ārstēšanā un izpētē, 
īpaši akcentējot jaunākās ārstēšanas 
paradigmas.

Plašāka informācija par konferenci:
www.worldmelanoma2017.com
Informācija par onkolītisko virote-

rapiju ar ECHO-7 vīrusu:
www.virotherapy.eu 

Toms Kursītis
Communications & Strategies

Vecākais projektu vadītājs

Latvijas ārsti Austrālijā
Turpinājums no 1. lpp.
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Adelaides jaunietis 
Lukas Zvaigzne, dzi-
mis 2005. g., nesen tika 
iekļauts Dienvidaustrā-
lijas 12 Years and Under 
Austrālijas futbola izla-
sē, kura piedalījās Scho-

ol Sport Australia 12 Years and under 
Australian Football Championships 
Darvinā no š.g. 12. – 18. augustam. 
Bija, apmēram, 500 pretendenti uz 23 
vietām komandā.

Turnīra pirmās spēlēs Dienvid-
austrālija uzvarēja četras spēles: pret 
Kvīnslandi, Australian Capital Terri-
tory (ACT), Jaundievidvelsu (NSW), 
Rietumaustrāliju un iekļuva fi nāla spē-
lē, k ur zaudēja pret Viktoriju (VIC), tā 
paliekot ar sudraba medaļām.

Pilnie spēļu rezultāti ir: Dienvid-
austrālija 7.5-47 - Kvīslande 2.5-17; 
Dienvidaustrālija 17.15-117 - Australian 

Capital Territory 0.0-0; Dienvidaustrā-
lija 15.13-103 - New South Wales 1.6-12; 
Dienvidaustrālija 6.10-46 – Rietumaus-
trālija 6.0-36. Fināla spēlē: Viktorija 
10.12-72 - Dienvidaustrālija 2.5-17.

Lukas iesāka spēlēt futbolu tikai 
2013. g. pie vietējā Edwardstown futbo-
la kluba un ir kļuvis par ļoti apdāvinātu 
sportistu. Viņš arī spēlē basketbolu pie 
Forestville ērgļu basketbola kluba, (skat. 
rakstu LL Nr. 452, 2017. g. 24. martā) un 
ir nesen arī bijis iedalīts 2017 Primary 
School Sport (SAPSASA) Boys Basket-
ball State Team, kura piedalīsies School 
Sport Australia Pacifi c School Games 
Adelaidē š.g. 2. – 9. decembrim.

Lukasa DNS* ir stipri sporta gēni. 
Viņa tēvs Valdis un vecāmāte Rute 
Zvaigzne spēlējuši Dienvidaustrālijas 
volejbola izlasēs, kā arī tantes – Ma-
ruta un Gunta. Tante Zinta ir spēlējusi 
Dienvidaustrālijas un Austrālijas vo-

lejbola izlasēs.
Valdis Jaudzems

Laikrakstam „Latvietis“
* Angliski DNA

Kā parasti, pēdējā 
septembra sestdienas 
rītā latvieši no Austrā-
lijas sapulcējās septiņos 
no rīta, lai Kiwi barā 
skatītos Austrālijas AFL 
futbola fi nālu.

Es kaut kā pagājušā gadā biju izlai-
dis šo svarīgo notikumu, bet kad dzir-
dēju, ka mana komanda – Adelaides 
Vārnas (Crows) šogad piedalīsies pret 
Ričmondas (Richmond) Tīģeriem, tad 
gan biju motivēts ieslēgt modinātāja 
zvanu. Mana eiforija ātri noplaka, un 
vairāk par spēli gan nestāstīšu, jo Rič-
monda tika viegli galā ar adelaidiešiem.

Šogad tāda Austrālijas piešprice, ka 
Vegemite uz grauzdēto maizi iztrūka, 
jo galvenais piegādātājs Uve Zosārs ir 
atgriezies savā dzimtenē Austrālijā, un 
tādēļ šeit ir iestājies Vegemite defi cīts.

Biju patīkami pārsteigts satikt 
Koltonu ģimeni, kura pārcēlusies no 
Adelaides uz Rīgu, jo mēs nebijām 
redzējušies vairākus gadus. Viņu trīs 
meitas jau spēlē basketbolu Latvijā un 
mācās latviešu valodu, bet divi vecākie 
dēli saņēmuši basketbola stipendijas un 

dzīvo Amerikā. Pauls Vēdigs no Ade-
laides arī nesen pārcēlies uz Latviju un 
strādā pie sidra ražošanas darbiem ar 
Krišjāņa Putniņu fi rmu. Benijs Zeltka-
lējs no Sidnejas ir šeit uz pusotru gadu 
un izrāda savu muzikālo talantu Rīgas 
Tehniskās universitātes Big Band.

Kristīne Saulīte, kura bija vienīgā 
Ričmondas komandas atbalstītāja, bija 
daudz sajūsminātāka pēc spēlēs nekā 
pārējie. Viņa bija atceļojusi uz Pasau-

les Brīvo latviešu apvienības valdes 
sēdi, kura norisinājās septembrī un vēl 
šeit uzturas. Rīts, kā parasti, bija pa-
tīkami pavadīts ar tipisko austrāliešu 
humoru un labsirdību. Nākošā spor-
tiskā tikšanās jau atkal būs Austrālijas 
dienā janvāri, kad mēs visi tiekamies, 
lai pārsteigtu vietējos iedzīvotājus, uz-
spēlējot kriketu sniegotā Rīgā.

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas AFL futbola fi nāls
Latvijā pulcējas līdzjūtēji

„Kiwi“ bārā. Pirmajā rindā no kreisās: Dāvis Vārpiņš, Džeremijs Smīds (Je-
remy Smedes), Matīss Biezaitis, Pauls Vēdigs, Dainis Runģis, Benijs Zeltka-
lējs (Benny Goldsmith). Otrā rindā: Vents Druva, Uldis Brūns, Evija Koltone, 
Kristiana Koltone, Izabela Koltone. Trešajā rindā: Kristīne Saulīte, Brendons 
Koltons (Brendon Colton), Sanita Koltone.

 

Top jauna „zvaigzne“ latviešu sportā
Puisis ar stipriem sporta gēniem

Lukas Zvaigzne.
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Sertifi cēta Austrālijas vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča (MARN:1575233) 

Kontakti:
M: 0416 359 950 (zvaniem Austrālijā)
E: info@seloniamigration.com.au



Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

„Uzmanību! Pusaudži“
Diasporas vidusskolu skolotāju kursi Īrijā. Pārdomas par Īrijas latviešiem

daži Īrijas latvieši juta īstu apvainoju-
mu uz dzimteni, jo valsts nespēja no-
drošināt sociālās garantijas, un ka pēc 
laika vairs nevelk uz mājām.

Zane Laizāne, kas nometnē bija 
viena no Riti raiti, valodiņa ievirzes 
vadītājām stāstīja, ka tad kad viņa uz-
sāka darbu kafejnīcā Īrijā, viņu pārstei-
dza laipnā un cilvēciskā attieksme pret 
viņu, ko viņa nebija sajutusi Latvijā. 
Viņa iemīlējusi Īriju un tās iedzīvotā-
jus, nodibinājusi tur ģimeni un jau gai-

da otro atvasīti, vienlaikus uzturot un 
kopjot latviešu identitāti un kultūru.

Remigrēšana ir aktuāls temats 
ne tikai Īrijas latviešiem. Ilona Kor-
ņilova-Ždanovska, kas dzīvo Korbi-
jā (Corby) Anglijā un māca latviešu 
skoliņā Dzintari, minēja, ka viņu ļoti 
velk atpakaļ uz dzimteni, dzīvoklis tur 
jau noskatīts, bet vīrs nezina, vai viņš 
varētu samierināties ar zemāku algu 

Ciema mājas pārdošanā
Pagājušos divpadsmit mēnešos desmit jauni iedzīvotāji ieradās ciemā. 
Pieci ir nopirkuši mājas, bet visādu iemeslu dēļ ir aizkavējušies ievākties.
Tagad vēl piecas mājas stāv tukšas sagatavotas pircējiem.
Ciemā ir 54 vienu, divu vai trīs guļamistabu atsevišķas mājas būvētas 
skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar „strata title“; cena starp 
$250 000 un $400 000.

Tuvāku informāciju variet saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 

epasts: administration@latvianfs.org.au

Ryannair lidojumā no Rīgas uz Īri-
ju, kurā pārsvarā dzirdēju krievu valo-
du, man vēl neradās priekšstats par to, 
kas īsti ir Īrijas latviešu diaspora. Taču 
es sāku to iepazīt pavisam drīz, kad 
lidostā mani satika interneta portāla 
Baltic-Ireland (www.baltic-ireland) 
galvenā redaktore Laima Ozola ar 
savu vīru un mani uzņēma savās mā-
jās Droghedas pilsētiņā, kas ir apmē-
ram stundas braucienā no Dublinas. 
No viņas smēlos plašu informāciju 
par Īrijas latviešiem, viņu ļoti indivi-
duālām situācijām un stāstiem un par 
latviešu skoliņām, pavasara un rudens 
nometnēm.

Diasporas vidusskolu skolotāju 
kursi ritēja paralēli sestajai Īrijas 3x3 
nometnei, kas notika Īrijas rietum-
krastā Meijo novadā (County Mayo). 
Tos vadīja Latviešu Aģentūras lekto-
res Vineta Vaivade un Liene Vald-
mane (no Latvijas), un tie bija veido-
ti, lai skolotājiem būtu interaktīvas 
nodarbības ar nometnes pusaudžiem 
vecumā no 13 – 15 gadiem.

Nodarbību un lekciju pamatā bija 
nevis gramatiska pieeja (kur būtu jākaļ 
tabulas galvā) un kura ir neaktuāla un 
garlaicīga, bet integrēta (tematiska un 
funkcionāla) pieeja valodas mācībai. 
Komunikatīvā gramatikā bērni apgūst 
gramatiku saziņas veidā caur lasīšanu, 
rakstīšanu, runāšanu un klausīšanos 
par konkrētu tematu; meklējot infor-
māciju latviešu valodā, attīstot termi-
noloģiju kādā priekšmetā, pilnveidojot 
vārdu krājumu un dažādus valodas 
modeļus saziņai, attīstot prezentācijas 
prasmes, sekmējot sadarbības prasmes 
un nostiprinot rakstīšanas iemaņas, kā 
arī prasmi rediģēt uzrakstīto.

Nodarbību laikā bija skaidrs, ka 
skolotājam ir jābūt ļoti uzmanīgam un 
elastīgam, – ja jaunieši neatveras, tad 
ir jāiet uz kaut ko citu, jābūt gatavam 
mainīt tēmu, uzdevumus utt. Nodarbī-
bas notika ātrā tempā; sākumā, – uzzi-
not  mērķi un tad izpildot uzdevumu, 
bieži vien grupiņās. Ir svarīgi atraisīt 
bērnu emocijas un viņu interesi tema-
tos. Vajag dot īsus uzdevumus, kurus 
var ātri izlabot.

