
No 17. līdz 18. jū-
lijam Rīgā norisināsies 
EUROfusion Ģenerālā 
Asambleja, kas ir viena 

no lielākajām kodolsintēzes zinātnis-
kās pētniecības programmām Eiropā. 
Tās mērķis ir attīstīt CO2 brīvu ener-
ģijas avotu. Valsts prezidents Egils 
Levits apmeklēs asamblejas otro die-
nu ar uzrunu par jaunu enerģijas avotu 
nozīmi ilgtspējīgai valstij un pasaulei.

EUROfusion ir Eiropas Komisijas un 
kodolsintēzes kopienas veiksmīgas sa-
darbības piemērs, apvienojot konsorcijā 
visas Eiropas Savienības dalībvalstis, kā 
arī Šveici un Ukrainu. EUROfusion prog-
ramma atbalsta kolektīvu kodolsintēzes 
zinātnes un tehnoloģijas attīstību, pada-
rot Eiropu par pasaules līderi šajā jomā.

Ģenerālās Asamblejas tikšanos Lat-
vijā rīko Latvijas Universitātes Cietvielu 
fizikas institūts sadarbībā ar Izglītības 

un zinātnes ministriju. Latvijas zinātnie-
ki Dr. habil. phys. Andra Šternberga 
(LU Cietvielu fizikas institūts) vadībā 
ir veiksmīgi piedalījušies kodolsintēzes 
problēmu risināšanā gan iepriekšējā Ei-
ropas Savienības ietvarprogrammā Eu-
ratom, gan jaunajā Apvārsnis 2020 prog-
rammā, apvienojot zinātniekus no LU 
Cietvielu fizikas institūta, LU Ķīmiskās 
fizikas institūta un LU Fizikas institūta.

LV Prezidenta kanceleja

2019. gada 11. jūlijā 
ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs Londonā pie-
dalījās Globālajā konfe-
rencē par mediju brīvī-
bu, kuru kopīgi organizē 

Apvienotās Karalistes ārlietu ministrs 
Džeremijs Hants (Jeremy Hunt) un 
Kanādas ārlietu ministre Kristija Frī-
lenda (Chrystia Freeland). Konfe-
rences mērķis ir veicināt starptautisko 
koordināciju un rīcību mediju brīvības 
un žurnālistu drošības veicināšanai, 
sekmējot diskusijas augstākajā politis-
kajā līmenī un veicot praktiskus ilgter-
miņa pasākumus ekspertu līmenī.

Kopā ar mediju, akadēmiskās un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem 
E. Rinkēvičs piedalījās Kanādas ārlie-
tu ministres Kristijas Frīlendas vadī-
tajā interaktīvajā sesijā Kā atrast ceļu 
dezinformācijas telpā.

Diskusijā Latvijas ārlietu ministrs 
akcentēja nepieciešamību cīņā ar dezin-
formāciju iesaistīt pilsonisko sabiedrī-
bu. „Lai  novērstu  dezinformāciju,  ir 
jāstrādā pie vairākiem rīcības soļiem. 
Pirmkārt, ir jāpalielina sabiedrības in-
formētība par dezinformāciju. Otrkārt, 
ir  jāstiprina  neatkarīgie  plašsaziņas 
līdzekļi.  Treškārt,  ir  jāveicina  plašsa-
ziņas līdzekļu lietot prasmi un kritisko 
domāšanu un, ceturtkārt, valsts  iestā-
dēm  ir  jāiemācās  labāk  sazināties  ar 
pilsoņiem,“ akcentēja E. Rinkēvičs.

Ministrs vērsa uzmanību, ka Lat-
vija bija labi sagatavojusies Saeimas 
un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, jo 
tika izveidots efektīvs starpiestāžu ko-
ordinācijas mehānisms un tiešie sazi-
ņas kanāli ar galvenajām sociālo medi-
ju platformām pasaulē. „Ļoti  svarīgi, 
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No CO2 brīvs enerģijas avots
Valsts prezidents runās par Eiropas plāniem

Jaunzēlandē.
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Ceturtdien, 11. jū-
lijā uz Latvijas Ārlietu 
ministriju tika izsaukts 
Krievijas pagaidu piln-
varotais lietvedis Va-
dims Vasiļjevs.

Latvija kategoriski nosoda pēdējā 
laikā Krievijā valdošos centienus at-
taisnot Staļina un Hitlera kopīgi pa-
strādātos noziegumus, tostarp Moloto-
va–Ribentropa pakta noslēgšanu. Īpaši 
ciniski ir Maskavā organizēt Baltijas 
valstu galvaspilsētu „atbrīvošanas“ 
salūtus pakta noslēgšanas 80. gadadie-
nā.

Apsveicot nacisma sagrāvi, atgā-
dinām pasaulei, ka Latvijai, Lietuvai 
un Igaunijai brīvības un neatkarības 
atjaunošana notika 45 gadus vēlāk, jo 
Sarkanās armijas ienākšana nozīmēja 
padomju okupācijas atjaunošanu.

Sarunā Krievijas vēstniecības 
pārstāvim tika norādīts, ka Maskavā 
plānoto svētku uguņošanu par godu 
padomju karaspēka veiktās Rīgas pil-
sētas atbrīvošanas no vācu okupācijas 
75. gadskārtai Latvijas puse uzskata 
par nepieņemamu un nedraudzīgu rī-
cību.

LR Ārlietu ministrija

No 8. līdz 15. jūli-
jam LR Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš 
ieradās savā pirmajā 
oficiālajā darba vizītē 
Amerikas Savienotajās 
valstīs.

Pēc Vašingtonas, 
kur Ministru prezidents tikās ar vai-
rākiem ASV valdības vadības pār-
stāvjiem, to skaitā ASV viceprezi-
dentu Maiku Pensu (Mike Pence) 
un Pārstāvju palātas spīkeri Nensiju 
Pelosi (Nancy Pelosi), MP ieradās 
Ņujorkā.

Tur viņam bija vairākas tikšanās 
ar ASV investoriem Latvijā, vietē-
jiem politiķiem, to skaitā ar bijušo 
ASV valsts sekretāru Džonu Keri-
ju (John Kerry), uzruna slavenajā 
Union Club, kurā piedalījās Mihails 
Barišņikovs, un biznesa apaļā galda 
pusdienu diskusija, kurā piedalījās, 
apmēram, 70 cilvēku; diskusiju va-
dīja LR goda konsuls Ņujorkā Daris 

Dēliņš.
Krišjānis Kariņš arī tikās ar mēdi-

jiem – Bloomberg News un Forbes, kā 
arī ar vietējo latviešu kopienu.

Ņujorkas vizīti palīdzēja rīkot LR 
goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš.

Daris Dēlinš
Laikrakstam „Latvietis“
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Krišjānis Kariņš Ņujorkā
Latvijas Ministru prezidenta darba vizīte

Tikšanās ar Ņujorkas latviešu kopienu 2019. g. 12. jūlijā. No kreisās: LR vēst-
nieks ANO Andrejs Pildegovičs, LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, LR Mi-
nistru prezidents Krišjānis Kariņš, LR vēstnieks ASV Andris Teikmanis.
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Krievija attaisno Staļina un Hitlera noziegumus
Latvija pauž protestu

Ukrainas valdība un sabiedrība
Latvija turpinās to atbalstīt 

2019. gada 2. jūlijā 
Kanādas pilsētā Toronto, 
ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs piedalījās 
Kanādas un Ukrainas 
valdību kopīgi rīkotajā 

ikgadējā starptautiskā konferencē, kas 
ir veltīta reformu procesam Ukrainā.

Uzrunājot klātesošos, E. Rinkēvi-
čs pauda konsekvento Latvijas atbal-
stu Ukrainas teritoriālajai integritātei 
un suverenitātei. „Mēs  saglabāsim 
nepārprotamu  neatzīšanas  politiku 
attiecībā uz prettiesisko Krimas anek-
siju.  Situācija  konflikta  skartajā  zonā 
joprojām  ir  nestabila,  un  Krievijas 
agresīvās  darbības  netālu  no  Kerčas 

šauruma šo situāciju turpina paslikti-
nāt,“ sacīja E. Rinkēvičs.

„Latvija  turpinās  sniegt  humāno 
palīdzību  Austrumeiropas  reģioniem, 
kas, citastarp, ietver arī medicīniskās 
un psiholoģiskās palīdzības sniegšanu 
Ukrainas  karavīriem  un  viņu  ģime-
nēm,“ uzsvēra ārlietu ministrs.

E. Rinkēvičs pauda gandarījumu, 
ka Ukrainas prezidenta vēlēšanas no-
tika saskaņā ar starptautiskajiem stan-
dartiem, un izteica cerību, ka arī gaidā-
majās Ukrainas parlamenta vēlēšanās 
tiks ievēroti starptautiski pieņemtie 
demokrātisku vēlēšanu standarti. 

 
Turpinājums 15. lpp.
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Pasaules brīvo latviešu apvienība 
(PBLA) uzsākusi reģistrāciju Pasaules 
latviešu kultūras konferencei, kas no-
tiks 29. un 30. septembrī Cēsu kon-
certzālē. Konferenci rīko PBLA sa-
darbībā ar Kultūras ministriju un Cēsu 
pilsētas domi.

Divu dienu garumā pie viena dis-
kusiju galda satiksies dažādu kultūras 

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic diriģentu

Ivaru Cinkusu
50 gadu jubilejā!

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šodien, 17. jūlijā, 

pirms tieši pieciem ga-
diem, Krievijas armijas 
Pretgaisa aizsardzības 
spēku 53. Kurskas bri-
gādei piederošā zenītra-

ķešu sistēma BUK notrieca Malaysia 
Airlines reisa 17 Boeing  777-200ER
lidmašīnu, nogalinot visus tajā atrodo-
šos 298 cilvēkus.

Lidmašīna lidoja no Amsterdamas 
uz Kualalumpūru Malaizijā. Starp no-
galinātiem bija 193 Nīderlandes pilsoņi 
un 27 Austrālijas pilsoņi. Lidmašīnas 
notriekšana notika Ukrainas gaisa tel-
pā, bet raķete tika palaista no teritorijas, 
kuru kontrolēja prokrieviskie nemiernie-
ki kopā ar spēkiem no pašas Krievijas.

Protams, Krievija un separātisti 
stingri noliedza jebkādu atbildību par 
pasažieru lidmašīnas notriekšanu. 
Krievija pat uzražoja dažādas viltus 
ziņas, cenšoties pierādīt, ka paši uk-
raiņi ir vainīgi pie notikušā.