Kursi notika trīs dienas, taču sko-
lotāji, kuri bija atbraukuši no tālām 
valstīm, varēja izvēlēties uzkavēties 
ilgāk un piedalīties arī 3x3 nometnes 
pasākumos. Savā uzrunā 3x3 atklāša-
nā Latvijas biedrības 3x3 priekšsēdē-
tāja Inese Krūmiņa stāstīja par smago 
izvēli, kas diasporas latviešiem jālemj. 
Pasaule ir atvērta, un ir izvēle – rea-
lizēt sevi, bet pazaudēt to daļu, kas 
saistās ar dzimteni, savu identitāti un 
piederību vai palikt dzimtenē un iztikt 
ar minimālajām karjeras un pašreali-
zācijas iespējām.

„Atbraucu uz gadu un paliku“ – ir 
vairākas reizes dzirdēts; kā arī tas, ka 

Skolotāju kursu dalībnieki.
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15. septembris Lat-
vijas mākslas dzīvē iezī-
mējās ar leģendārā glez-
notāja Fridriha Milta 
(1906-1993) atgriešanos 
dzimtenē – ar izstādes 
atklāšanu Latvijas Na-
cionālajā mākslas muze-

jā un izstādes kuratores Dr. art. Da-
ces Lambergas sarakstītās grāmatas 
atvēršanu.

Muzeja direktorei Mārai Lācei ir 
pilnīga taisnība, ka lielākajai daļai Lat-
vijas sabiedrības mākslinieka vārds ir 
pilnīgi svešs, izņemot speciālistu un 
dziļāku mākslas procesu zinātājiem. 
Turpretim man, kurš ilgus gadus biju 
cieši saistīts ar tā saucamo trimdu, viņa 
vārds nebija svešs. Arhīvā satecēja 
daudz materiālu no tautiešiem visā pa-
saulē – arī Ulda Graša un Alises Zīver-
tes foto uzņēmumi, kas atklāja Fridrihu 
Miltu dažādos dzīves posmos, un Ar-
nolda Sildega plašais arhīva klāsts, ne-
runājot par publikācijām avīzēs un žur-
nālos, kā arī redzēto gleznu oriģināli, 
ciemojoties latviešu ģimenēs ASV.

Ja neskaita pirmstrimdas perioda 
gleznas, līdz šim Amerikas laika ori-
ģinālus Latvijā ieraudzīt ir bijis bezga-
la grūti. Tādēļ saprotams, ka līdz šim 
pilnvērtīgu izstādi nav bijis iespējams 
sarīkot. Beidzot tas ir izdevies. Sarunas 
par tās sarīkošanu sākušās gadus pie-
cus atpakaļ, un tas varēja notikt tikai 
Minjonas un Jāņa Kļaviņu ilgās drau-
dzības dēļ ar Fridriha Milta ģimeni un 
ar advokāta un kolekcionāra Filipa Kļa-
viņa atbalstu. Kā viņš pastāstīja preses 
konferencē, Fridriha Milta meita Ilze 
vēlējusies darbus uzdāvināt Kļaviņu 
ģimenei un arī Latvijai, bet rezultātā 
viss mantojums – vairāki simti darbu – 
tagad nonācis Filipa Kļaviņa īpašumā, 
no kura tikai neliela daļiņa pēc gleznu 
sakopšanas nodota apskatei. Izstādi pa-
pildina arī Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja kolekcijas darbi.

Ekspozīcija iekārtota trīs 4. stā-
va izstāžu zālēs – lielākā iepazīstina 
ar Fridriha Milta Ņujorkas perioda 
gleznām, arī ar četriem dažāda laika 
pašportretiem. Viņš dzīvoja Manhete-
nā, kur kādreiz atradās tik populārais 
Elles ķēķis; tā centrs iemitinājās viņa 
darbnīcā pagraba stāvā, turpretim 
daudzstāvu pilsēta ienāca viņa dzī-
voklī; vajadzēja tikai atvērt acis, un 
viņš nenoguris gleznoja šo daudzstāvu 
pilsētu. Tādēļ Fridrihs Milts ar pilnām 
tiesībām apgalvoja: Man ir divas dzim-
tenes – Elles ķēķis un Latvija.

Divās citās zālēs sakoncentrēti 
20. gs. 20.-30. gadu gleznas un paste-
ļi, kā arī zīmējumi un skices no ASV 
laika.

Fridrihs Milts, vēl dzimtenē dzī-
vodams, savā daiļradē sekoja latviešu 
pirmskara glezniecības tradīcijām – 

viņš tēloja lauku 
dzīvi, bieži izman-
todams pelēcīgus 
toņus, kas viņu 
satuvina ar Valdi 
Kalnrozi. Latvijā 
viņš sāka aizrau-
ties ar pasteļglez-
niecību, kurā īpaši 
pievērsās portretu 
un akta žanram, 
kas izcēlās ar pie-
ejas svaigumu un 
krāsainību. Ņujor-
kā viņš sastapās 
ar moderno māks-
lu, kas nevarēja 
neietekmēt viņa 
izteiksmes veidu 
un krāsu pielieto-
jumu. Figurālās 
kompozīcijās un 
portretos viņam 
ir daudz cilvēku, 
īpaši sieviešu, at-
tēlojumu, taču visbiežāk viņš neglez-
noja konkrētas personas, uzsverot 
to emocionālo stāvokli. Daudz viņš 
iemūžināja daudzstāvu debesskrāpju 
pilsētu ar tā dinamiskajiem ritmiem, 
ar gaismas trūkumu, neona uguņiem, 
ēku kailumu, nereti pietuvodamies 
abstraktajai mākslai. Uz brīdi viņa ro-
krakstu mainīja ceļojums uz Meksiku, 
pēc kuras parādījās košāka krāsu pale-
te, enerģisks krāsu uzlikums, paletes 
naža izmantojums.

Mākslinieks palika latviešu sa-
biedrībā, nemeklēdams atzinību ame-
rikāņu sabiedrībā, bet nu viņš ir atgrie-
zies dzimtenē, kur ir viņa īsta vieta.

Speciāli uz šo izstādi bija atbrau-
kusi arīdzan Eleonora Šturma. Viņa 
kopā ar komponistu Arnoldu Štur-
mu bija mākslinieka ģimenes draugi. 
Mākslas zinātniece kā vienmēr uzstājās 
ļoti enerģiski, īsi raksturodama Fridri-
hu Miltu gan kā cilvēku, gan kā glezno-
tāju. Viņa uzsvēra, ka viņš bija burvīgs, 
sirsnīgs, ļoti vienkāršs un pazemīgs, bet 
iekšēji pašapzinīgs latviešu cilvēks un 
mākslinieks. „Viņš nekad neuzsvēra to, 
ka viņš kaut kas sevišķs, bet viņš zināja, 
ka viņš tāds ir. To no viņa nekad nedzir-
dēja. Viņam nepatika glaimot citiem un 
nekad nesagaidīja glaimus sev. Viņam 
bija ļoti daudz draugu, jo viņš mīlēja 
cilvēkus, un tāpēc viņš tik daudz cilvē-
kus gleznojis,“ teica Eleonora Šturma. 
Un savu īso uzrunu viņa beidza ar vēlē-
jumu: „Lai viņam viegli spārni, un ne-
vis smiltis, mākslas debesu mākoņos!“

Kā jau iepriekš tika minēts, vien-
laicīgi ar izstādi tika atvērta arīdzan 
grāmata, kuru līdz ar izstādi ierosināja 
un finansiāli atbalstīja Filips Kļaviņš 
(apgāds Neputns). Izdevuma pamat-
tekstu sarakstījusi Dr. art.dDace Lam-
berga, bet savās atmiņās un pārdomās 

dalījušies tuvākie draugi Minjona 
Kļaviņa, Voldemārs Avens, Ilmārs 
Rumpēters un Eleonora Šturma. Ļoti 
izjustas rindas dzejas valodā māksli-
niekam veltījuši bieži Elles ķēķa viesi 
Hugo Krūmiņš, Rita Gāle, Linards 
Tauns un Gunārs Saliņš, tās bagātina 
grāmatas emocionālo satvaru. Albumā 
ir reproducēts krietni lielāks gleznu 
klāsts, nekā skatāms izstādē, līdz ar to 
gūstam krietni pilnīgu priekšstatu par 
Fridriha Milta daiļradi mūža garumā. 
Atmosfēru Elles ķēķī var nojaust no 
Gunāra Janaiša, Ulda Rozīša un da-
žādu privāto arhīvu fotogrāfijām.

Šo reportāžu gribas beigt ar Vol-

Māra Branča skatījums
Fridrihs Milts atgriezies dzimtenē

No izstādes ekspozīcijas.
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Fridrihs Milts. „Ņujorka“ 1969.
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Šajā rudenī 14. reizi 
izskanēja Burtnieku RU-
dens LIteratūras Sarīko-
jums, pazīstams ar nosau-
kumu Burulis. Dzejnieka 
Pētera Zirnīša piemiņas 

zīmē veidots, ik gadu jaunu tēmu un at-
ziņas nesošs, notikums kļuvis par iemī-
ļotu tradīciju novada dzīvē. Nu jau ieras-
tā vide Burtnieku Kultūras centrā katru 
gadu iegūst tēmai un noskaņai atbilstošu 
veidolu. Tā šajā gadā sarīkojuma rīkotāju 
komanda bija uzbūrusi tēmai atbilstošu, 
vēstures vīziju līdzi nesošu telpas koptē-
lu. Sveces, senas grāmatas, rakstāmpie-
derumi un 19. gs gleznu reprodukcijas, 
samts un fotogrāfijas no pašiem, tā laika 
atklājuma pirmsākumiem.

Sarīkojuma pirmā lekcija bija Me-
moriālo muzeju apvienības direktores 
Ritas Meinertes ziņā. Referente kon-
centrētā izklāstā vēstīja par Latvijas 
personību muzeju patreizējo situāciju, 
par atjaunotajiem Raiņa un Aspazijas 
muzejiem, par gluži nesen pēc restau-
rācijas atvērto Jāņa Akuratera muzeju. 
Meinertes kundze pastāstīja savas per-
sonīgās atmiņas par gadiem, kad muze-
ja direktors bija Pēteris Zirnītis, un viņa 
ar padarīto darbu apliecināja tā laika 
bieži vien drosmīgie soļi, kas sekmēja 

mūsu kultūras vērtību saglabāšanu.
Turpinot tēmu par memoriālo mu-

zeju līdzdalību šī brīža kultūras dzīves 
notikumos, klausītāju uzmanībai tika 
piedāvāts video ieraksts no Jāņa Aku-
ratera muzeja, kur jaunatklātajās telpās 
notika pirmais publiskais pasākums, 
Arvīda Ulmes bērnu grāmatas Pasaka 
par Atslēdziņu atvēršana. Skanēja Ha-
ralda Sīmaņa mūzika, un bija skatāmas 
Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas.