Kopīgā Nīderlandes, Beļģijas, 
Ukrainas, Austrālijas un Malaizijas 
izmeklēšanas komanda izvērtēja 5 
miljardu interneta lapas, intervēja 200 
lieciniekus, savāca pusmiljons fotog-
rāfijas un video ierakstus un analizēja 
150 000 pārtvertas telefona sarunas. 
Secinājums par Krievijas un krievu 
separātistu vainu bija skaidrs.

Jaunākās ziņas šajā sakarā ir pa-
ziņojums pirms mēneša, 19. jūnijā, ka 
Nīderlandes prokuratūra ir nosaukusi 
četrus aizdomās turētos par slepkavību 
saistībā ar MH17 notriekšanu. Kā ziņo 
LSM.lv, tie ir atvaļinātais Krievijas ar-
mijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes 
virsnieks Sergejs Dubinskis, Krievijas 
gaisa desanta spēku rezerves apakš-
pulkvedis Oļegs Pulatovs, pašpaslu-
dinātās Donbasa Tautas Republikas 
(DTR) aizsardzības ministrs, Krievi-
jas pilsonis Igors Strelkovs un Ukrai-
nas pilsonis, DTR izlūkošanas nodaļas 
komandieris Leonīds Harčenko.

Visiem četriem tiks nosūtīti starp-
tautiskie aresta orderi, bet reāla iespēja 
viņus tiesāt ir minimāla, jo Krievija neiz-
dod savus pilsoņus tiesāšanai citā valstī.

Kādu 31 gadu pirms MH17 no-
triekšanas, 1983. gada 1. septembrī 
PSRS iznīcinātājs notrieca Korean Air 
Lines pasažieru reisu 007, nogalinot 
269 cilvēks, tostarp 4 austrāliešus.

Vēl agrāk, dažas dienas pirms 
Igaunijas okupācijas 1940. gada 
17. jūnijā, īstenojot PSRS blokādi, tās 
bumbvedēji 14. jūnijā notrieca Somi-
jas aviokompānijas Aero  OY  Junkers
Ju52 pasažieru lidmašīnu, kura bija 
ceļa no Tallinas uz Helsinkiem. Tika 
nogalināti visi lidmašīnā esošie 9 cil-
vēki, to starpā ASV diplomātu un di-
vus Francijas diplomātiskos kurjerus.

Daži ieradumi nemainās.
GN

Pasaules latviešu kultūras konference
Sākusies reģistrācija 
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Ivars Cinkuss teju 
spēris kāju uz Austrāli-
jas zemes, tā pa taisno 
devies darbos! Pirmās 
četrās dienās daudz kas 
jau paveikts; Melburnā 
novadīta jauniešu di-

riģēšanas darbnīca, vīru kora mēģi-
nājums un 700 km attālajā Adelaidē 
dienas garumā kora intensīvais mēģi-
nājums.

Atgriežoties Melburnā, sākot ar 
pirmdienas vakaru, turpināsies raitā 
darbība; notiks mēģinājumi ar vietē-
jo jaukto kori, ar vīru kori, vēl viena 
diriģēšanas kursu sesija, vairākas diri-
ģēšanas privātstundas un noslēgumā – 
trīs dienu garumā kopmēģinājums ar 
koristiem no visas Austrālijas.

Divpadsmit dienu garumā intensī-
vās koru dienas vainagosies ar svētku 
koncertu, kurā piedalīsies Austrālijas 
kopkoris, mūziķi, kā arī debitēs jaunie 
diriģēšanas mācekļi. Turklāt tiek svi-
nētas divas nozīmīgas jubilejas – ma-
estro Cinkusam aprit 50 gadi un Dai-
nas korim – 35!

Kora tradīcijas uzturēšanai Aus-
trālijā Latvijas diriģenta apciemojums 
dod iedvesmas šprici, kura ir kā spē-
cīgs mudinājums pašapziņas celšanai, 
ka varam labi – un varam vēl labāk! 
Ivars Cinkuss ļoti labi izprot Austrā-
lijas koristu saimi un prot no dziedātā-
jiem izvilkt to labāko.

Par Adelaides mēģinājumu dienas 
garumā Dziesmu laivas koriste Rudīte 
Bērziņa teica: „...mēģinājums bija in-
tensīvs un foršs. Ivars tik labi mūs ap-
mācīja.  Viņš  ir  brīnišķīgs –  nopietns, 
profesionāls, bet vienmēr ar dziļu sir-
snību un humoru. Laiks aizgāja nema-
not...“

Jaunais diriģēšanas māceklis Ro-
nans Lārmanis pēc savas mūžā pir-
mās diriģēšanas stundas secināja: „No 
meistarklases  es  galvenokārt  iemā-
cījos, ka diriģēšana  ir daudz grūtāka 
nekā  es  domāju,  nav  vienkārša  roku 
plātīšana  ar  dažreizējiem  uzsvērie-
niem. Diriģentam  ir  jābūt  ļoti  tehnis-
kai  apziņai  par  savām  rokām  un  ko 

viņas  dara  jebkurā  momentā.  Skatos 
uz  diriģentiem  ar  atjaunotu  respektu 
un apbrīnu.“

Melburnas koncertā šoreiz būs 
vienīgā iespēja redzēt Ivaru Cinkusu 
plašākas sabiedrības vidē. Atbalstīsim 
kuplo kora saimi, sveiksim maestro, 
sveiksim Dainas kori un priecāsimies 
par uzņēmīgajiem jauniešiem! Tieka-
mies koncertā!

Anita Andersone,
„Koru svētku“ koordinatore

Svētku koncerts Melburnā svētdien, 
21. jūlijā, plkst. 14.00 Melburnas 
Latviešu namā.

Koru svētki ar „švunku“ iesākušies!
Ivaram Cinkusam – 50. Korim „Daina“ – 35.

Adelaides koristi malači un diriģenti malači.
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No kreisās: Ronans Lārmanis, Edmunds Eimanis, Tomas Kalējs, Lūkas Elberts, 
Bens Hīts (Heath), Ivars Cinkuss.
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Vai vēlies kļūt pilots?
„AirBaltic“ Pilotu akadēmija atklāj pieteikšanos ziemas grupai

Rīgā, Latvijas lidsabiedrība air-
Baltic 2019. gada 1. jūlijā atklājusi 
pieteikšanās procesu lidsabiedrības 
nesen izveidotās Pilotu  akadēmijas 
2019. gada rudens/ziemas grupai. Stu-
denti kļūs par airBaltic pilotiem, pēc 
pilna laika programmas pabeigšanas 
aptuveni divu gadu laikā.

airBaltic lidojumu vadības vecā-
kais viceprezidents Pauls Cālītis norā-

da: „Pateicoties modernajām Diamond 
Aircraft lidmašīnām, kuru piegādes vēl 
turpinās, pilnībā jaunam simulatoram, 
profesionāliem instruktoriem un integ-
rēta gaisa satiksmes pilotu kursa (In-
tegrated Airline Transport Pilot course) 
sertifikātam, airBaltic Pilotu akadēmi-
ja ir lieliski piemērota programma vi-
siem Baltijas valstīs dzīvojošajiem, kuri 
vēlas kļūt par pilotiem. Šī ir vienīgā 

programma, kas piedāvā augsta līmeņa 
pilotu apmācības pēc Lidsabiedrību pi-
lotu standarta (Airline Pilot Standard), 
pēc kuru beigšanas iespējams iegūt dar-
bu kā airBaltic pilotiem. Šajā rudenī jau 
pirmie studenti absolvēs programmu un 
pievienosies lidsabiedrībai kā piloti.“

Tiek plānots, ka airBaltic Pilotu aka-
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Mūsu Austrālijas 
latviešu bērni piedalījās 
šī gada Sveika,  Latvija! 
braucienā no 7. jūnija 
līdz 20. jūnijam.

Starp ceļotājiem bija 
6 meitenes: Emīlija Cī-

rule no Melburnas, Selga Tuktēna 
un Lāra Veidnere no Sidnejas, Ēva 
Medene no Pertas, Daila Boag un 
Katrīna Nobes no Adelaides, kā arī 
divi puiši – Matīss Daliņš un Markus 
Rolavs no Melburnas.

Pavisam kopā Sveika, Latvija! ce-
ļojumā bija 22 jaunieši – 8 no Austrāli-
jas un 14 no Amerikas.

Kopā ar jauniešiem ceļojumā pie-
dalījās arī 4 pavadoņi: 2 no Austrāli-
jas – Vizma Skābe-Boag un Kristīne 
Daliņa un 2 no Amerikas – Andris 
Šlesers un Ēriks Kākulis.

Sveika,  Latvija! ir divu nedē-
ļu brauciens pa Latviju, ko organizē 
Amerikas Latviešu apvienība (ALA). 
Ceļojums bija latviešu valodā jaunie-
šiem vecumā no 13 – 15 gadiem. Mēs 
izbraukājām lielu daļu no Latvijas, sā-
kot ar Rīgu un turpinājām uz Siguldu, 
Cēsīm, Valmieru, Valku, Gulbeni, Rē-
zekni, Aglonu, Ķegumu, Dobeli, Lie-
pāju, Kuldīgu, un pēdējās divas dienas 
atkal pavadījām Rīgā.

Kamēr braucām pa Latviju, mums 
bija iespēja satikties ar divu skolu au-
dzēkņiem – no Valkas un no Jaunpils. 
Šis bija jauks piedzīvojums ne tikai 
mūsu jauniešiem, bet arī Latvijas skol-
niekiem. Viņi kopā dejoja tautas dejas 
un pa pārīšiem izdalīja dāvanas. Mūsu 
jaunieši izmainīja adreses ar šiem Lat-
vijas bērniem un norunāja turpināt sa-
zināties.

Kad atbraucām atpakaļ uz Rīgu, 
bijām uz izrādi Skroderdienas  Sil-
mačos Nacionālajā teātrī. Jauniešiem 

šī izrāde ļoti patika. Nākošajā dienā 
mums bija liels gods, kas satikāmies ar 
Latvijas Valsts Prezidentu Raimondu 
Vējoni un viņa kundzi.

Šis brauciens bija ļoti iespaidīgs, 
un zinu, ka šie jaunieši atcerēsies šo 
piedzīvojumu un turpinās runāt latvis-
ki un piedalīties Latviešu sabiedrībā. 
Kas lai zin, varbūt pat kādu dienu viņi 
atgriezīsies Latvijā, vai kā ciemiņi, vai 
iedzīvotāji.