Starpbrīdis ar 19. gs. klaviermū-
zikas ierakstiem Aurēlijas Šimkus 
izpildījumā, video vīzijas par mūsu 
ezeru, par ziemeļblāzmas uzplaiksnī-
jumiem Burtnieku debesīs, vīns un 
satikšanās sarunas pirms turpinājuma. 
Tad mūzika klātienē. Čelliste Maija 
Prēdele kopā ar savu koncertmeistari 
Venetu Miķelsoni iebūra klausītājus 
Šūmaņa pasaulē. Atkal 19. gadusimts...

Maija, būdama Pētera Zirnīša līdz-
gaitniece jau no bērnības un jaunības 
gadiem, dalījās ar Pētera rakstītajām 
studiju gadu vēstulēm.

Dzejniece, filozofe un pedagoģe 
Iveta Šimkus runāja par filozofijas 
klātbūtni cilvēka dzīvē cauri laiku lai-
kiem. Lasījumi no krājuma pēc tam 
izskanēja tik sasprindzināta klusuma 
klātbūtnē, ka likās apstājies laiks... Iz-

lasu uzrakstīto teikumu un satrūkstos: 
vai pārspīlējums? Ak, nē, varbūt ne 
vienmēr šai pragmatiskajā pasaulē jā-
vairās no emocijām...

Varavīkšņu, ziemeļblāzmu un 
ūdeņu mirdzums no lielā ekrāna – tas 
mūsu pašu burtniecieša Jāņa Šat-
rovska zvaigžņotajās naktīs krāto vī-
ziju apkopojums, Pētera Zirnīša dažā-
du gadu dzejas lasījums burtniecieša 
Raimonda Indrāna lasījumā ir lieci-
nājums par to, ka mēs visi kopīgi va-
ram vienoties, lai iecerētais pasākums 
pārvērstos notikumā.

Anita Jansone-Zirnīte
Laikrakstam „Latvietis“

Vārds. Vīzija. Vēsture.
„Burulis“ četrpadsmito reizi

No kreisās: Rita Meinerte un Iveta 
Šimkus.

 

ar 29% – 2015. gadā). Uzlabojies neatka-
rīgās Latvijas laika (1991. – 2017. gads) 
vērtējums: ja 2015. gadā šo periodu kā 
drīzāk labu vai ļoti labu vērtēja 29%, tad 
šobrīd – 44% mazākumtautību pārstāv-
ju. Atbildes liecina, ka, mainoties paau-
dzēm un uzlabojoties ekonomiskajai si-
tuācijai, nostalģija pēc Padomju laikiem 
mazināsies. Izmainās arī mazākumtau-
tību pārstāvju svētku svinēšanas paradu-
mi: 9. maija atzīmēšana sāk zaudēt savu 
lomu, savukārt palielinās 18. novembra 
un 4. maija atzīmētāju īpatsvars.

Mazākumtautību vidū samazināju-
sies arī gatavība aizbraukt no Latvijas. 
Ja 2015. gadā 29% plānoja vai pieļāva 
iespēju aizbraukt, 2017. gadā šādu pozī-
ciju pauž vien 14%. Tomēr jāatzīmē, ka 
aizceļošanas plāni biežāk ir jauniešiem: 
44% jauniešu līdz 25 gadu vecumā un 
38% jauniešu vecumā no 25–34 gadiem 
plāno vai pieļauj iespēju aizbraukt no 
Latvijas t.sk. iegūt augstāko izglītību.

Mazākumtautību vidū vērojama 
polarizēšanās attiecībā uz runāšanu 
latviešu valodā: gandrīz puse – 46% – 
mazākumtautību pārstāvju labprāt runā 
latviešu valodā, kas ir par 10% vairāk 
nekā 2015. gadā. 19% latviski runā bez 
īpašas patikas vai nelabprāt, kas arī ir 
par 7% vairāk nekā 2015. gadā.

Salīdzinot etnisko attiecību – attiecī-
bu starp dažādu tautību cilvēkiem – vēr-

tējumu ar 2015. gadu, redzama ievēroja-
ma situācijas uzlabošanās. Ja 2015. gadā 
tikai 21% mazākumtautību pārstāvju 
vērtēja etniskās attiecības Latvijā kā 
labas vai ļoti labas, tad šogad pozitīvu 
vērtējumu izsaka vairāk nekā divtik ma-
zākumtautību pārstāvju – jau 48%.

Vienlaikus uzlabojies viedoklis 
par mazākumtautību iespējām attīs-
tīt savu valodu un kultūru Latvijā. Ja 
2015. gadā šīs iespējas kā labas vai ļoti 
labas vērtēja 24%, tad šogad – jau 36%.

„Efektīvākie instrumenti šo pozi-
tīvo pārmaiņu panākšanai, manuprāt, 
bijis sistemātiskums integrācijas pasā-
kumu īstenošanā, regulāra mazākum-
tautību kopienu iesaiste un latviešu 
valodas apguves iespēju nodrošinā-
šana,“ uzsver I. Pauloviča, akcentējot, 
ka valsts ir radījusi un turpina piedāvāt 
iespējas mazākumtautību integrācijai, 
bet ne mazāk svarīga ir mazākumtau-
tību pārstāvju vēlme un motivācijas 
radīšana šīs iespējas izmantot.

„Kultūras ministrija ir uzsākusi 
darbu pie jaunas politikas izstrādes, 
kas vērsta uz sabiedrības saliedētī-
bas sekmēšanu,“ norāda I. Pauloviča. 
Veikti pētījumi un turpinās darbs pie 
iegūto datu analīzes, lai nākamā gada 
pavasarī varētu iesniegt sabiedrības 
saliedētības plānu valdībā. „Arī Latvi-
jas valsts simtgades atzīmēšanas pla-
šais pasākumu klāsts vērsts uz plašas 
sabiedrības iesaisti un līdzdalības no-
drošināšanu,“ uzsver I. Pauloviča.

Pētījuma Mazākumtautību līdzda-
lība demokrātiskajos procesos Latvijā 
mērķis – apkopot informāciju par mazā-
kumtautību nevalstiskajām organizāci-
jām un Latvijas mazākumtautību kopie-
nu līdzdalību demokrātiskajos procesos 
Latvijā. Pētījuma metodoloģija – mazā-
kumtautību nevalstisko organizāciju iz-
pēte un kartēšana, un mazākumtautību 
pārstāvju reprezentatīva aptauja. Pētīju-
mu pēc KM pasūtījuma veica Latvijas 
Universitātes Filozofijas un socioloģijas 
institūts; tajā iegūtie dati salīdzināmi ar 
līdzīgu, 2015. gadā veiktu pētījumu. Pē-
tījuma izlases apjoms – 922 visu Latvi-
jas reģionu un vecumgrupu respondenti. 
Pētījums pieejams KM tīmekļa vietnē*.

Pēc Centrālās Statistikas pārvaldes 
datiem 62% Latvijas iedzīvotāju ir lat-
vieši, 38% pieder mazākumtautībām. 
Lielākā daļa mazākumtautību pārstāv-
ju skaita – 67% – ir krievi, daudzskait-
līgas ir arī baltkrievu, ukraiņu, poļu, 
lietuviešu, ebreju, romu, vāciešu un 
igauņu kopienas; mūsu valstī dzīvo vēl 
33 citu mazākumtautību pārstāvji.

Lita Kokale
Kultūras ministrijas Sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja
2017. gada 11. oktobrī

* https://www.km.gov.lv/
uploads/ckeditor/files/
Sabiedribas_integracija/Petijumi/
Mazakumtautibu%20lidzdaliba%20
petijuma%20zinojums%202017(1).pdf

Sabiedrības integrācija sekmīga
Turpinājums no 1. lpp.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī

Ar lielu atsaucību 
un sirsnīgiem aplau-
siem 27. septembrī 
skatītāji Sietlas Lat-
viešu centra pārpilnajā 

zālē novērtēja režisora Jāņa Znotiņa 
iestudēto ievērojamā latviešu dra-
maturga un rakstnieka Harija Gulbja 
lirisko drāmu Medību pils. Luga ir 
uzrakstīta jau sen – 1966. gadā, un 
pats autors pagājušajā gadā nosvinēja 
90 gadu jubileju, kuras godināšanai 
režisors iestudēja vienu no pirmajām 
H. Gulbja lugām – Medību pili. Tā ir 
kamerluga ar nelielu aktieru sastāvu 
un ļoti piemērota arī viesizrādēm pa-
saules plašumos; nevelti to jau veselu 
mēnesi ar labiem panākumiem pre-
zentē ASV.

Dramaturgs Harijs Gulbis ir 
smalks un izcils cilvēku savstarpē-
jo attiecību raksturotājs un dzīves 
patiesās vērtības meistarīgi atklāj 
psiholoģiski precīzos dialogos. No-
tikumi risinās Medību pilī – vienā 
no telpām kādā lauku mājā. It kā jau 
nekas īpašs nenotiek; sižets, kaut arī 
ar negaidītiem pavērsieniem, ir ik-
dienišķs, tomēr gaisotne ir ļoti pie-
sātināta. Kuras krāsns, skatuves vidū 
balti klāts galds, neaizdegtas sveces, 
māte Anna (Baiba Valante) cenšas 
noskaidrot meitas Laumas (Inga 
Apine) attiecības ar jauno medību 
saimniecības tehniķi Arni (Ingus 
Kniploks).

Iespējamo notikumu gaitas tālā-
ku risinājumu izjauc negaidīta divu 
naktsmāju meklētāju tūristu ieraša-
nās. Šeit arī sākas lugas intriga, un 
parādās dramaturga īpašais talants 
bez liekas uguņošanas un fanfarām 
piešķirt klusinātām sarunām enerģijas 
lādiņu un dramatismu. Izrādē netrūkst 
arī viegla humora un ierastās bēdu slī-
cināšanas glāzītē, šoreiz gan konjaka, 
par godu mīlas četrstūra negantajiem 
līkločiem.

Jautāts, kādēļ režisors Jānis Zno-
tiņš iestudēšanai izvēlējies tieši šo 
lugu, viņš atbild, ka vēlējies runāt 
„par ļaudīm Latvijas laukos, kuri sa-
vas noslēgtības un kautrīguma dēļ 
slēpj savas jūtas, nespēj rīkoties un 
viņu mūžā reizēm ir tikai viena satik-
šanās – mīlestības atklāsme, kuras dēļ 
cilvēks ir gatavs mainīt savu dzīvi. Un 
vēl, kāpēc vecākiem ir tik grūti palaist 
savus bērnus pasaulē, un kāpēc bērni 
atsakās no saviem sapņiem, lai piepil-
dītu savu vecāku vēlmes un nepiepildī-
tos sapņus.“

Un tā, klusajā, nomaļajā meža 
mājā nejauši ierodas abi jaunie tūris-
ti Egils (Kārlis Neimanis) un Indulis 
(šoreiz jāspēlē režisoram pašam – Jā-
nis Znotiņš). Egils – interesants stās-
tītājs; Indulis, ļoti mazrunīgs, bet 
labs fotogrāfs. Egils suģistējoši stās-

ta savus piedzī-
vojumus no dažā-
diem ceļojumiem, 
Indulis fotogrāfē 
Laumu, savukārt 
Lauma runā par 
savu dzīvi, vēl-
mēm. Viņa grib 
mācīties, dzīvot 
un strādāt lielpil-
sētā, kādā slimnī-
cā. Tas viss viņai 
liekas tikai sap-
nis, kaut kas ne-
iespējams. Egils 
diezgan ciniski 
vērtē Laumas ieskatus par dzīvi pil-
sētā, tomēr iedrošina viņu rīkoties. 
Vairākkārt tiek aizskarts jautājums 
par sievietes lomu dzīvē: tikai vīrs, 
mājas, bērni vai arī laba izglītība, 
piemērots darbs, radoša izaugsme 
(cik globāli aktuāli arī šobrīd!). Tra-
dicionāli Lauma iemīlas veiklajā ba-
lamutē Egilā, savukārt pati Lauma 
patīk visiem trim, jo meitene ir pie-
vilcīga un liekas neparasta ar savu 
naivumu, tiešumu un atklāto valodu. 
Puišiem promejot, Lauma palūdz 
Egilam viņa adresi, bet viņš iedod 
Induļa adresi; ne Lauma, ne Indulis 
to nenojauš. Īstenībā ar vēstulēm ap-
mainās Lauma un Indulis. Sarakstē 
pamazām veidojas abpusējas jūtas, 
atklājas Egila, patiesībā Induļa, 
dvēsele, godaprāts un stabilas vēr-
tības dzīvē. Galu galā Egila, varbūt 
pavisam ne ļauni domātais joks nāk 
gaismā kopā ar pašu Egilu, izraisot 
asus konfliktus. Indulis ir nepatīka-
mi pārsteigts, Lauma – dziļi satriek-
ta, bet kaut kādā apmātībā viņa pār-
skaišas uz Induli un aiziet no mājām 
kopā ar Egilu, lai īstenotu savus sap-
ņus dzīvē.

Interesanti, ka vēstuļu saturu pa-
starpināti atklāj Laumas un Induļa 
(tikai balss ierakstā) monologi, kas uz-
sver saraksti, kā ļoti būtisku abu jau-
niešu attiecībās.

Lugas beigu posmā Lauma ir at-
griezusies mājās. Attiecības ar Egilu 
izjukušas, un dziļo pārdzīvojumu dēļ 

viņai pajukušas arī studijas. Lauma ir 
sapratusi, ka patiesībā Egils ir egoists 
un vājš, pretrunās sapinies cilvēks, 
kuram nav spēka tikt galā pašam ar 
sevi. Bet stāstam ir zelta maliņa. Noti-
kušais un pārdzīvojumi Laumu ir tikai 
stiprinājuši; var saprast, ka viņas un 
mātes dzīvē drīz risināsies ilgi lolo-
tās pārmaiņas. Lauma viennozīmīgi 
pārtrauc attiecības ar Egilu un iespē-
jams... Te nu mums dramaturgs ļauj 
pašiem iztēloties vēlamo risinājumu 
notikumiem Laumas un varbūt arī In-
duļa dzīvē.

Izrādes sākumā, beigās, starpbrī-
dī skan Raimonda Paula vecās, labās 
dziesmas, lugai īsti piemērotas. Tomēr 
sentiments...

Neskatoties uz garajiem, nogurdi-
nošajiem braucieniem Amerikā (Sietlā 
ir viena no pēdējam trim izrādēm Rie-
tumkrastā) Valmieras teātra aktieri 
savās lomās bija atraisīti, patiesi, vien-
kārši lieliski! Paldies režisoram, pal-
dies aktieriem. Gaidīsim atkal ciemos 
citu gadu!

Par aktieru un viesu labsajūtu, mā-
jīgu gaisotni namā un našķiem rūpējās 
čaklās Latviešu biedrības Vašingto-
na štatā (LBVŠ) saimnieces un mūsu 
omulīgais vīnzinis Diks Vīsts (Wiest), 
kā parasti piedāvādams bagātīgu laba 
vīnu izvēli.

Sarmīte Lunde
Laikrakstam „Latvietis“

 ,,Sens tik sens ir tas stāsts...“
Valmieras teātra Medību pils, Sietlā

No kreisās: Ingus Kniploks, Jānis Znotiņš.
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No kreisās: Jānis Znotiņš, LBVŠ priekšsēde Sarmīte Dāvidsone, Ingus Knip-
loks, Inga Apine, Kārlis Neimanis, Baiba Valante.
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2016. gadā vienam no izcilākajiem 
latviešu dramaturgiem Harijam Gul-
bim apritēja 90 gadu jubileja. Apgāds 
Mansards šim notikumam par godu 
izdod viņa Rakstu 1. sējumu: septi-
ņas lugas, kas aizsāk abus dramaturga 
pārstāvētos žanrus – drāmu un komē-
diju. Harija Gulbja Rakstu sastādītāja 
ir Latvijas Universitātes profesore, 
Dr. philol. Ieva Kalniņa. Grāmatas 
atvēršana notiks sestdien, 2017. gada 
21. oktobrī plkst.14.00 Latvijas Na-
cionālā teātra Baltajā zālē. Pasākumā 
piedalīsies Latvijas Nacionālā teātra 
aktieri, atsaucot atmiņā vienpadsmit 
Harija Gulbja lugas, kas iestudētas 
Latvijas Nacionālajā teātrī. Pasākumu 
vadīs LKA profesors Jānis Siliņš.

H. Gulbis līdzās Gunāram Prie-
dem un Paulam Putniņam ir viens no 
latviešu drāmas spilgtākajiem pār-
stāvjiem 20. gadsimta 60.–80. gados. 
H. Gulbja rokrakstu iezīmē īpaši vei-
dota ainu kompozīcija un kamerspēles 
principi. Ievērojamākās viņa drāmas 
ir lugas Viena ugunīga kļava (1967), 
Cīrulīši (1975), Kamīnā klusu dzied 
vējš (1977), savukārt otru viņa drama-
turģijas daļu veido sociālās komēdijas, 
kā Aijā žūžū, bērns kā lācis (1968) un 
Silta, jauka ausainīte (1973). H. Gul-
bis darbojies arī pēc neatkarības atgū-
šanas, kad Nacionālais teātris, kuram 
ilgus gadus bijusi uzticīga sadarbība 
ar dramaturgu, iestudē lugas Uz Liep-

salām ejot (1996) un Vēverīši (1999). 
H. Gulbis ir arī četru romānu autors.

Rakstu 1. sējumā iekļautas lugas Ve-
cīši (1958), Viena ugunīga kļava (1966), 
Aijā žūžū, bērns kā lācis (1966), Medī-
bu pils (1967), Mans mīļais, mans dār-
gais (1968), Silta, jauka ausainīte (1972), 
savukārt luga Mans cilvēks (1960), ku-
ras iestudējumu aizliedza drīz pēc pirm-
izrādes, piedzīvo pirmpublicējumu tieši 
Rakstu 1. sējumā. Grāmatā lasāmi līdz 
šim nepublicēti Harija Gulbja dzejoļi 
un pārdomas par cenzūru, kā arī Arņa 
Šablovska veidotā saruna ar dramatur-
gu par Tumi, teātri un Latviju šodien. 
Rakstu sastādītāja Ieva Kalniņa rakstu-
ro Harija Gulbja lugas, norādot to saikni 
ar šodienu, sējuma komentāros izsvērti 
jautājumi, kuri bija svarīgi rakstnieka 
laikabiedriem lugu iestudēšanas laikā.

Dramaturga lugas joprojām ir aktu-
ālas arī mūsdienās. Pagājušajā sezonā 
Latvijas Nacionālais teātris, kas Hari-
ju Gulbi sauc par savu dramaturgu, jau 
otro reizi iestudēja lugu Olivers (1985) 
Edmunda Freiberga režijā. Šo teātra 
sveicienu dramaturga 90. gadu jubilejā 
būs iespēja noskatīties arī 21. oktobra 
vakarā Latvijas Nacionālais teātra Ak-
tieru zālē plkst. 18.30.

Rakstu 1. sējuma sakārtotājas dar-
bu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 
Grāmata izdota ar Siguldas novada 
domes, A/S Tukuma Straume, Tukuma 
novada un Tumes un Degoles pagastu 

pārvaldes atbalstu.
Grāmatu būs iespējams iegādāties 

interneta veikalā apgadsmansards.lv 
(grāmatas tiek sūtītas pa pastu un Om-
niva pakomātiem), kā arī grāmatnīcās 
visā Latvijā.

Arvis Ostrovskis
apgāda „Mansards” sabiedrisko 

attiecību pārstāvis

Dramaturga Harija Gulbja Rakstu 1. sējumu
Izdod apgāds „Mansards“

Grāmatas „Harija Gulbja Rakstu 
1. sējumu“ vāks.

Latvijas volejbolistes Sidnejas pludmales sacīkstēs
Aicinām visus nākt uz spēlēm

No 23. līdz 26. novembrim Sidne-
jā, Menlibīčā (Manly Beach) risināsies 
Starptautiskās volejbola federācijas 
(FIVB) rīkotais 2 zvaigžņu turnīrs 
pludmales volejbolā sievietēm! Tajā 
savu dalību ir pieteicis arī Latvijas 
spēcīgākais dāmu duets Tīna Grau-
diņa un Anastasija Kravčenoka. 
Latvijas čempiones arī izcīnīja augsto 
5. vietu Eiropas čempionāta fināltur-
nīrā, kas šogad notika Jūrmalā. Jā-
piebilst, ka meitenes ir arī 2016. gada 
Eiropas U–22 vecuma grupas čem-
piones un patlaban 45. pasaules rangā. 
Meitenes vēl ir jaunas (19 un 20 gadi), 

bet tieši ar viņām Latvijas pludmales 
volejbola sabiedrība saista vislielākās 
cerības nākotnē.

Šobrīd Tīna ir uzsākusi studijas 
Amerikā, Dienvidkalifornijas Univer-
sitātē (USC) Losandželosā, bet Anast-
asija studē Daugavpils Universitātē. 
Meiteņu treneris ir Genādijs Samo-
ilovs, kurš trenē arī Latvijas vadošo 
vīru pāri Aleksandru Samoilovu / Jāni 
Šmēdiņu.