Kristīne Daliņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Sveika, Latvija!“ 2019
Latviešu bērni no Austrālijas

„Sveika, Latvija!“ 2019 apmeklē izrādi „Skroderdienas Silmačos“ Nacionālajā teātrī.
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Dalībnieki no Austrālijas.
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Par atšķaidītām paniņām un...
Suns negrib klausīt ganiņam

Prātīgs suns. Es ar 
par tādu atšķaidītu šķid-
rumu nekā nedarītu. Vai 
tad suns nav cilvēks? 
Nu – tikpat kā cilvēks. 
Bet es negribēju runāt 
ne par suņiem, ne cilvē-

kiem. Es gribēju jautāt, kā var tikt vaļā 
no pantiņiem, kas tev iekrīt paurī un 
neparko neiet vairs no galvas ārā. Man 
tādas nešpetnības gadās bieži. Šoreiz 
tas bija  suns  un  paniņas, vakardien 
bija Pīle Mīle kokā kāpj, bet vienalga, 

vai smuks, vai nesmuks pantiņš – iesē-
žas galvā un neparko vairs neiet prom. 
Pātaro pa galvu bez apstājas.

Esmu izmēģinājies visādus trikus 
un ieteikumus, bet panākumu nav. Tas 
jau, paldies Dievam, nenotiek katru 
dienu, nedz arī katru otro dienu, bet 
kad uznāk, tad ir vakars. Es šeit nedo-
māju īstu vakaru, bet tikai izteicienu, 
kā piemēram, vakars uz ezera, bet to 
jau droši vien sapratāt.

Man nemaz nevajadzēja skaidro-
ties. Bieži vien skaidrojās, skaidrojās, 

kamēr sāk līt. HA, HA, HA... Nē, joki 
ar negrib padoties.

Šodien laikam būs viena no TĀM 
dienām. Ir tādas dienas, kad nekas 
negrib padoties. Šeit es nedomāju – 
rokas  augšā padoties, bet gan nekas 
negrib veikties – padoties. Kāpēc man 
šodien viss ir tik smalki jāizskaidro? 
Vai tad man darīšanas ar maziem bēr-
niem? Ja tā, tad labāk pie laika metī-
šu mieru, jo man ar knēveļiem nekad 

 
Turpinājums 15. lpp.
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2019. gada 8. jūlija 
rītā jaunievēlētais prezi-
dents Saeimā deva zvē-
restu kalpot Latvijai un 
pēc tam teica savu pir-
mo prezidenta uzrunu.

Es klāt nebiju, bet 
cik dzirdēju, tad tā bija gana enerģis-
ka. Arī šajā rītā vēl pamatīgi nolija, it 
kā nepietiktu ar stiprajām lietavām, 
krusu un tornado Latgalē, kas pļāva 
mežus un nocēla jumtus.

Saskaņā ar protokolu jaunais prezi-
dents Egils Levits saņēma augstākos 
valsts apbalvojumus. Sekoja brauciens 
uz Meža kapiem, lai noliktu ziedus 
pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes pieminekļa. Un tad pie Brī-
vības pieminekļa notika svinīgā ziedu 
nolikšanas ceremonija ar uzrunu tau-
tai, kas iepriekš bija aicināta nākt pie 
pieminekļa. Viss notika pēc protoko-
la – Bruņoto spēku orķestris, karavīru 
parādes soļojums, prezidenta Egila 
Levita un viņa kundzes Andras Levi-
tas sagaidīšana, oriģināli ziedu pušķi 
(tumši sarkanā loma ziedu pušķī tika 
lauvmutītēm), fotogrāfu daudz, un vi-
ņiem darba arī daudz.

Prezidenta uzruna bija jaunās ska-
ņās, daudzreiz tika teikts  latvieši, es 
ļoti ceru, ka arī runājot pēc četriem ga-

diem, latvieši skanēs ne mazāk. Tālāk 
sekoja aprunāšanās ar tautu, iepriekš 
gan dodot intervijas TV.

Sarunas un sarokošanās notika 
labsirdīgā gaisotnē, skaļi netika iz-
teikta neviena negatīva replika. Ska-
tītāju bija vairāki simti, bija samērā 
bikli aplausi un veselības vēlējumi, 
bet tie bija no sirds, nav jau latvieši 
uz skaļumu.

Tālākā programmas daļa bija Rī-

gas pilī – simboliska Rīgas pils atslē-
gas nodošana – saņemšana un iepazī-
šanās ar prezidenta darba kabinetu.

Sešos vakarā Valsts prezidents 
Egils Levits ar kundzi Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā uzņēma aicinātos 
viesus; tie ielūgumos bija aicināti vie-
ni bez otrajām pusēm (tas gan nez kā-
pēc sacēla tādu īslaicīgu vētru ūdens 
glāzē), arī iepriekš bija tāds uzaicinā-
jums.

Diemžēl, vakara programmu neva-
ru jums pārstāstīt, jo to nezinu, tik to, 
ka prezidentu sveiks vairāki Latvijas 
novadi. Tātad inaugurācijas sarīko-
jums notiek Gaismas pils ātrijā, kurā 
ir pat tumšs, tik vien kā prezidenta 
podesta izgaismojums un vēl šur tur. 
Es to uztvēru sāpīgi, jo cietīs foto un 
video kvalitāte.

Viesu bija daudz, no sākuma cen-
tos skatīties un kādu atpazīt, tad tam 
atmetu ar roku, ja jau tāda tumsa, tā-
tad nav ko skatīties. Uz podesta prezi-
denta kundze izskatījās izcili, skaistā, 
saulaini zeltainas krāsas garā kleitā 
ar tumšu šauru jostiņu, ar romantisku 
frizūru, un viss kopā bija kā smalks 

Latvijā jauns prezidents
Prezidenta Inaugurācijas dienas pasākumi

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levita.
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Pie Brīvības pieminekļa fotogrāfu daudz, un viņiem darba arī daudz.
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Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levita ar 
ziediem pie Brīvības pieminekļa.
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks (no 
labās) saņem grāmatu no prezidenta Egila Levita.
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Piektdien, 21. jūnijā, 
divas pavāres no Mārtiņa 
Beķerejas,  Rīgā – Inese 
Riška un Mudīte Dom-
brovska ieradās Dzinta-
ros, Normanville 80 km 
no Adelaides. Viņas 

demonstrēja, kā gatavot kārtējo mīklu 
smalkmaizītēm ar dažādiem pildīju-
miem, augļu kliņģeri, groziņus pildītus 
ar krēmu, zefīra cepumus Latviešu na-
mos: Sidnejā, Brisbanē un Melburnā.

Meistarklases bija ļoti labi apmek-
lētas. Piedalījās skatītāji, kam nebija 
tik laba latviešu valoda, un katrā pilsē-
ta tulkoja, lai visiem viss būtu skaidrs. 
Šefi ļoti veicināja, lai prasot jautāju-
mus, un pat aicināja nākt priekšā palī-
dzēt maisīt mīklu, veidot smalkmaizī-
tes un pat nogaršot mīklu.

Adelaidē bija līdzīga programma, 
bet mums Dzintaros  notika pirmais 
Speķa pīrāgu konkurss Austrālijā. Tā 
lai šefiem būtu pilnvērtīgāks brauciens 
uz Austrāliju, aicinājām viņus tajā lai-
kā, kad Adelaidē svin Jāņus Dzinta-
ros. Jāņos atnāk samērā liels latviešu 
bars gan pieauguši, gan jaunieši, gan 
skolas bērni. Šī bija abām šefpavārēm 
iespēja piedalīties mūsu Jāņu svinī-
bās, garšojot Jāņu sieru, iedzerot alu 
un padziedot kādas Ligo dziesmas pie 
lielā ugunskura. Pirms svinībām ie-
priekšējā vakarā viņām bija prasīts, lai 

izpalīdz novērtēt speķu pīrāgus. Abas 
piekrita priekšlikumam, un viņām arī 
ļoti interesēja, kā tas viss notiks.

Daudzi cep speķa pīrāgus, un kat-
ram sava recepte, un katrs garšo citā-
di. Mums Adelaidē interesē, kādam ir 
jābūt perfektam speķa pīrāgam. Tagad 
beidzot pie mums ieradās šefpavāri ar 
lielu pieredzi, un mēs viņām uzticēsim 
pareizi novērtēt mūsu pašu ceptus spe-
ķa pīrāgus.

Laicīgi izsludinājām Speķa pīrāgu 
konkursu un noteikumus, pasūtījām 
kausu, ko pasniegt tam, kas izcīnīs 
pirmo vietu. Pieteicās 14 dalībnieku, 
bet laiku gaitā 4 atbira, un vakarā uz 
galda redzami 10 šķīvji un uz katra 
šķīvja 10 speķa pīrāgi.

Žūrijas sastāvs – 4 personas. Abas 
Latvijas šefpavāres Inese Riška un 
Mudīte Dombrovska, izcilā saimniece 
S. Augulēviča un jaunietis Markus 
Orčards, kam ļoti garšo speķa pīrā-
gi, un viņš apgalvoja, ka spēs novērtēt 
pareizi. Žūrijai pagāja ap 30 minūtes 
atsevišķā telpā bez skatītājiem, lai no-
vērtētu speķa pīrāgus. Nekur nebija 
redzami dalībnieku vārdi, tikai cipars 
uz katra šķīvja.

Katrs vērtēja ar 10 punktiem: 1. – 
izskatu; 2. – pildījumu; 3. – mīklu; 4. – 
garšu. Pirms vērtēšanas neviens no žū-
rijas nebija ēdis, lai neietekmētu garšu; 
tikai dzēra tīru ūdeni. Cepēji un publika 

pacietīgi gaidīja blakus zālē. Kad durvis 
atvērās, tūlīt iestājās klusums. Tika ie-
nesti vinnesta kauss, atlikuši, nenogar-
šotie speķa pīrāgi; ienāca žūrija un citi, 
kas nebija zālē. Pirms žūrija paziņoja 
pirmšās vietas ieguvēju, paskaidroja, kā 
speķa pīrāgi bija novērtēti, un viņi at-
zina, ka punktu skaits katram pīrāgam 
daudz neatšķiras starp indivīdiem žūri-
jā. Plkst.19.30 paziņoja, ka pirmo vietu 
speķa pīrāgu konkursā izcīnīja – Mārī-
te Rumpe, otro vietu – Dace Freija un 
trešo vietu – Ulla Gicasvili.

Visi klātesoši apsveica cepējus un 
visiem bija iespēja nogaršot pārpali-
kušos pīrāgus. Tagad Adelaidē visiem 
skaidrs, ka Mārītes Rumpes pīrāgi ir 
tiešām tie pareizie speķu pīrāgi.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Speķa pīrāgu konkurss Adelaidē
Meistarklases bija ļoti labi apmeklētas

No  kreisās: Konditores Mudīte Dom-
brovska un Inese Riška.
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Pīrāgu konkursa žūrija.
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Pirmie trīs uzvarētāji. Centrā Mārīte Rumpe (1. vieta).
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dēmijas rudens grupa savas studijas sāks 
septembrī, bet ziemas grupa – novembrī. 
Lai iegūtu papildu informāciju un ie-
sniegtu pieteikumus, lūdzam apmeklēt 
mājaslapu – http://pilotacademy.com.

Šobrīd airBaltic Pilotu akadēmijai 
ir septiņas apmācību lidmašīnas: se-
šas Diamond DA40 un viena Diamond 
DA42. Vēl trīs Diamond Aircraft lid-
mašīnas airBaltic  Pilotu  akadēmijai 
tiks piegādātas 2020. gadā.

airBaltic nodrošina lidojumus uz 
vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, 
Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus 
savienojumus no Rīgas uz plašo gala-

mērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu 
tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un 
Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasa-
ras sezonā airBaltic ir uzsākusi lido-
jumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti 
un Ļvovu, kā arī uz Kosu un Menorku.

Par airBaltic īsumā
airBaltic (AIR BALTIC CORPORA-

TION) ir punktuālākā lidsabiedrība Eiro-
pā, kas savieno Baltijas reģionu ar 70 ga-
lamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos 
un NVS. airBaltic ir akciju sabiedrība, 
kas dibināta 1995. gadā. Galvenais ak-
cionārs ir Latvijas valsts ar 80,05% akci-
ju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā 
piederošu SIA Aircraft Leasing 1 pieder 
aptuveni 20%. airBaltic flotē ir 39 lidma-

šīnas: 19 Airbus A220-300, 8 Boeing 737 
un 12 Bombardier Q400 NextGen.

airBaltic ir saņēmusi vairākus 
starptautiskus apbalvojumus par izci-
lību, inovatīviem pakalpojumiem un 
saviem sasniegumiem, pateicoties veik-
smīgai uzņēmējdarbības restrukturizē-
šanai. 2017. gadā lidsabiedrība saņēma 
CAPA apbalvojumu kā gada reģionālā 
lidsabiedrība, bet 2018. gadā airBaltic 
tika apbalvota ar ATW Tirgus līdera 
balvu. Papildus tam 2014., 2015., 2016. 
un 2017. gadā airBaltic sasniedza labā-
kos punktualitātes rādītājus pasaulē.

Alise Briede
Korporatīvās komunikācijas vadītāja 

A/S „Air Baltic Corporation“, 
Starptautiskā lidosta „Rīga“

Vai vēlies kļūt pilots?
Turpinājums no 4. lpp.
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2019. gada 27. jū-
nijā, dienas vidū, Tor-
ņakalna kapos sanāca 
pulciņš interesentu, vai 
nu tieši saistīti ar māks-
lu, vai ar kapu kultūras 
saglabāšanu Latvijā.

Torņakalna kapos, pavisam tuvu 
luterāņu baznīcai (tikai žogs starpā) jau 
99 gadus dus latviešu strēlnieks, ģe-
niāls mākslinieks, gleznotājs, ar laik-
metīgu domāšanu apveltīts cilvēks – 
Jēkabs Kazaks (1895-1920). Viņš 

dzīvoja ātri, jo dilonis viņu paņēma 25 
gadu vecumā, bet atstāja neizdzēšamu 
iespaidu latviešu mākslas laukā.

Šajā dienā tika atklāta gleznotā-
ja atjaunotā, savulaik Mākslinieku 
savienības uzstādītā, marmora kapu 
plāksne un kā pārsteigums – arī pie-
mineklis, to veidojuši tēlnieks Igors 
Dobičins, Latvijas Mākslinieku sa-
vienības valdes priekšsēdētājs, un 
akmenstēlniecības vecmeistars Dzin-
tars Gailis. Piemineklis tapis Latvijas 
Mākslinieku savienības un Rīgas do-

mes Mājokļu un vides departamenta 
sadarbības rezultātā ar Valda un Nel-
das Gavaru atbalstu.

Apsveicama šī pozitīvā prakse 
kapu sakopšanā, vēsturiskā izzināša-
na un kapu pieminekļu atjaunošana. 
Torņakalna kapos nepilna gada laikā 
atjaunoti divi pieminekļi. Šajā dienā 
bija stiprs ziemeļrietumu vējš, līgojās 
visi kapu milzīgie koki, nokrita arī pa 
kādam zaram, un neizpalika arī lietus.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Šo aicinājumu iero-
sināja Kanādas latviešu 
avīzes Latvija  Amerikā 
22. jūnija numurā publi-
cētais bēru sludinājums. 
Tas ziņoja, ka 12. jūnijā 
Toronto miris Aldis Jā-
nis Dargevics.

Šis uzvārds uzreiz lika atcerēties 
Dr. Augusta Dargevica vārdu, kurš 
bija vienmēr veco jelgavnieku mutēs 
un atmiņās, un nekad neizgaisa, ka-
mēr vien atmiņu glabātāji staigāja zem 
šīs saules. Mana tante allaž atcerējās 
Dargevicu kā lielisku ārstu, bet vēl jo 
vairāk kā ļoti sekmīgu Jelgavas profe-
sionālā teātra direktoru.

Vedot tanti uz Annas baznīcu Jel-
gavā pa Pulkveža Oskara Kalpaka ielu 
gar veco slimnīcas namu, atstatus pie 
tā atradās mazāka ēka. „Te  dzīvoja 
dakteris  Dargevics  un  teātra  prīma 
Ērika  Prindule,“  allaž stāstīja ērģel-
niece Maija Apine. „Iedama uz skolu, 
vienmēr  paskatījos,  vai  es  viņu  kaut 
kur neieredzēšu“.

Tas, ka Jelgavas teātris izveidojās 
par vienu no labākajiem Latvijas teāt-
riem 20.gs. 20.-30. gados, bija prasmī-
gā teātra direktora Dr. Augusta Darge-
vica nopelns.

Ilgi skatos bēru vēstījumā un gri-
bas ticēt, ka aizgājējam jābūt tā paša 

teātra direktora Dargevica dēlam, 
ja jau dzimis Jelgavā. Vai nu viņam 
mājās neglabājās kaut kas no senās 
Zemgales metropoles un tās kultūras 
dzīves? Vai pēcnācēji glabās senās fo-
togrāfijas, vēstules un citas arhivārijas 
par bijušo teātri?

Bet man gribas rakstīt par Jelgavas 
teātra dekoratoru Arvīdu Spertālu 
un viņa dzīvesbiedri Margu Spertā-
li. Katra druska no pagātnes man pa-
līdzētu rekonstruēt bijušos laikus un 
dzīvi teātrī.

Un Dr.A. Dargevics un Ē. Prindule 
nav vienīgie. Kaut kur citur mita El-
vīra Līcīte. Amerikā beidzās režisora 
Jēkaba Zaķa mūžs. Viņš sarakstījās 
ar Arvīdu Spertālu. Kur palikušas šīs 
vēstules?

Saprotu, ka laiks aiznes nebūtībā 
daudz ko, bet tajā pat laikā cilvēki cen-
šas savu un dzimtas pagātni saglabāt. 
Vai nu viss būs pazudis bijušo laiku 
mēslainē? Būtu priecīgs, ja atsauktos 
cilvēki, kuri glabā kaut ko no bijušo 
dienu Jelgavas.

Sirdi iesildīja reiz Rasmas Birz-
gales-Vītolas vēstulē teiktais, ka vi-
ņas vecāki – tēvs aktieris un māksli-
nieks Reinis Birzgalis un viņa kundze 
braukuši uz Jelgavu skatīties vai ik 
katru izrādi.

Rakstiet man: Pulkveža O. Kalpa-

ka ielā 29, Jelgavā, LV 3001, vai e pa-
stā: maris.brancis@inbox.lv.

Cerībā,
Māris Brancis

Māra Branča aicinājums
Palīdzēt atrast ziņas

Augusts Dargevics. ĀAMM 2730.

Gleznotāja Jēkaba Kazaka piemiņai
Pieminekļa atklāšana Torņakalna kapos

Pieminekļa atklāšana.
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Piemineklis Jēkabam Kazakam.
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Romāns Vēstule 
ar  pielikumu vēsta par 
Latvijas un tās iedzī-
votāju likteņiem laikā 
no 1939. gada līdz 50.to 
gadu beigām.

Divi okupācijas režīmi, nomainot 
viens otru, izposta nākotnes ieceres un 
atņem dzīvības. Romānā attēlotie per-
sonāži pret savu gribu nonāk situāci-
jās, kurās nākas izvēlēties – kurā pusē 

nostāties? Kādam tā ir nepadošanās, 
citam – kolaborācija, bet ļoti daudziem 
izvēles nav, jo režīmi izlemj viņu lik-
teņus.

Romāna vēstījums veidots pirmajā 
personā kā stāstījums par nesamieri-
nāšanos ar zaudējumu un vēlmi no-
skaidrot patiesību par mīļotā cilvēka 
likteni.

Inese Dreimane
Laikrakstam „Latvietis“

Ar prieku paziņoju, ka šīgada jūni-
ja beigās tika pabeigta Līgas Gēmutes 
vieglu lasāmstāstu sērija Svētki, kas 
domāta latviešu valodas iesācējiem, 
pārsvarā diasporā dzīvojošo latvie-
šu bērniem. Projekts tapis pateicoties 
PBLA Kultūras Fonda, LAAJ, ALA 
IN, Pertas latviešu organizāciju un 
privātpersonu atbalstam.

Vieglu lasāmstāstu sērijas Svēt-
ki ideja radās 2017. gadā, Adelaidē, 
LAAJ Skolu nozares organizētās At-
vērto  durvju  dienas laikā, kurā Līgai 
bija iespēja tikties ar spēļu grupu ko-
ordinatoriem no Austrālijas. Sarunās 
secinājām, ka spēļu grupām, kuras tie-
kas tikai 1-2 reizes mēnesī, ļoti trūkst 
piemērotu materiālu latviešu valodas 
iesācējiem. Tā nu vārds pa vārdam, 
radās doma par materiāla izveidi, kas 
atvieglotu šādu grupiņu darbošanos. 
Svētki likās saturiski patīkams un 
piemērots temats kā ieinteresēt mazos 
bērnus mūsu valodā un tradīcijās.

Sērija Svētki sastāv no 12 lejuplā-
dējamiem materiāliem, kuri, izdrukā-
jot un pārlokot uz pusēm, kļūst par par 
nelielām grāmatiņām. Grāmatiņu no-
saukumi, lielākoties, paši norāda, kurā 
mēnesī tie tiks apskatīti, un tukšie mē-
neši ir aizpildīti ar dzimšanas dienas, 
vārdadienas un pošanos uz Dziesmu 
un deju svētku tēmām. Ņemot vērā, ka 
zemeslodes Dienvidu puslodē skolas 
sākas februārī, grāmatiņa par dzim-
šanas dienu būs pirmā grāmatiņa šajā 
puslodē, bet ziemeļu kontinentos sko-
las sāk mācību gadu septembrī, un 
vārdadienas grāmatiņa būs pirmā šajā 
puslodē.