Kaut turnīrs Sidnejā notiek starp-
sezonas laikā, kad sacensību posmi 
Eiropā jau ir noslēgušies, meitenes ar 
pilnu apņēmību ir noskaņojušās parā-

dīt labāko spēli arī Sidnejas smiltīs!
Aicinām visus nākt uz spēlēm un 

klātienē ar savu atbalstu palīdzēt Tīnai 
un Nastjai viņu smilšu cīņās!

Sīkāk par turnīru un spēļu grafiku 
lasiet FIVB.com nodaļā 2 star/Sydney:
http://worldtour.2017.fivb.com/en/553/
event-schedule

Komandas Facebook lapa:
https://www.facebook.com/
Tīna-GraudiņaAnastasija-
Kravčenoka-beachvolleyball-team-
Latvia-193344721141955/

Ilze Graudiņa
Laikrakstam „Latvietis“

spiesti karot savas valsts neatkarībai 
naidīgas svešas varas – nacistiskās Vāci-
jas – pusē pret otru naidīgu svešu varu – 
Padomju Savienību. Cerot uz sapratni 
un palīdzību, viņi Otrā pasaules kara 
beigās padevās Rietumu sabiedrotajiem 
un nonāca britu gūstā. Esot nebrīvē, lat-
viešu karavīri uzturēja ideju par Latvijas 

valsts brīvību. 1945. gada 18. novembrī 
no nometnē pieejamiem materiāliem 
viņi izgatavoja Brīvības pieminekļa 
atveidu, lai pie tā atzīmētu Latvijas ne-
atkarības 27. gadadienu. Zedelgemā 
latviešu gūstekņi nodibināja labdarības 
organizāciju Daugavas Vanagi, kas 
Latvijas brīvības domu uzturēja dzī-
vu laikā, kad Latviju bija okupējusi un 
pārvaldīja Padomju Savienība. Latviešu 
karavīri Zedelgemā atguva personīgo 

brīvību 1946. gada maijā, bet daudzi no 
toreizējiem karagūstekņiem dzimtenes 
atbrīvošanos 1991. gadā nesagaidīja.

Piemineklis atradīsies jaunā pilsē-
tas rajona laukumā, kam ir dots nosau-
kums Brivibaplein – Brīvības laukums. 
Tas atrodas apmēram trīs kilometrus no 
agrākās gūstekņu nometnes.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja direktora 

vietniece attīstības jautājumos

Jaunumi Okupācijas muzejā
Turpinājums no 4. lpp.
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Labas dienas, labi ļau-
dis! Es stāstu Šis un tas no 
manas dzīves esmu sācis 
no nepareizā gala. Atļau-
jiet man ar sevi iepazīs-
tināt. Lai gan es biju pa-
visam parasts bērns, man 

ir bijuši neparasti vecāki – tēvs Mārtiņš 
Eduards (Eidis) Siliņš, māte – Elza Vil-
helmīne, dzim. Paegle, un no tēva puses 
vēl neparastāki vecvecāki – Anna Siliņa 
(Siliņa Annis) un Pēteris Eduards Siliņš.

Tas bija brīnums, ka es vispār iera-
dos pasaulē. Pazīstu jaunsalaulātos, ku-
riem bērns atskrēja jau pēc trim mēne-
šiem. Man bija jāgaida veseli divi gadi, 
pirms tiku saulītē – iespējams mentālās 
telepātijas vai korespondences ceļā.

Bet kaut kad – slava, slava, alelu-
ja! – tomēr kaut kas bija sēts, un pirmie 
asni bija redzami 26. janvārī, Rīgas 
pilsētas 2. slimnīcā sīka un bļaustīga 
mazsvara indivīda personā. Lai gan 
es šai notikumā esot bijis klāt, goda 
vārds, nekā neatceros! Reiz es mātei 
ieprasījos: Mamm, kā es te uzrados?

Vai jūs esat ievērojuši, ka pieaugu-
šie nekad nedod tiešu atbildi uz āķī-
giem jautājumiem. Viņi met visādus 
līkločus un mēģina tev pūst miglu acīs.

– Kāpēc tu tā prasi?
– Tāpēc, ka es gribu zināt!
– Kāpēc?
– Nu tāpēc!
Klusums.
– Nu?
– Tevi atnesa stārķis.
Stārķis!?? Un ziniet, ka es viņai vēl 

šodien pa pusei ticu. Bet stārķa teorija 
man nelika mieru. Kā tad īsti tās lietas 
notiek? Vai ir kāda liela noliktava, kurā 
visi bērni salikti pa plauktiem un stārķi kā 
taksometri gaida uz jumta? Visi zina, ka 
puikas nēsā bikses un meitenes brunčus, 
bet, kad visi ir pliki, kā var pateikt, kurš ir 
kas? Māte saka: Es gribu to puiku ar lielo 
degunu. Kā viņa var zināt, ka atnesīs tieši 
to bērnu? Varbūt atnes mani, bet pavisam 
citu puiku ar lielu degunu. Un kā stārķis 
var zināt, uz kurieni bērnu nest? Vai kāds 
sauc: Viens bērns uz Carnikavas „Spā-
rēm“! Un ja nu stārķis apmaldās un aiz-
nes uz mājām, kur bērnu nemaz nevēlas, 
bet grib suni, jūras cūciņu vai ko citu? No 
atbildēm varēja noprast, ka mātei pašai 
lietas nebija sevišķi skaidras.

Es jau biju iesniedzis vairākus pie-
prasījumus pēc brāļa, bet, acīmredzot, 
tie bija sapinušies birokrātijas tīklos un 
stārķi nebija aizsnieguši. Kādu dienu es 
redzēju mammu stāvam onkuļa mājās 
Mēnesdēlos pie stārķa ligzdas. Bravo! 
Beidzot būs brālis! Skrēju krāmēt visas 
salauztās mantiņas un tādas, kas pašam 
nepatika, ko dāvināt brālim, un sāku 
svēteļiem sekot kā ēna. No rītiem skrē-
ju ārā skatīties, vai brālis nav uzsviests 

uz jumta. Brāli? Tie 
tev nesīs brāli? Viņi 
nedeva ne pigu par 
manu brāli un nā-
kamos mēnešus va-
zājās apkārt pa pļa-
vu lasīdami vardes.

Kad kādus ga-
dus vēlāk paņēmu 
mammu jautājumu 
krustugunīs, kāpēc 
man nav ne māsas, 
ne brāļa, no viņas 
skopajiem izteicie-
niem uzzināju, ka 
mana pasaulē nāk-
šana neesot bijusi 
bez problēmām. 
Viņai esot, piedodiet par izteicienu, plīsis 
dibens. Pamatojoties uz šo informāciju, 
ilgu laiku domāju, ka tā ir vieta, pa kuru 
cilvēks nāk pasaulē, un, atklāti sakot, es 
par tādu piegādes ceļu nemaz nebiju sa-
jūsmināts. Kas tās bija par komplikāci-
jām, nekad neuzzināju; man tikai pateica, 
ka brāļi un māsas nevar būt, un āmen.

Toreiz vecāki ar bērniem par tā-
dām lietām nerunāja, par seksu jau ne-
pavisam. Viss bija jāiegūst pašmācības 
ceļā no ielas, un, kad nāca gaismā, ka 
stārķis, Ziemsvētkvecis un paps ir vie-
na un tā pati persona, tad tas bija šoks.

Austrālijā bērniem jau agrīnā vecu-
mā rāda izglītojošas filmas. Kad manam 
vecākajam dēlam bija kādi 5-6 gadi, sie-
va paziņoja: Paklausies, tas ir tēva pie-
nākums izskaidrot puikam, kas ir kas. 
Ar skuķi es pati tikšu galā. Paņem pui-
ku un brauciet skatīties filmu! Atklāti 
sakot, es nesapratu, kāpēc bērna galvu 
jāapgrūtina ar nevajadzīgu informāciju, 
ko viņš, cerams, nevarēs lietot vēl kādus 
10 gadus, bet tad nodomāju, ka varbūt 
sievai taisnība. Puika noskatīsies filmu, 
un man nekas nebūs jāskaidro. Cik gan 
pieaudzis cilvēks var būt naivs!

Filmā bija kaut kas par cilvēka ana-
tomiju, par puķēm, par šo un to, bet ne 
par to un šito, un, velns parāvis, kar-
dinālais jautājums palika neatbildēts. 
Sapratu, ka esmu ziepēs līdz ausīm.

Pa ceļam uz mājām puika neteica 
ne vārda, bet man likās, ka dzirdu viņa 
smadzenes strādājam: tik-tik-tik!

Neprasi, lūdzu, neprasi! es pie sevis 
teicu. Kungs, liec, lai tas biķeris man 
iet garām! Tas Kungs mani nedzirdē-
ja. Tieši pie mājām – jautājums! Ko jūs 
būtu darījuši? Vai jūs uzdrošinātos sacīt 
cilvēkam, kurš jau bija izlasījis grāma-
tas par dino-, pronto- un, velns zin’, kā-
diem zauriem, ka viņu atnesis stārķis?!!!

Ar jaunāko dēlu jau gāja daudz 
vieglāk:

– Nu, iesim skatīties filmu?
– Kāpēc?
– Nu, mēs taču gribam zināt, kā tie 

bērni rodas, vai ne?
– Ko tu gribi zināt?
Ne velti šodien viņam ir doktora 

grāds bioķīmijā, un viņš ir partneris 
lielā patentadvokātu firmā.

* * *
Mana māte bija skolotāja, tēvs – 

komerciāls lašu, taimeņu zvejnieks, 
kārbas stūrmanis (lielas zvejas laivas 
kapteinis ar 8 vīru komandu), vietējās 
Turība nodaļas, vairāku biedrību, aiz-
sargu nodaļas priekšnieks, Carnikavas 
teātra kopas vadītājs, režisors un ak-
tieris, korists, ērģelnieks.

Mana māte arī bija laba amatieru 
teātra aktrise, koriste un sabiedriska 
darbiniece. Viņa dzīvoja ar mani pa 
ziemu skolā, bet tēvs dzīvoja vecvecāku 
mājās Spārēs. Reizēm tēvs ar savu zve-
jas arteli brauca uz Kurzemes piekrasti 
zvejot, savukārt māte vasaras brīvlaiku 
pavadīja skolotāju vasaras kursos. Pa 
ziemu dzīvoju skolā pie mātes un tēvu 
redzēju tikai pirts dienās. Vasarā dzī-
voju pie vecvecākiem un bieži vien ne-
redzēju ne tēvu, ne māti. Es biju bāriņš! 
Es biju vienīgais bāriņš pasaulē, kuram 
abi vecāki vēl bija dzīvi.

Agrā bērnībā mana vecuma draugi 
man nebija, augu viens kā koks. Izsli-
moju garo klepu, masalas, masaliņas, 
vēja bakas, cūciņu un angīnu, kā saka, 
gandrīz visu repertuāru.