Grāmatiņu sākumā ir skolotājam 
un vecākiem domāts ievadraksts ar 
dažiem paskaidrojumiem, ko un kā 
varētu mācīt šajā reizē. Katrā grāma-
tiņā ir 7-10 īsi un vienkārši teikumi 
par latviešu tautā biežāk svinamajiem 

svētkiem. Lai arī latviešu valodā nav 
viegli pielietot Easy Reader* principu, 
tomēr Līgas teksti plūst ritmiski un 
viegli, vairākkārt atkārtojoties dažām 
teikumu gramatiskajām konstrukci-
jām vai lietvārdu locījuma formām. 
Tekstam seko dažādi uzdevumi, viegli 
skaitāmpanti un arī nelieli roku darbu 
ieteikumi. Papildus katras grāmatiņas 
beigās ir lapa ar 8 vārdu kartītēm, ku-
ras bērni var krāt un izmantot mācību 
spēlēs.

Gandrīz katras grāmatiņas pamat-
teksta atvērumā ir paslēpušies arī īpa-
ši meklējamie dzīvnieki vai priekšme-
ti, kas liek bērnam atgriezties pie jau 
izlasītā teksta ar jaunu interesi. Grā-
matiņu uzdevumi arī ir cieši saistīti ar 
tekstu un zīmējumiem, tātad tās jāpēta 
un jālasa atkal un atkal.

Grāmatiņas ir ilustrējušas divas 
Latvijā pazīstamas ilustratores – Juta 
Tīrona un Marita Maizīte, kā arī 
Austrālijā dzīvojoša māksliniece – 
Dzidra Mičele (Mitchell). Ilustrācijas 
ir krāsainas un bagātinātas ar tautis-
kiem ornamentiem.

Par sēriju Svētki Līga Gēmute stās-
tīs Latviešu valodas aģentūras (LVA) 
rīkotajā diasporas skolotāju seminārā 
jūlija vidū, pēc kura šie mācību ma-
teriāli būs pieejami lejuplādēšanai 

Vieglu lasāmstāstu sērija latviešu valodas iesācējiem 
Mācību materiāls būs pieejams lejuplādēšanai LAAJ mājas lapā

Lasāmstāstu sērija.
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un lietošanai. Šajā seminārā Līga ir 
plānojusi runāt arī par to, kā šo mate-
riālu var izmantot arī vecāki bērni ar 
labākām latviešu valodas zināšanām, 
piemēram, papildināt īsos teikumus ar 
īpašības vārdiem, izmainīt teikumus 
citā laikā utt.

Līgas Gēmutes vārds diasporas 
skolotājiem jau ir atpazīstams. Pagāju-
šā gadā LVA skolotāju seminārā Līga 
prezentēja mācību materiālu sēriju Dē-
kas (saites atrodamas LVA mājas lapā: 
https://valoda.lv/dekas-ir-klat/). Tāpat 
viņa ir autore mācību materiāliem Kas 
ir kas un Kam ir kas (par šo materiālu 
pieejamību lejuplādēšanai var rakstīt 
uz laaj.izglitiba@gmail.com).

Sērijas Svētki grāmatiņas būs pie-
ejamas tuvākajā laikā lejuplādēšanai 
bez maksas LAAJ mājas lapā sadaļā 
Mācību viela  (https://laaj.org.au/sai-
tes/) un Amerikas Latviešu apvienības 
mājas lapas Izglītības nozares sadaļā. 
Šie materiāli ir dāvinājums visiem lat-
viešu diasporas bērniem. Grāmatiņu 
tirdzniecība ir aizliegta.

Lai jums prieks mācīties latviešu 
valodu!

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītāja, 

projekta konsultante
Laikrakstam „Latvietis“

D

„Vēstule ar pielikumu“
Jauns romāns par Latvijas iedzīvotāju likteņiem...

Grāmata „Vēstule ar pielikumu“.
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Valsts prezidenta Egila Levita runa
Pie Brīvības pieminekļa

Mīļie Latvijas cilvē-
ki!

Divi vārdi, divi 
lietvārdi – Tēvzemei un 
Brīvībai. Tās ir divas 
vērtības, pēc kā latvie-
šu tauta vienmēr ir tie-

kusies. Tās ir divas vērtības, kas bija 
reiz izcīnītas, pēc tam zaudētas, un tad 
atkal atgūtas.

Tēvzeme – tā ir mūsu zeme. Tā ir 
zeme, ar ko mēs esam saistīti paaudžu 
paaudzēm. Vienalga, kur mēs fiziski 
atrodamies. Tā ir zeme, kas mums pie-
der. Tā ir mūsu arī tad, ja šeit kādreiz 
saimniekojusi sveša vara. Tā ir zeme, 
kas nosaka mūsu likteni. Tā ir zeme, 
kuras likteni nosakām mēs.

Brīvība – tas ir cilvēka dabiskais 
stāvoklis. Tas ir stāvoklis, kurā mēs 
varam izvēlēties starp alternatīvām. 
Tas ir stāvoklis, kurā mēs varam paši 
noteikt savu brīvtelpu, tās robežas, 
kuru ietvaros mēs varam rīkoties, kā 
mēs vēlamies. Tas ir stāvoklis, kurā 
mēs varam īstenot savu gribu, savas 
vēlmes. Katra cilvēka brīvības robežas 
nosaka vienīgi citu cilvēku brīvība. 
Brīvība ir pašapzinīgu un atbildīgu 
cilvēku sadzīves forma sabiedrībā.

Šos divus lietvārdus saista saiklis 
un – Tēvzemei UN Brīvībai. Tas no-
zīmē, ka Tēvzeme un Brīvība sader 
kopā. Tām ir jābūt kopā. Šis mazais 
saiklis UN uzliek pienākumu. Tas uz-
liek pienākumu nodrošināt, ka Tēvze-
me ir brīva. Tēvzeme ir brīva tad, kad 
mēs katrs kā atsevišķs cilvēks esam 
brīvi, un visi kopā kā demokrātiska 

sabiedrība savā tēvzemē varam brīvi 
lemt par to, kā mēs dzīvosim. No vi-
siem trim šeit piemineklī iekaltajiem 
vārdiem šis mazais saiklis UN ir vis-
grūtāk īstenojams, jo tas uzliek pienā-
kumu sasaistīt, sasiet kopā Tēvzemi ar 
Brīvību.

Abi lietvārdi – Tēvzemei un Brīvī-
bai – ir datīva locījumā. Datīvs atbild 
uz jautājumu kam? Šis datīvs pārvērš 
šos vārdus no vienkārši konstatējo-
šiem, par uzrunājošiem, aicinošiem. 
Zināmos apstākļos pat par pavēlošiem. 
Tas prasa aktīvu rīcību, tas piepra-
sa kaut ko veltīt. Tātad kaut ko darīt 
Tēvzemes un Brīvības labā. Šie vārdi 
vēršas pie mums, uzrunā mūs. Uzrunā 
mani, jūs, visu Latvijas tautu. Latvijas 
tauta tiek aicināta veltīt savas pūles 
Tēvzemei un Brīvībai.

Brīvības piemineklis iemieso sevī 
stāstu par valsts dibinātāju un latviešu 
tautas valstgribu. Mūsu sapņus par brī-
vību, mūsu gatavību to izcīnīt un gata-
vību to nosargāt. Brīvības piemineklī 
ir iekalti Neatkarības kara karavīru 
tēli. Toreiz viņi smagās kaujās izcīnīja 
Latvijas brīvību un neatkarību. Mēs 
esam viņiem mūžīgi pateicīgi. Šodien 

mūsu karavīri stāv Latvijas valsts sar-
dzē gan šeit, dzimtenē, gan kopā ar 
sabiedrotajiem pasaulē. Paldies jums 
par drosmi, apņēmību godam kalpot 
Latvijai.

Godātie laikabiedri!
Brīvības piemineklis ir bijis Lat-

vijas idejas spēka avots okupācijas 
laikā, tas bija atgādinājums par ce-
rību un iespēju Latvijai atkal tapt 
brīvai. Pirms trīsdesmit gadiem ap 
Brīvības pieminekli apvijās cilvēku 
ķēde, kad igauņi, latvieši, lietuvieši, 
sadevušies rokās Baltijas ceļā, visai 
pasaulei pavēstīja savu negrozāmo 
gribu atjaunot savu valstu neatkarību. 
Brīvības piemineklis nes mūsu tautas 
valstsgribas vēstījumu šodienai un 
nākotnei.

Es ticu Latvijai kā tiesiskai un 
taisnīgai valstij, kur cieņā ir solida-
ritāte un gatavība palīdzēt cits citam.

Es ticu Latvijai kā labklājīgai val-
stij, kur katram ir pieejama kopējā 
labuma daļa gan materiālā, gan garī-
gā, gan sociālā nozīmē. Mēs visi kopā 
spējam tādu Latviju veidot.

Es ticu Latvijai kā modernai Eiro-
pas valstij, mūsu zinātnieku un uzņē-
mēju spējai konkurēt pasaules līmenī, 
mūsu mākslinieku spējai dot pasaulei 
jaunas, negaidītas atziņas

 Es ticu Latvijai, kurā mēs ik-
katrs – tik atšķirīgais un neatkārto-
jamais, mēs gan latvieši, gan mazā-
kumtautību pārstāvji, mēs – Latvijas 
tauta, stipri savā valstsgribā, spējam 
veidot savu valsti kā mājas katram no 
mums.

Dievs, svētī Latviju!
Valsts prezidents Egils Levits

2019. gada 8. jūlijā

Prezidents  Egils  Levits  pie  Brīvības 
pieminekļa.
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Valsts prezidents Egils Levits pie Brīvības pieminekļa.
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porcelāna tēls. Esmu pārliecināta, ka 
visi priecēja acis. Egils Levits uzru-
nāja viesus un LNB Latvijas simtgadē 
Tautas grāmatu plauktam uzdāvināja 
Jāņa Seska 1938. gadā izdoto grāmatu 
Latvijas  valsts  izcelšanās, to saņēma 

bibliotēkas direktors Andris Vilks, 
kuram tika veltīti sirsnīgi aplausi.

Tālāk sekoja viesu sasveicinā-
šanās ar prezidentu Egilu Levitu un 
viņa kundzi Andru Levitu. Tas arī 
notika pēc protokola. Pirmie nāca bi-
jušie prezidenti, tie gan ar otrajām pu-
sēm. Bija jauki viņus visus redzēt. Kā 
pēdējo pāri presei bija iespēja redzēt 

Igaunijas bijušo prezidentu Tomasu 
Hendriku Ilvesu ar kundzi Ievu Il-
vesu. Viss, mediju pārstāvji tika iz-
vesti no zāles.