Man bija ļoti dzīva fantāzija, pa 
kuru maldījās spoki un ļaunie gari. Kad 
vienatnē bija bija jāpaliek mājās, pašsu-
ģestijas ceļā panācu, lai kaktos tupētu 
arī pa spokam. Lai spoki nesāktu paši 
rūkt, es to darīju viņu vietā. Sēdēju uz 
galda, kamēr kāds pārradās mājās.

Es nemācēju melot, bet kad paau-
gos, tad jau šad tad bija jāmelo; – to 
māca dzīve. Bija baltie un melnie meli. 
Es būtu bijis policijas ierēdņa sapnis, jo 
pats brīvprātīgi ierados atzīties nozie-
gumos, citādi man nebija sirdsmiera.

Šis un tas no manas dzīves (7)
Iepazīšanās
Sestais turpinājums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478.

 
Turpinājums 13. lpp.

Uldis Siliņš 1930. g. 25. jūnijā 5 mēnešu vecumā.
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Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

Austrālijas bijušais 
Ministru prezidents The 
Hon.John Howard, OM, 
AC, raksta: „Changing 
the definition of marria-
ge...is not an exercise in 
human rights and equ-
ality, it is an exercise in 

de-authorising the Judaeo-Christian 
influence in our society.“

Arī Austrālijas Luterāņu baznī-
ca, neatkarīgi no pašreizējās Tautas 
aptaujas par viendzimuma kopībām 
rezultātu, turpinās atzīt tikai laulību 
par viena vīrieša un vienas sievietes 
savienošanos kopdzīvē uz mūžu. Citi 
ierosinātie laulību varianti, kas ir fun-
damentāli atšķirīgi no pastāvošās kār-
tības, nav nepieciešamā kārtā Baznī-
cām jāpieņem.

Arī Latvijas Evaņģēliski Luteris-
kā Baznīca gan Latvijā, gan ārzemēs 
par laulību atzīst tikai viena vīrieša un 
vienas sievietes kopdzīvi, bet izpratni 
un sapratni parāda kopdzīves citiem 
variantiem, kuri gan saucami citā vār-
dā, ne laulība.

Dr. Jānis Priedkalns, 
ALELDA prāvests

2017. g. oktobrī

Bērnam nav viegla dzīve. Viss, ko 
viņš no pieaugušiem dzird ir: Ne, ne, 
ne! Neej tur! Nedari to! Nerausti kaķi 
aiz astes! Augstais Dievs, kāpēc ne? 
Vai esat redzējuši vienu vienīgu kaķi, 
kam bērni būtu izrāvuši asti? Neknibi-
ni degunu! Paliks liels kā gurķis! Zi-
niet, tas ir vienīgais šāda veida brīdi-
nājums, kas manā dzīvē ir piepildījies.

Es nekad neesmu pērts. Vienreiz gan 
mamma mani mēģināja nopērt, bet es 
sagrābu žagaru un sāku pērt viņu. Viņa 
tā smējās, ka no pēriena nekas neiznāca.

Kaut arī mājās ēdamā netrūka, 
mana agrīnās bērnības ēdienkarte bija 
ļoti vienkārša un augošam bērnam ne-
piemērota. Ilgu laiku pusdienās ēdu 
tikai biezpienu ar kartupeli, dažkārt pa-
pildinātu ar sviestu. Neko citu. No tādas 
nebalansētas ēdienkartes mana fiziono-
mija izskatījās diezgan nožēlojama. Ne 
velti bērnības draudzene Silvija, kas bija 
kādus gadus vecāka, dēvēja mani par 
kaulu kambari. Izskats kļuva vēl nožēlo-
jamāks, kad sāku stiepties augumā. Sko-
lā visās ārsta pārbaudēs bija ierakstīts: 
vājš. Reisonu Marta, kas dzīvoja Mēnes-
dēlos, mēdza teikt: Ne, ne, tev ir dilonis. 
Tu jau dzīvotājs nebūsi. Viņa man ļaunu 
nevēlēja, bet diplomātija nebija viņas 
stiprā puse. Ko tu zini? es atcirtu. Un ne-
zināja ar. Viņa nomira pirms manis.

* * *
Ja tev cilvēkbērnam nav brāļa vai 

drauga, ar ko izkauties vai citādi lietderī-
gi pavadīt laiku, pa galvu sāk blandīties 
visādas trakas domas. Piecu gadu ve-
cumā manu prātu nodarbināja drēbnie-
ciskas problēmas. Bet ko šūt? Vispirms 

bija jāveic dažas 
operācijas, lai būtu 
iemesls pie tādiem 
darbiem ķerties. Es 
nogriezu ziemas 
cepurei ļekas (nu 
tās, ar ko sastip-
rina zaķenei ausis 
zem zoda) un atkal 
piešuvu, kā nu mā-
cēju. Sliktāk gāja 
ar biksēm. Proti, ja 
izgriež biksēm cau-
rumu, tad izgriezto 
caurumu būtu jāvar 
iešūt atpakaļ tā, ka 
šuves nevar nemaz 
redzēt. Māte aiz-
brauca uz Rīgu, un 
tādu brīdi nevarēja atstāt neizmantotu. 
Tik daudz ko darīt, un laika tik maz.

Aizskrēju ar šķērēm rokās uz Mē-
nesdēliem konsultēties pie Kalniņu 
Trīnes, manas vecvecmātes. Ne jau par 
to, vai griezt, vai negriezt, bet gan vai 
griezt ovālu, vai četrkantīgu caurumu.

Es teicu: Vecomamm, tā un tā. Ko 
tu par to lietu saki?

– Negriez! Izgriezto gabalu vairs 
atpakaļ iešūt nevar.

– Kā tu zini? Vai tu kādreiz esi iz-
griezusi savām biksēm caurumu?

– Nemuldi!
Vai esat ievērojuši, cik lēni cilvēce 

atmet vecās, iestāvējušās idejas? Senie 
grieķi ticēja, ka pasaule, kas zīmēju-
mā izskatījās pēc biezas rauga pankū-
kas, uz muguras tur divi ziloņi. Ticēja 
gadu simteņiem, līdz vienu dienu kāds 
Sarastoupoulus vai Katotikidis iepra-
sījās: Jā, bet kas tur ziloņus? Teorija 
sabruka. Džordano Bruno bija pir-
mais, kas paziņoja, ka Zeme griežas 

ap Sauli, un tūlīt bija cietumā iekšā, lai 
labi pārdomā, kas ap ko griežas. Ja šo-
dien kāds apgalvo, ka Saule griežas ap 
Zemi, tad domā, ka viņš ieņēmis 400 
gramus. Bet nu atpakaļ pie biksēm. 
Griezt vai negriezt – tāds ir jautājums.

– NEGRIEZ!
Ilgu laiku skatījāmies viens uz otru; 

Ko tāds vecs cilvēks zina? Pāri astoņ-
desmit! Prātu izkūkojis. Šņiks, šņiks, 
šņiks un darīts! Velns ar ārā, tiešām 
nepass! Nu labi, nevajadzēja griezt, bet 
pēc notikušā jau visi ir gudri.

Šodien tas, protams, nav nekas ne-
iespējams. To sauc par neredzamo lā-
pīšanu, tikai ielāps maksā desmit reižu 
vairāk nekā bikses. Es un Einšteins ar 
savām teorijām bijām piedzimuši par 
ātru. Pasaule nebija gatava ne realitā-
tes teorijai, ne neredzamajai lāpīšanai.

Uldis Siliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpinājums sekos

Šis un tas no manas dzīves (7)
Turpinājums no 12. lpp.

No kreisās: Elza Vilhelmīne, Uldis un Mārtiņš Eduards 
Siliņš 1933. gadā Rīgā.
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ALELDA vēstījums
Par laulībām
Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) vēstījums

nekā Anglijā.
Kopumā, es jutu, ka tie cilvēki, kas 

ir izvēlējušies dzīvi Īrijā, galvenokārt ir 
tur, jo viņiem tur ir labi, ir darbs (dau-
dzas mazas rūpnīcas, farmaceitiskas 
utt.) un paši īri pieņem ekonomiskos 
imigrantus samērā labvēlīgi. Jutu arī, 

ka latvieši paši tur jūtas ērti un aktīvi, 
un sirsnīgi veido savu latviešu diaspo-
ru, kurā iekļauta baznīca, tautas dejo-
šana, latviešu skoliņas, nometnes, kori, 
prese, ceļojošā bibliotēka. Īrijas latvie-
šu diaspora ir spēcīgs jaunais vilnis, 
kas atšķiras no vecās trimdas (Piem., 
Trimdas latvieši ir paspējuši privatizēt 
savus sabiedriskos īpašumus – nomet-
nes, latviešu namus, Daugavas Vanagu 

namus, baznīcas, bet Īrijas latvieši ir 
spiesti meklēt īrējamas telpas, nomet-
ņu vietas, baznīcas.), bet no kuras mēs 
varam daudz ko iemācīties, jo mērķis – 
saglabāt un celt mūsu latviešu valodu 
un identitāti diasporā, – ir viens.

Pasākumu līdzfinansēja LR Ārlietu 
ministrija un LAAJ Kultūras Fonds.

Māra Priedkalne
Laikrakstam „Latvietis“

„Uzmanību! Pusaudži“
Turpinājums no 7. lpp.
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2017. gada oktobrī 
tika izdota žurnālista 
Pētera Grestes grāmata 
Pirmais upuris.

Pasaulē, kur kara 
pirmais upuris ir pa-
tiesība, žurnālistika ir 

kļuvusi par jauno cīņas lauku. Pēte-
ris Greste bija strādājis 20 gadus par 
ārzemju korespondentu dažās no vis-
bīstamākajām valstīm, kad viņš pats 
nokļuva ziņojumu virsrakstos. Ares-
tēts Ēģiptē un apsūdzēts par valsts 
drošības apdraudēšanu, Greste bija 
netaisnīgi notiesāts un ar tiesas prāvas 
spriedumu pavadīja 400 dienas cietu-
mā. Greste pats kļuva par upuri jaunā 
globālajā karā pret žurnālistiem.

Grāmatā ir aprakstīts Pētera Gres-
tes piedzīvojums Ēģiptē, ka arī viņa 
pieredze, ziņot no nemieru frontēm 
Afganistānā, Irākā un Somālijā.

Karos, kur cīņa notiek par speci-
fiskām lietām – par zemes teritoriju, 
ūdeni vai tautību – frontes līnijas ir 
skaidras. Žurnālisti un it sevišķi – ār-
zemju žurnālisti tika uzskatīti kā neit-
rāli novērotāji nevis cīņas dalībnieki. 
Bet kopš Alkaidas (Al Qaeda) un Tali-
bāna organizāciju iesaistīšanās Afga-
nistānas un arābu konfliktos pēdējos 
20 gados un it sevišķi 2001. gada 9.11 
uzbrukumam dvīņu torņiem Ņujorkā, 
cīņas ir bijušas vairāk par idejām ne ti-
kai teritoriju, un mēdiji ir kļuvuši daļa 
no cīņas lauka.

Grestes grāmata dokumentē, kā 
žurnālisti ir pārtapuši no kara novē-
rotājiem par līdzekļiem, caur kuriem 
kari tiek veikti. Spilgti aprakstot savu 
pieredzi Ēģiptes cietumā, Greste parā-
da, ka viņa aizturēšana un notiesāša-
na bija tikai viens piemērs no uzbru-
kumiem brīvai presei visā pasaulē. 
No žurnālistu slepkavībām gan kara 
zonās, gan franču satīriskā laikrakstā 
Charlie Hebdo, kā arī ASV preziden-
ta Trampa uzbrukumiem Amerikas 
presei un Austrālijas metadata liku-
miem, Greste parāda kā šie notikumi 
ir ietekmējuši reportāžu un žurnālistu 
domāšanu.

Pēteris Greste ir dzimis Sidnejā 
un studējis žurnālistiku Kvīnslandes 
Tehniskajā augstskolā (QUT). Viņš ir 
strādājis kā ārzemju korespondents pie 
BBC, Roitera (Reuters) un Al Džazira 
(Al Jazeera) ziņu aģentūrām Bosnijā, 
Dienvidslāvijā, Afganistānā, Irākā, 
Meksikā, Čīlē, Argentīnā un Āfrikā. 
2011. gadā Pēteris saņēma amerikā-

ņu Pībodija mēdijas balva (Peabody 
Award) par savu dokumentālo filmu 
Somālija – anarhijas zeme (Somalia – 
land of anarchy)(1). 2015. gada decem-
brī Pēteris saņēma Austrālijas Cilvēku 
tiesības medaļu (Australian Human 
Rights Medal) par viņu darbību, at-
balstot preses brīvību(2).

2013. gada decembrī Pēteris tika 
arestēts Kairā kopā ar viņa Al Džazi-
ra kolēģiem. Viņus apsūdzēja par ne-
patiesas informācijas izplatīšanu un 
ka viņi ir līdzdalībnieki aizliegtajai 
Musulmaņu brālībai. Tiesas prāva no-
tiesāja Pēteri uz septiņiem gadiem cie-
tumā, bet pēc 14 mēnešiem viņu izrai-
dīja no Ēģiptes bez paskaidrojuma. Šī 
apcietināšana un cīņa Pēteri atbrīvot 
ir aprakstīta Grestes ģimenes grāmatā 
Atbrīvojot Pēteri (Freeing Peter)(3).

Grāmata ir pērkama galvenajos 
grāmatveikalos visās pavalstīs. Ok-
tobra mēnesī Pēteris Greste viesosies 
Sidnejā, Melburnā, Adelaidē, Kanbe-
rā, Hobartā un Džilongā (Geelong) un 
runās par savu jauno grāmatu.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

(1) http://laikraksts.com/raksti/2406
(2) http://laikraksts.com/raksti/5127
(3) „Freeing Peter“, Penguin books, 
August 2016

Grāmatas prezentācija

Sidnejā
Pirmdien, 9. oktobrī, plkst.13 The 

Stanton Library, 234 Miller St, North 
Sydney / 02 9936 8400; ieeja brīva. 
https://www.northsydney.nsw.gov.au/
Library_ Databases/Library_Prog-
rams/Writers_Stanton/Peter_Greste

Trešdien, 11.oktobrī, plakt.18.30 
Upstairs, Gleebooks, 49 Glebe Point 
Rd, Glebe; ieeja $ 12 / $9 concession 
/ Gleeclub free; pieteikties Gleebooks 
on 02 9660 2333 Peter; Info: https://
gleebooks.worldsecuresystems.com/
BookingRetrieve.aspx?ID=290419

Pirmdien, 23.oktobrī, plkst.18.15 
Lane Cove Library, 139a Loungueville 
Rd, Lane Cove 02 9911 3634; ieeja 
brīva. Info: http://www.lanecove.nsw.
gov.au/Community/Library/Pages/
NewsandEvents.aspx

Otrdien, 24.oktobrī, plkst.18.30 
Berkelouw Books, 12-14 Park St, 
Mona Vale;  ieeja $14 (dodot $5 atlaidi 
grāmatai). Pieteikties: https://www.

eventbrite.com.au/e/writers-live-
peter-greste-introduces-the-f irst-
casualty-tickets-38062122834

Kanberā
Pirmdien, 16.oktobrī, plkst.18.30 

The China in the World Auditorium, 
Fellow Lane, ANU, Acton; ieeja brīva; 
Info: https://www.eventbrite.com.au/e/
meet-the-author-in-conversation-
with-peter-greste-tickets-37792564578

Hobartā
Otrdien, 17.  oktobrī, plkst.18.30 

Fullers Bookshop, 131 Collins St, Ho-
bart; ieeja brīva.

Melburnā
Trešdien, 18. oktobrī, plkst.18.30 

Bella Union Bar, 54 Victoria St (Cnr 
Lygon St), Carlton; ieeja brīva; aicinā-
jums iepriekš pieteikties: https://www.
readings.com.au/event/peter-greste-
on-the-first-casualty

Džilongā
Ceturtdien, 19.oktobrī, plkst.19.00 

The High Ground, Level 5, Geelong 
Library, 51 Little Malop St, Geelong; 
ieeja brīva; aicinājums iepriekš pieteik-
ties: https://www.eventbrite.com.au/e/
peter-greste-the-first-casualty-the-
high-ground-geelong-library-and-he-
ritage-centre-tickets-37904401084  ■

Pētera Grestes grāmata „Pirmais upuris”
No globāla pretžurnālisma kara frontes

Grāmatas „The First Casualty“ („Pir-
mais upuris“) vāks.

demāra Avena dzejoli, kas tapis šī 
izdevuma sakarā un ar ko noslēdzas 

grāmata:
Čau, Frīdi, tur – uz mūžīgā mākoņa 

malas –
sūtam Tev grāmatu pa sapņu pastu,
tur Tava dzīve, Tavs elles ķēķis.

Ja kaut kas greizi, nepareizi –
rādi ar zibeņu pirkstu,
ja labi – pasmaidi ar savu smaidu.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Piektdien, 20. okt., plkst. 14.00 ALB 
namā sanāciet uz kulturālu pēcpus-
dienu, kur dzejai būs dota priekšroka. 
Te savu iemīļoto dzeju varēs nolasīt 
jebkurš vai vienkārši klausīties citos. 
Uzmundrinājumam un lai mēle ne-
mežģās, tiks pasniegti bohēmiski at-
spirdzinājumi. Pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 16.oktobrim.
Sestdien, 21. okt., plkst. 14.00 ALB 
namā Tālava DV vīru kora Daugava 
muzikālā pēcpusdiena. Piedalīsies 
koris, Vanadžu ansamblis, Genovefa 
Janmeija, Aksels Ceplītis, Raimonds 
Jaudzems, Melburnas vīru koris Vese-
ris. Ieeja $15. Biļetes pie Aivara Vēža; 
tālr. 8278 1305.
Svētdien, 22. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
Ceturtdien, 26. okt., plkst. 9.00 ALB 
namā visi laipni aicināti, lai atsvaidzi-
nātu savas zināšanas par pirmās palī-
dzības sniegšanu. Kurss ilgs apmēram 
sešas (6) stundas, tāpēc tiks gādāts par 
siltām pusdienām un našķiem. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 23. oktobrim.
Svētdien, 29. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
Svētdien, 29. okt., plkst. 11.00 ALB 
namā ALB namā Adelaides Latviešu 
biedrības pilnsapulce. Lūdzam bied-
riem nekavējoties nokārtot biedru 
maksas.
Svētdien, 5. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novuss.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 5. nov., plkst. 11.00 Kapu 
svētku dievkalpojums Centennial 
Park kapličā.

Brisbanē
Piektdien, 20. okt., Mobilā Latvijas 
pasu darbstacija Latviešu namā. Dar-
ba laiks tiks izziņots vēlāk tiem, kas ir 
pietiekušies pasu saņemšanai.
Sestdien, 21. okt., Mobilā Latvijas 
pasu darbstacija Latviešu namā. Dar-
ba laiks tiks izziņots vēlāk tiem, kas ir 
pietiekušies pasu saņemšanai.
Sestdien, 28. okt., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 21. okt., plkst. 12.00 Pļaujas 
svētki. Loterija un bazārs. Līdzi ņema-
mi groziņi.
Svētdien, 29. okt., plkst. 8.30 Refor-
mācijas 500 gadu atceres dievkalpo-
jums. Kopējs visām Nazareth Luthe-
ran Church draudzēm.

Kanberā
Sestdien, 21. okt., plkst. 13.00 DV 
Kanberas nodaļas Latvijas rudens sa-
iets Immanuel baznīcas zālē, Lyons. 
Vanadzes sniegs pusdienas un loterijas 
izlozi, kur varēs vinnēt kaut ko inte-
resantu.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Ceturtdien, 19. okt., plkst. 19.00 The 
High Ground, Level 5, Geelong Lib-
rary, 51 Little Malop St, Geelong; ieeja 
brīva; aicinājums iepriekš pieteikties: 
https://www.eventbrite.com.au/e/pe-
ter-greste-the-first-casualty-the-high-
ground-geelong-library-and-herita-
ge-centre-tickets-37904401084
Sestdien, 21. okt., plkst. 12.00 Bal-
tiešu festivāla tirdziņš Igauņu namā, 

43 Melville Rd., Brunswick West. 
Bezmaksas ieeja.
Sestdien, 21. okt., plkst. 15.00 Bal-
tiešu festivāla koncerts Igauņu namā, 
43 Melville Rd., Brunswick West. Ie-
eja $15. Afterparty plkst. 18.00.
Sestdien, 21. okt., gaidu un skautu 
mītnes vakars pārcelts uz 11. nov.
Sestdien, 28. okt., plkst. 11.00 Latvie-
šu savstarpējās palīdzības biedrības 
pilnsapulce Latviešu ciemā.
Sestdien, 28. okt., plkst. 16.00 vīru 
kora Veseris 2 gadu jubilejas koncerts 
Latviešu namā. Viesu mākslinieks 
Jānis Laurs (čells). Ieeja pret ziedoju-
miem, sākot ar $15. Daugavas skolas 
bērniem ieeja bez maksas. Tuvāka in-
formācija roberts.birze@gmail.com
Sestdien, 28. okt., plkst. 18.30 Oktob-
erfest krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 4. nov., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 4. nov., LEACS (Dzintaru) 
pilnsapulce Latviešu namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 22. okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 29. okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Refor-
mācijas 500. gadadiena. Mirušo pie-
miņas diena.
Svētdien, 5. nov., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Sestdien, 4. nov., Latviešu centrā 
18. novembra runa – Valdis Zatlers.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien, 28. okt., plkst. 9.00 Drau-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
15. oktobris
Eda, Hedviga, Helvijs
1902. atklāj Aleksandra – tagad Vid-
zemes tirgus paviljonus.
1918. gleznotājs, arhitekts Reinis Zus-
ters.
1937. rakstnieks Edvīns Tauriņš.
1947. scenogrāfs, gleznotājs, plakātists 
Juris Dimiters.