10. jūlijā, prezidents Egils Levits 
dosies pirmajā darba vizītē uz Igauni-
jas Republiku.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijā jauns prezidents
Turpinājums no 9. lpp.
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Mīļie, godātie sarī-
kojuma dalībnieki!

Paldies jums visiem, 
kas esat atnākuši, lai 
atzīmētu šo mana un 
visu mūsu kopējā darba 
sākuma dienu! Es prie-

cājos atkal redzēt daudzas jau sen pa-
zīstamas sejas, un es tikpat lielā mērā 
priecājos arī par daudzajām jaunajām 
sejām, kas šādā pasākumā piedalās 
pirmo reizi.

Dāmas un kungi!
Mūsu pulcēšanās vieta Latvijai un 

latviešiem ir īpaša. Šajā vietā spēkā un 
iedvesmā satiekas pagātne un nākotne. 
Šeit, nepilnus 50 metrus no manis, at-
rodas Dainu skapis, kas glabā latviešu 
ētiskos principus un kultūras pamatus, 
kas auguši un veidojušies gadu simtos 
un tūkstošos, un kas parasti neapzināti 
joprojām ietekmē mūsu pasaules re-
dzējumu – jā, arī mūsdienās, 21. gad-
simtā.

Manuskripti ādas vākos stāsta, 
cik cieši Latvija viduslaikos, reformā-
cijas laikā un jaunākajos laikos bijusi 
iesieta Eiropas kultūrtelpā, tās vēstu-
res ceļos un liktenī. Raksti latviešu 
valodā, kas lielākā skaitā te parādās, 
sākot ar 19. gadsimta vidu, un laika 
gaitā kļūst arvien vairāk, norāda, kā 
latvieši savu kultūrtelpu piepilda ar 
saturu, kā Latvijas kultūrtelpa sāku-
mā pamazām, vēlāk strauji kļūst lat-
viska, kā katra paaudze daudzkāršo 
latviešu drukātā vārda formā fiksētās 

domas, idejas, iz-
jūtas.

Nacionālā bib-
liotēka šodien ir 
Latvijas informā-
cijas, zinātnes un 
kultūras centrs, 
kas ir satīklots ar 
visām Latvijas 
bibliotēkām un ar 
lielajām biblio-
tēkām Eiropā un 
visā pasaulē. Šajā 
gaišajā, moderna-
jā Gunāra Birker-
ta XXI gadsimta 
namā tautas pagāt-
ne dabiski elpo kopā ar modernākajām 
tehnoloģijām, saziņas un izglītības ie-
spējām, pieeju visas pasaules jaunāka-
jām domām un atziņām.

Šajā namā Pārdaugavā netālu no 
manām dzimtajām mājām, namā, kas 
iemieso zināšanas, kultūru un demo-
krātiskumu, es garīgi jūtos savā dabis-
kajā vidē. Un tādēļ es esmu pateicīgs 
direktoram Andrim Vilkam, kurš to 
piedāvāja šim sarīkojumam, ar kuru 
tiek iezīmēta mana darba uzsākšana, 
bet kura jēga ir ne tik daudz cilvēku 
tikšanās ar jauno Valsts prezidentu, 
bet gan mūsu visu, dārgie pasākuma 
dalībnieki, savstarpējā komunikācija. 
Es, protams, zinu, ka latvieši ir drīzāk 
introverti nekā komunikabli, un tādēļ 
arī man šķiet, ka jaunā literārā figūra – 
introvertais latviešu rakstnieks – ir 

trāpījusi desmitniekā, tomēr nedaudz 
vairāk atvērtības un komunikācijas 
mums nenāktu par ļaunu, un tādēļ ai-
cinu visus izmantot šo iespēju satikt 
šeit interesantus un aktīvus cilvēkus, 
ar kuriem pirms tam mēs vēl nebijām 
runājuši.

Kolēģi, draugi, tautieši, dāmas un 
kungi!

Es šodien vēlētos dāvināt savu 
grāmatu Tautas grāmatu plauktam un 
lūdzu Nacionālās bibliotēkas direk-
toru Andri Vilku to pieņemt. Šī grā-
mata ir latviešu sabiedriskā darbinie-
ka, politiķa un diplomāta Jāņa Seska 
1938. gadā izdotā grāmata Latvijas 
valsts  izcelšanās.  Autora biogrāfija 
ir tipiska daudziem viņa paaudzes 
redzamiem latviešu sabiedriskiem 
darbiniekiem – 1905. gada revolūci-
jas līdzdalībnieks, piedalījies Latvi-
jas valsts dibināšanas procesā, vēlāk 
kalpojis Latvijas valstij dažādās po-
zīcijās, cita starpā, bijis Latvijas sūt-
nis Padomju Savienībā. Pēc padomju 
okupācijas 1941. gadā aizvests uz 
Krieviju, kur 1943. gadā apcietinā-
jumā nošauts. Šī grāmata pieder pie 
autentiskajiem un vēsturiski nozīmī-
gākajiem Latvijas valsts dibinātāju 
atmiņu izdevumiem.

Es ceru, ka šī grāmata gan tās satu-
ra, gan tās autora dēļ lasītājiem varētu 
būt interesanta.

Valsts prezidents Egils Levits
8.07.2019.

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna
Inaugurācijas sarīkojumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Prezidents Egils Levits Latvijas Nacionālā bibliotēkā.
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Inaugurācijas pasākuma dalībnieki.
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No  kreisās: Andra Levita,  prezidents Egils  Levits,  prezi-
dente Vaira Vīķe-Freiberga, Imants Freibergs.
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No  kreisās: Andra Levita,  prezidents Egils  Levits,  prezi-
dents Valdis Zatlers, Lilita Zatlere.
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Pavisam nesen, 
maijā, Sietlā, pasaules 
klases modernajā, tūk-
stošvietīgajā (2900!) 
McCaw  Hall operas un 

baleta teātra pārpildītajā zālē dzirdē-
jām vienu no publikas iecienītākajām 
operām – Bizē Karmenu ar Zandu 
Švēdi galvenajā lomā.

Korektā, krāsainā, pabiezā, visiem 
apmeklētājiem izsniegtā programma 
vēstīja, ka Karmena ir Zanda Švēde no 
Valmieras, Latvijā; uzstājusies Kar-
menas un vēl citās lomās Frankfurtē. 
Mans vērtējums, kā latvietei, klauso-
ties Zandu, diez vai var būt objektīvs. 
Manās acīs viņa ir DĪVA, vokāli un vi-
zuāli ļoti pievilcīga, ar spēcīgu poten-
ciālu izaicinājumiem nākotnē. Viņas 
Karmenai bija jūtama iekšējā spriedze, 
apvaldīts temperaments, tāda aristok-
rātiska  Karmena, kamēr piesātinātā, 
spēcīgā, valdzinošā balss niansēti un 
precīzi raksturoja Karmenas emocio-
nālo noskaņojumu: mīlas, brīvības un 
viņas pašas taisnības alkas.

Acīm tīkama, situāciju izprotoši 
veidota bija arī modernā scenogrā-
fija, ar ko Sietlas operteātris parasti 
var lepoties. Sietlas prese ļoti atzinīgi 
novērtēja Zandas Karmenas vokālo 
sniegumu. Šis vērtējums sasaucas ar 
Sanfrancisko muzikologu atziņām, ka 
Zanda Švēde ir daudzsološs  latviešu 
mecosoprāns  ar  labi  attīstītu  vokālo 
tehniku  un  neparasti  samtainu  krūšu 
reģistra  skanējumu,  kas  kļūst  aizvien 
spēcīgāks, nolaižoties zemākajā reģis-
trā. (SF/GATE) Zandas Švēdes izvēlei 
mācīties vokālu ir senas saknes (Oper-
dziedātājas karjera ir Zandas māmi-
ņas sens, nerealizēts sapnis.), kaut gan 
patiesībā Zanda tikai nesen, bet ļoti 

sekmīgi un strauji tuvojas virsotnēm. 
Zanda izglītības pūra lādē ir Latvijas 
Mūzikas akadēmija, trīsgadīgā prog-
ramma Sanfrancisko operā kā Adle-
ra stipendijas ieguvējai, Manhetenes 
vasaras mūzikas festivāla dalībniecei 
Ņujorkā un ,Scuola Italy Itālijā.

Tagad Zandas brīnišķīgā balss 
skan jau visā plašajā pasaulē: Sanfran-
cisko, Čikāgā un citās ASV pilsētās, 
Eiropā – Austrijā, Itālijā. Un ne tikai 
operās; viņas plašajā koncertu reper-
tuārā ir mūzikas korifeji Bahs, Bētho-
vens, Mendelsons un citi.

Uz Karmenu bija sanākuši gandrīz 
visi Sietlas latvieši – opermīļi. Bijām 
ļoti priecīgi, ka pēc operas varējām 
uz brīdi satikt un parunāties ar jauno 
solisti. Zanda uz Sietlu bija atbraukusi 
ar visu ģimeni: vīru, mazo dēliņu un 
suni. Zandas vecāki Ārija un Elmārs 
Švēdes bija ieradušies no Latvijas uz 
izrādi 15. maijā. (Pasaules otrā malā, 
bet ļoti skaistā pilsētā Sietlā, tik vien-

kārši neatbraukt!) Zandas vīrs ir ame-
rikāņu bass Ričards Bloks (jau runā-
jot latviski). Par godu mūsu jaunajai 
operas zvaigznei, Ieva Ohaks, Sietlas 
operas izīrējamo tērpu koordinātore, 
uzaicināja mūs iepazīties ar operas 
aizkulisēm. Ievas, atraktīvas, lieliskas 
stāstniecas vadībā, jaunajā, milzīgajā 
iznomājamo tērpu noliktavā redzējām 
daudz visādu lietu, tai skaitā tieši Zan-
das parūku, tērpus, kā arī pabijām uz 
skatuves, mākslinieku pusē.

No sirds novēlam mūsu jaunajai, 
skaistajai, talantīgajai māksliniecei 
labu veiksmi, un, viņas pašas vārdiem 
runājot, nekad nepazaudēt savas brī-
nišķīgās balss dvēseli. Lai piepildās 
viņas sapnis dziedāt Dalilu Kamila 
SenSansa operā Samsons  un  Dalila, 
varbūt jau uz Metropolitēna operas 
skatuves dēļiem!