16. oktobris
Daiga, Dinija, Dinārs
1932. pedagoģe, psihoterapeite, sa-
biedriska darbiniece, 3x3 kustības aiz-
sācēja Līga Ruperte.
1957. politiķis, LR Ministru prezidents 
(1997.g. 7.aug. – 1998.g. 26.nov.), LR 
ekonomikas ministrs (1995.g. 21.dec .– 
1997.g. 7.aug.) Guntars Krasts.

17. oktobris
Gaits, Karīna, Gaitis
1932. ALT aktrise Maija Ozoliņa.
1942. trīskārtējs pasaules čempions starp-
tautiskajā dambretē Andris Andreiko.

18. oktobris
Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends
1867. ASV pārņēma savā kontrolē 
Aļasku, samaksājot par to 7,2 miljonus 
USD Krievijai.
1882. Latvijas armijas ģenerālis Lkok 
Mārtiņs Hartmanis. 1940.g. 20.dec. 
apcietināts un izvests, 1941.g. 27.jūlijā 
nogalināts.
1887. grafiķis, bērnu grāmatu ilustra-
tors, dzejnieks Alberts Kronenbergs.
1937. tēlniece, dzejniece Vija Gune 
(īstajā vārdā Guna Mikāne).

1947. dzejnieks Pāvils Johansons.
1952. politiķis, LR zemkopības mi-
nistrs (1993.g. 3.aug. – 1994.g. 19. 
sept.) Jānis Kinna.

19. oktobris
Elīna, Drosma, Drosmis
1956. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Anda Banikosa.

20. oktobris
Leonīda, Leonīds
1907. latviešu radiokonstruktors Alek-
sandrs Apsītis.

21. oktobris
Urzula, Severīns
1912. dzejnieks, esejists, publicists 
Andrejs Eglītis.  ■



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. oktobrī.
€1 = 1,49940 AUD
€1 = 0,89148 GBP

€1 = 1,63750 NZD
€1 = 1,17590 USD

dzes seminārs ar dievkalpojumu plkst. 
15.00. Semināru vadīs māc. Guntars 
Baikovs.
Svētdien, 5. nov., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Ceturtdien, 19. okt., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien, 21. okt., plkst. 15.00 Latvie-
šu nama Baltajā zālē Raimonda Soko-
lovska grāmatas Varavīksnes lokā pre-
zentācijas sarīkojums; prezentācija, 
priekšnesumi, svētku mielasts, loterija 
un video. Visi mīļi gaidīti!
Svētdien, 22. okt., plkst. 9.00 – 17.00 
Latviešu namā LR mobilā pasu sta-
cija; plkst.9.00 – 12.30 personām ar 
uzvārdu, sākot ar burtu A un B; plkst. 
13.00 – 17.00 personām ar uzvārdu, sā-
kot ar burtu C līdz H burtam.
Pirmdien, 23. okt., plkst. 9.00 – 17.00 
Latviešu namā LR mobilā pasu staci-
ja; plkst.9.00 – 12.30 personām ar uz-
vārdu, sākot ar burtu I līdz L burtam; 
plkst.13.00 – 17.00 personām ar uzvār-
du, sākot ar burtu M.
Pirmdien, 23. okt., plkst. 18.15 Pētera 
Grestes grāmatas The First Casualty 
prezentācija Lane Cove Library, 139a 
Loungueville Rd, Lane Cove 02 9911 
3634; ieeja brīva. http://www.laneco-
ve.nsw.gov.au/Community/Library/
Pages/NewsandEvents.aspx
Otrdien, 24. okt., plkst. 9.00 – 17.00 
Latviešu namā LR mobilā pasu staci-
ja; plkst.9.00 – 12.30 personām ar uz-
vārdu, sākot ar burtu N līdz R burtam; 
plkst.13.00 – 17.00 personām ar uzvār-
du, sākot ar burtu S līdz Z burtam.
Otrdien, 24. okt., plkst. 18.30 Pē-
tera Grestes grāmatas The First 
Casualty prezentācija Berkelouw 
Books, 12-14 Park St, Mona Vale; ie-
eja $14 (dodot $5 atlaidi grāmatai). 
Pieteikties: https://www.eventbrite.
com.au/e/writers-live-peter-gres-
te-introduces-the-first-casualty-tic-
kets-38062122834
Ceturtdien, 26. okt., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Trešdien, 1. nov., plkst. 13.00 Latvie-
šu namā zolīte.
Ceturtdien, 2. nov., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Ceturtdien, 2. nov., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdie-
na.
Sestdien, 4. nov., Latviešu namā sā-
kot ar plkst.10.00 Sidnejas Latviešu 
biedrības Sestdienas skola (SLBSS) 
aicina uz skolas izlaidumu, plkst.11.30 
svinīgās pusdienas (bezmaksas), 
plkst.13.00 Sveika, Latvija! ceļotāju 
stāsti, video un foto. Lūdzam ierasties 
kuplā skaitā ar jautājumiem, ēstgribu 
un zied(ojum)iem!
Svētdien, 5. nov., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu vīru kora (SLVK) 
dziesmotā pēcpusdiena. (Pusdienas 
no plkst.12.00.) Piedalās diriģente un 

mākslinieciskā vadītāja Daina Jaun-
bērziņa, viesdiriģents Ivars Štubis, 
pianiste Ingrīda Šakurova, vijolnie-
ce Daina Kaina. Ieeja $20, skolēniem 
ieeja brīva. Biļetes rezervējamas SLB 
grāmatnīcā 9744 8500, vai pie kora ka-
siera Andreja Mačēna 9876 5632. Visi 
laipni aicināti!
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 22. okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Kris-
tībām.
Svētdien, 5. nov., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas  latv.  ev.  lut.  Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 22. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 29. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2. nov., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.

ASV
Piektdien, 20. okt., MetOperas 2017-
18 sezona sākas ar Bellīni šedevra 
Normā jaunu iestudējumu, kurā lat-
viešu soprāns Marina Rebeka izpilda 
druīdu priesterienes lomu.
Otrdien, 31. okt., plkst. 19.30 Gidons 
Krēmers koncertā Barishnikov Arts 
Centre, 450 West 37th Street, New 
York, NY 10018.
Trešdien, 1. nov., plkst. 19.30 Gidons 
Krēmers koncertā Barishnikov Arts 
Centre, 450 West 37th Street, New 
York, NY 10018.

Latvijā
Trešdien, 18. okt., plkst. 19.00 Ru-
dens kamermūzikas festivāla ietvaros 
Mazajā ģildē notiks koncerts Brāmss 
iedvesmo Plakidi, kurā tiks atskaņo-
ta Pētera Plakiža iemīļotā Johannesa 
Brāmsa mūzika, kā arī viņa paša le-
ģendārais Veltījums Brāmsam.
Trešdien, 18. okt., plkst. 19.00 Zirgu 
ielas koncertzālē izskanēs koncerts 
Vestards Šimkus. Improvizācijas. Pie-
rakstītās un brīvās.
Līdz 22. okt., Latvijas Fotogrāfi-
jas muzejā, Mārstaļu ielā 8 (ieeja no 
Alksnāja ielas) izstāde Fotokluba Rīga 
vēsture. Izstādes mērķis ir sniegt ie-
skatu 20. gadsimta otrās puses Latvi-
jas nozīmīgākā fotokluba vēsturē un 
parādīt tā dalībnieku daiļradi.
Ceturtdien, 26. okt., plkst. 18.00 Lat-
vijas Nacionālā mākslas muzeja izstā-
žu zālē ARSENĀLS (Vecrīgā, Torņa 

ielā 1) Kultūras un izklaides program-
ma Ars Rezumē: Raimonda Tiguļa 
koncerts. Aicināti visi interesenti! Ie-
eja koncertā bez maksas. Ieeja izstādē 
1,50 EUR (akcijas Labā diena ietva-
ros). Vietu skaits ierobežots. Iepriek-
šēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Piektdien, 27. okt., plkst. 19.00 Lat-
vijas Radio koris mākslinieciskā vadī-
tāja Sigvarda Kļavas vadībā Sv. Pēte-
ra baznīcā atskaņos latviešu mūzikas 
koncertprogrammu Diena un nakts, 
vedot klausītāju muzikālā ceļojumā 
cauri nakts intimitātei un dienas strau-
jumam.
Sestdien, 28. okt., plkst. 14.00 ve-
cās lidostas Spilve ēkā Daugavgrīvas 
ielā 140 notiks koncertu cikla GAU-
DEAMUS Latvijai un … otrais kon-
certs GAUDEAMUS LATVIJAI UN 
DAILEI. AFRODĪTES SAGAIDĪŠANA, 
kurā kora un solistu izpildījumā ska-
nēs latviešu mūsdienu un 20. gadsimta 
komponistu mīlas lirika vīru korim.
Līdz 29. okt., Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zāles ARSE-
NĀLS Radošajā darbnīcā (Vecrīgā, 
Torņa ielā 1; 2. stāvā) skatāma Ata 
Jākobsona personālizstāde The Bright 
Night of the Soul / Dvēseles gaišā nakts.
Līdz 29. okt., Ernas Bērziņas, Ineses 
Birstiņas un Dzidras Mičeles grafiku, 
tekstīliju un gleznu izstāde Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālē.
Līdz 29. okt., Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zālē ARSE-
NĀLS (Vecrīgā, Torņa ielā 1) skatā-
mas divas personālizstādes – Vijas 
Zariņas un Kaspara Zariņa projekts 
Paralēli. Vijas Zariņas pašreizējo in-
terešu lokā ir Latvijas ainava. Izstādē 
iekļautas divdesmit lielformāta aina-
vas, kas ir tapušas pēdējā pusotra gada 
laikā. Kaspars Zariņš izstādē Domu 
šķērsgriezumi turpina attīstīt pirms di-
viem gadiem atrasto izteiksmes veidu, 
kas pirmo reizi bija skatāms izstādē 
Simptomi (2015) Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrā.
Otrdien, 31. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evanģēliskās draudzes Reformācijas 
svētku dievkalpojums Sv.Pētera baz-
nīcā, Skārņu ielā 19.
Līdz 5. nov., Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, 
Jaņa Rozentāla laukumā 1) 4. stāva iz-
stāžu zālēs būs skatāma Fridriha Milta 
(1906–1993) gleznu izstāde. Fridrihs 
Milts, kura dzīve aizritēja starp Pār-
daugavu un Ņujorkas centru Manhete-
nu, trimdas latviešu uztverē kļuvis par 
leģendāru personību, un, pateicoties 
advokāta un kolekcionāra Filipa Kļa-
viņa iniciatīvai, mākslinieka sniegums 
tiks parādīts arī dzimtenē.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