No opermīļa piezīmēm.
Sarmīte Lunde

Laikrakstam „Latvietis“

Nepazaudēt balss dvēseli...
Zanda Švēde Karmenas lomā Sietlas Operas un baleta namā

Zanda Švēde (centrā) ar Sietlas latviešiem.
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No kreisās: Latviešu biedrības priekšsēde Sarmīte Dāvidso-
ne, Elmārs Švēde, Zanda Švēde, Ārija Švēde.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Baltā piemiņas roze
Melburnas Latviešu ciema tradīcija

Mums Ciemā slēgta-
jā dārzā ir piecas baltas 
rozes. Katrai cēlai rozei 
priekšā ir stabiņā ar pie-
stiprinātām plāksnītēm, 
kur iegravēts vārds. Tādu 
mums ir daudz. Uz tā 
var redzēt cilvēka vārdu, 

dzimšanas un miršanas datumus. Tādus 
Ciema iedzīvotājus, kuri šeit dzīvojot ir 
sasnieguši 100 gadus, – mēs viņus at-
ceramies. Ar lepnumu gribam parādīt, 
ka mēs ar gādīgu pieeja varam paga-
rināt cilvēka mūžu. Mums vēl ir seši, 
kuriem ar skaļām viesībām nosvinējām 
100 gadus. Dažiem no tiem ir grūtāk ar 
staigāšanu, bet citi piedalās katru dienu 
visādās nodarbībās. Mēs daudz neskatā-
mies uz gadu skaitli, bet uz smaidīgām, 

mīlīgām un ap-
mierinošām sejām. 
Skatoties uz tiem, 
mums ir prieks un 
apmierināta sajūta, 
redzot dvēseles sil-
tumu apkārt.

Kā visām cē-
lām un labām ide-
jām ir kāds pirm-
sākums, tā mūsu 
bijušā Marta Pu-
riņa, kura jau sen 
rīkojas Dieva dār-
zos. Valija, Mar-
tas meita Māra šo 
rožu dārzu īsteno-
ja. Pēc pāris dienu 
pārrunām un plā-
nošanas Māra no-
pirka pāris rozes un 
tās ar lepnumu tapa 
iestādītas tagadējā 
dārzā. Dārzā nebija 
daudz vietas, un tā 
mēs nobeidzām ar pieciem stādiem. Šo-
dien, pateicoties šīm trijām personām, 
mums ir atmiņu stūrītis.

Es Martu atceros kā darbīgu, vien-
mēr izpalīdzīgu cilvēku. Viņa bija sla-
vena ar loterijas biļešu pārdošanu. To 
viņa darīja draudzes un Ciema labā. 
Vienā rokā viņai bija soma, otrā biļešu 

grāmatiņa. Kas redzēja viņas smaido-
šo seju, nevarēja atteikties no loterijas 
biļešu pirkuma.

Nāciet apskatīties mūsu slēgto dār-
zu, kuru neskar vējš, bet saulīte rotājās 
baltās rozes ziedos.

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

un mākslu nozaru personības, lai ap-
spriestos par latviešiem aktuālo kultūrā 
kā Latvijā, tā ārvalstīs. Diskusijās tiks 
apskatītas latviešu mākslas pasaulē at-
tīstības ceļi, latviskā identitāte 21. gad-
simta realitātē, dziesmas un dejas kā 
latviskās piederības kods un pasaules 
latviešu profesionālās mūzikas jaunra-
de. Konferenci kuplinās divi koncerti 
– vokāli simfoniskās mūzikas koncerts 
29. septembrī, piedaloties Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas korim 
un simfoniskajam orķestrim diriģenta 
Kaspara Ādamsona vadībā, un latvie-
šu kormūzikas koncerts, 30. septem-
bra vakarā, kuram programmu gatavo 
Cēsu pils koris diriģentes Marikas Aus-
trumas vadībā. Koncerti būs bez mak-
sas un klausītājiem būs iespēja dzirdēt 
unikālas programmas, kurā iekļauti 
Tālivalža Ķeniņa, Alfrēda Kalniņa, 
Helmera Pavasara, Jāņa Kalniņa darbi 

u.c. pasaules latviešu komponistu darbi.
„Ar  šo  konferenci  mēs  vēlamies 

izrunāt  aktuālās  tēmas,  kas  skar  lat-
viskās identitātes kodu mūsdienu rea-
litātē  caur  kultūras  prizmu.  Šoreiz 
esam  izvēlējušies  paneļdiskusiju  for-
mu, kurā būs  iespēja aptvert plašāku 
cilvēku  loku  un  dažādus  viedokļus. 
Ceram, ka diskusijās raisīsies ne tikai 
idejas,  bet  arī  praktiski  realizējamas 
ieceres,“ tā par konferences galveno 
mērķi saka Pasaules brīvo latviešu ap-
vienības priekšsēde Kristīne Saulīte.

Elektroniskā reģistrācija konferen-
cei notiks līdz šī gada 16. septembrim 
vietnē:

http://kulturaskonference.pbla.lv/
Jautājumu un neskaidrību 

gadījumā konferences rīkotāji aicina 
rakstīt PBLA pārstāvniecības Latvijā 
izpilddirektoram Raitam Eglītim:

raits.eglitis@pbla.lv
Cēsīs notiks jau trešā Pasaules 

Brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
Kultūras fonda konference. Iepriekšē-

jā kultūras konference „Latvija ārpus 
Latvijas. Kultūra, vēsture, emigrācija 
un nacionālā identitāte“ notika 2014. 
gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Pirmā konference notika 2004. gadā.

Par PBLA Kultūras fondu
PBLA Kultūras fonds dibināts 

1972. gadā. Tā uzdevums – atbalstīt 
latviešu kultūras saglabāšanu un jaun-
radi, kā arī latviskās izglītības pasā-
kumus, kas veicināja mūsu nacionālo 
pastāvēšanu trimdā.
Konferences sadarbības 
partneri 

Pasaules brīvo latviešu apvienība, 
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 
Cēsu pilsētas dome,  Latvijas Republi-
kas oficiālais izdevējs Latvijas Vēstnesis 
un LV portāls, Pasaules latviešu mākslas 
centrs, Cēsu Kultūras un tūrisma centrs.

Papildus informācija: PBLA pār-
stāvniecība: Tālr. 6728-2980.

PBLA

PLKK
Turpinājums no 3. lpp.

Piemiņas rozes Latviešu ciemā.
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Informatīvā plāksne.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $47. 



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 17. jūlijā

Kur ir mans 
artilērijas pulks?

Saujai izveseļojušos 
latviešu leģionāru ie-
dod brukšanas atļaujas 
un pavēl sameklēt savas 
vienības. Izbraucam 
12. februārī.

Mūsu ceļš atpakaļ uz Pomerāniju 
ir vēl sarežģītāks, kā šurp braucot. 
Jānoķer samērā retie un neregulārie 
pasažieru vilcieni. Pa nakti pārgu-
ļam, paēdam un saņemam instrukci-
jas, kurp braukt tālāk, speciālās vācu 
armijas iestādēs (Frontleitstelle), 
kuras atrodas gandrīz katrā lielāka 
dzelzceļu mezglā.

Un tā mēs pamazām virzāmies 
caur Nirnbergu, Saalfeld, Jena, 
Naumburg un Halle līdz Berlīnei. Šī 
pilsēta ir vietām sabumbota, bet nav 
vēl gluži zaudējusi savu metropoles – 
galvaspilsētas stāju; darbojas veikali, 
kafejnīcas, krodziņi, kinoteātri. Va-
renie Brandenburgas vārti slejas ne-
skarti, netrūkst ļaužu uz platā, alejai 
līdzīgā bulvāra Unter den Linden.

20. februārī mums pavēl braukt 
uz Pasewalk (40 km rietumos no Šte-
tīnas), bet tur nav neviena no mūsu 
vienības; lai braucot tālāk uz Neub-
randenburg.

22. februārī ierodamies Neubran-
denburgā un tur, beidzot, satiekam 
puišus no 15. divīzijas, kuriem laimē-
jies izkļūt no Pomerānijas maisa. At-
rodu pat savu mugursomu, kuru biju 
nodevis trossē (vezumniekiem), do-
doties uz fonti. Mūs izvieto neskartās 
mūra kazarmās. Ēdiens ir pietiekošs. 

Pilsēta ir samērā kara neskarta; vaļņa 
apjoztajā vecpilsētā vēl stāv izdegusī 
Marienkirche, bet visi četri greznie 
vaļņa vārti stāv kā stāvējuši, darbojas 
krodziņi un kinīši.

Bija jāapbrīno Vācijas dzelzceļš. 
Par spīti sabiedroto pūlēm nobum-
bot stacijas un sliežu tīklu, nemanīja 
ne lokomotīvju ne vagonu trūkumu, 
stacijas, kaut ne reti papostītas, funk-
cionēja, un vilcieni ripoja, ar bieži uz 
lokomotīves uzlīmētu propagandas 
saukli: Räder  müssen  rollen  für  den 
Sieg. Lielākajās stacijās zaldātus uz 
perona sagaidīja uniformētas  jaunas 
sievietes  (BDM –  Bund  Deutscher 
Mädel), kuras izsniedza karstu zupu, 
šķēli maizes vai tasi mākslīgas kafijas 
(Ersatzkaffee).

Neubrandenburga, kura atrodas 
Meklenburgas provincē, apmēram, 
120 km ziemeļos no Berlīnes, liekas, 
ir vieta, kur sapulcējās izklīdušie kara-
vīri no leģiona 15. divīzijas. Pa to lai-
ku, kamēr es braukāju apkārt, leģiona 
15. divīzija, ieskaitot manu artilērijas 
pulku, tika sūtīta Pomerānijas maisā, 
lai apturētu sarkanarmijas virzīšanos 
uz priekšu. Tur tā bija iesaistīta sma-
gās atkāpšanās kaujās un ielenkumā 
pie Flatow (Zlotow) un Landek, kur 
daudzi krita vai tika ievainoti, un divī-
zija stipri saruka.

Liekas, ka priekšniecība nezina, 
ko ar mums noklīdušajiem īsti iesākt, 
kā iesaistīt mūs karā. Sarkanarmija ir 
sasniegusi un vietām jau krustojusi 
Oderas upi, un fronte ir tikai 60 km 
austrumos no Berlīnes. Kāds koman-
dieris savervē no mums pulciņu vācu 
valodas pratēju un pavēl mums doties 

uz fronti, palīdzēt vācu armijai aiz-
stāvēt Berlīni.

Izbraucam ar vilcienu 24. febru-
ārī un tad, pēc trīs dienām, caur Ber-
līni un Lübbenau sasniedzam Strau-
pitz, kur pārguļam kādā skolā. Otrā 
rītā, ar mazo bānīti nonākam mazā 
ciematā (Lieberose), kur mūs devīgi 
pacienā ar lieliskām pusdienām (vai 
beidzamā maltīte uz nāvi notiesā-
tiem?).

28. februāra vakarā mūs ar vil-
cienu aizvizina līdz Guben – pilsēti-
ņai pie Neisse upes, kura ietek Oderā. 
Upes otrā pusē ir krievi. Skaidri dzird 
lielgabalu dunoņu, īsas ložmetēju zal-
ves un kāda snaipera šautenes sprā-
dzienu.

Pārgulējuši pa nakti šķūnī uz sal-
miem, otrā rītā drebelīgi soļojam uz 
pozīcijās izvietoto vācu kaujas vie-
nību un piesakāmies pie tās koman-
diera. Saskatījis uz mūsu mundiera 
piedurknes Latvijas karoga krāsu 
vairodziņu, komandieris noprasa, vai 
mēs runājot un saprotot vāciski. Mūsu 
izvēlētais runas vīrs, acis nepamirk-
šķinādams, ziņo, ka neviens, izņemot 
viņu, vāciski neprot. Komandieris no-
plāta rokas un pasviež atpakaļ mums 
izsniegto pavēli, lai mēs lasoties atpa-
kaļ uz mūsu latviešu vienību, viņam 
tādi stulbeņi, kas nesaprot vāciski, 
nav vajadzīgi! Tas mums nav divreiz 
jāsaka, un 4. martā esam atpakaļ Ne-
ubrandenburgā.

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Zēna odiseja no Viļakas Latvijā līdz Blombergai Vācijā
Dēkains pārtraukums ģimnāzista izglītībā (5)
Ceturtais turpinājums. Sākums LL546, LL547, LL548, LL549. 

Fronte 1945. gada 15. februārī.
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Fronte 1945. gada 1. martā.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
16. jūlijs
Hermīne, Estere
1904. sabiedrisks darbinieks Staņis-
lavs Začests.
1919. dib. Latvijas Jūras spēka rota.
1940. valodnieks Trevors Fennels.
1959. Nacionālo komunistu vadītājs 
Edgars Berklavs atcelts no amatiem; 
izraidīts no Latvijas un deportēts uz 
Krieviju.

17. jūlijs
Aleksis, Aleksejs, Alekss
1985. dziedātāja Laura Jēkabsone.

18. jūlijs
Rozālija, Roze
1933. SLT aktieris Ivars Apelis.

19. jūlijs
Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
1924. sabiedriskais darbinieks Aus-

trālijā, Dienvidaustrālijas gubernatora 
vietnieks (2000-2007) Bruno Krū-
miņš.
1939. no Liepājas apriņķa Rucavas pa-
gasta Deju mājām uz Brīvdabas muze-
ju Rīgā pārved dižo laidaru.
1939. dzejniece, atdzejotāja un tulko-
tāja Margita Gailīte.
1949. skatuves, TV un filmu aktieris 
Ivars Kants.
1954. grāmatizdevēja Latvijā Vija 
Kilbloka.
1959. 19. un 20. jūlijā Daugavpilī no-
tiek Latgales Dziesmu svētki.
1974. latviešu bundzinieks Kaspars 
Roga (grupā Prāta Vētra).

20. jūlijs
Ritma, Ramona
1923. inženieris un skolu darbinieks 
Austrālijā Osvalds Aizstrauts.
1951. aktieris, režisors, rakstnieks Ju-

ris Rozītis.

21. jūlijs
Melisa, Meldra, Meldris
1724. Kurzemes hercoga galma glez-
notājs Frīdrihs Hartmanis Barizjens..
1929. latviešu aktrise Vija Artmane.
1960. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ilze Švarca.
1979. Ozols (Ģirts Rozentāls), Latvijas 
hip hop mūzikas izpildītājs.
1999. 4 Latvijas vides aktīvisti, pro-
testējot pret Būtiņģes naftas termināla 
darbību, pieķēdējās pie naftas termi-
nāla bojas. Lietuvas robežsargi aiztu-
rēja zaļos aktīvistus.

22. jūlijs
Marija, Marika, Marina
1919. Latvijas armijā nodibināja pirmo 
aviācijas nodaļu. Tā izmantoja divas 
lieliniekiem atņemtās lidmašīnas.  ■

lai  valdība  cieši  sadarbotos  ar  plaš-
saziņas līdzekļu organizācijām un pil-
sonisko  sabiedrību.  Mēs  apspriedām 
riskus mūsu parlamenta vēlēšanās un 
veidus, kā risināt šos riskus. Pilsonis-
kā sabiedrība Latvijā ir aktīvs un ino-
vatīvs dalībnieks, lai risinātu dezinfor-
māciju. Piemēram, nesen profesionālo 
žurnālistu grupa Latvijā uzsāka jaunu 
neatkarīgu  faktu pārbaudītāju  ko no-
sauca par Re: Check. Tā cieši  sadar-
bojas ar plašsaziņas līdzekļu sabiedrī-
bu, lai palīdzētu iedzīvotājiem nošķirt 
dezinformāciju  no  reāliem  faktiem. 
Latvijā darbojas Baltijas Mediju izcilī-
bas centrs, kas pielieto jaunas pieejas 
un instrumentus, tādējādi paaugstinot 
žurnālistikas  un  plašsaziņas  līdzekļu 
lietot prasmes kvalitāti Baltijas valstīs 
un Eiropas Savienības austrumu kai-
miņvalstīs,“ sacīja ministrs.

E. Rinkēvičs pauda pārliecību, ka 
cīņu ar dezinformāciju neviena valsts 
nevar atrisināt viena pati. Latvija ir 

bijusi starp valstīm, cenšoties panākt 
saskaņotu un izšķirošu Eiropas Savie-
nības (ES) pieeju dezinformācijai. Tā 
rezultātā ir izveidota ES Austrumu 
Stratēģiskās komunikācijas darba gru-
pa, kas starptautiskā mērogā paaug-
stina informētības līmeni par dezin-
formāciju un tās radītajiem riskiem. 
Tāpat ES Vispārējā datu aizsardzības 
regula noteic jaunus standartus, kas 
palīdz novērst dezinformāciju.

„Ir  jāpārdomā  tehnoloģiju  uzņē-
mumu un sociālo platformu loma mūsu 
sabiedrībā.  Dažādas  sociālās  plat-
formas  ir vieta, kur šodien notiek sa-
biedriskās debates. Šai vietai  ir  jābūt 
drošai, bet arī brīvai un pārredzamai. 
Eiropas Savienība ir izveidojusi svarī-
gu precedentu, pieņemot pašregulējo-
šu  Prakses  kodeksu  pret  dezinformā-
ciju. Ir pozitīvi vērtējams, ka dažādas 
tiešsaistes platformas un reklāmas no-
zare ir uzņēmušās nopietnas saistības, 
lai risinātu šos jautājumus. Iespējams, 
drīz būs jāapsver nākamie regulatīvie 
pasākumi,  lai  nodrošinātu  pārredza-
mību, atbildību un pārraudzību. Taču 

tā nedrīkst būt cenzūra. Lietotāju datu 
ļaunprātīga izmantošana, kā tas noti-
ka Cambridge Analytica gadījumā, ne-
drīkst atkārtoties.  Ir nepieciešami arī 
aizsardzības  pasākumi  pret  nepama-
totiem runas brīvības ierobežojumiem. 
Visbeidzot, dezinformācija nav tehno-
loģisks  jautājums.  Tas  ir  sociāls  un 
politisks izaicinājums. Tā sākas ar ko-
lektīvu gribu un indivīda brīvību mek-
lēt patiesību un saskarties ar faktiem. 
Atklāta sabiedrība, kas ievēro brīvību, 
vienlīdzību un cilvēka cieņu, pārvarēs 
šos  izaicinājumus  un  kļūs  spēcīgāka. 
Ja  sabiedrība  nepildīs  šos  principus, 
tad tehnoloģiskie risinājumi vai regu-
latīvie pasākumi nespēs palīdzēt  cīņā 
pret  dezinformāciju  un  tās  radītajām 
sekām,“ nobeigumā pauda ministrs.

Kopā ar citiem delegāciju vadītā-
jiem ministrs konferencē parakstīja 
Kopīgo apņemšanos (Global  Pledge 
on Media  Freedom), kura paredz sa-
darboties un pastiprināt starptautiskās 
iniciatīvas mediju brīvības nostiprinā-
šanai un žurnālistu drošībai.

LR Ārlietu ministrija

Cīņā ar dezinformāciju
Turpinājums no 1. lpp.

„Veiksmīga  reformu  īstenošana  mūs 
tuvinās mūsu kopīgajam mērķim – iz-
veidot  suverēnu,  demokrātisku,  drošu 
un pārtikušu Ukrainu vienotā Eiropā. 

Tāpēc  Latvija  turpinās  atbalstīt  Uk-
rainas valdības īstenotās reformas un 
Ukrainas  pilsonisko  sabiedrību,“  uz-
runas nobeigumā sacīja E. Rinkēvičs.

Šī gada starptautiskās konferences 
tēma ir Inovācijas, iespējas un demo-
krātija  Ukrainā. Konferences mērķis 

ir pārrunāt Ukrainas līdzšinējo refor-
mu gaitu un apzināt turpmākos soļus, 
lai veicinātu progresu reformu ievie-
šanā. Tā veltīta sabiedrības iesaistei 
valsts pārvaldes procesos un ekono-
miskās attīstības veicināšanai.

LR Ārlietu ministrija

Ukrainas valdība un sabiedrība
Turpinājums no 2. lpp.

nav bijusi saprašanās. Tā, protams, 
nav mana vaina, bet ej nu un mēģini to 
iestāstīt papam vai mammai, tie savus 
bērneļus aizstāvēs, kaut ar ieročiem 
rokās. Šeit es domāju koka vai metā-

la karoti un tamlīdzīgas lietas, ne jau 
dunci vai mašīnpistoli. Ja nu tiešam 
tā ir sagadījies, ka man ir iznācis ru-
nāt ar mazgadīgiem, tad jau man būtu 
jāpaskaidro ko nozīmē metīšu mieru, 
citādi pacelsies jautājums kā tad mieru 
var mest? Bet te gan nekāda skaidro-
šanās neiznāks, jo man pašam tā lieta 

nav skaidra. Ja būtu runa par iemeša-
nu, tad varētu jums šo to pastāstīt, bet 
par miera mešanu man nav ne mazā-
kās jēgas. Jūs droši vien teiksiet – ja 
tev nav jēgas, tad nerunā, un jums būs 
taisnība. Tādēļ pielikšu punktu.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Par atšķaidītām paniņām un...
Turpinājums no 5. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 17. jūlijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 15. jūlijā.
€1 = 1,60230 AUD
€1 = 0,89873 GBP

€1 = 1,67510 NZD
€1 = 1,12690 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 18. jūl., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Svētdien, 21. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Ceturtdien, 25. jūl., plkst. 10.00 spēlē-
sim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 27. jūl., plkst. 13.00 iepazī-
simies ar Japānu DV namā. Astras un 
Imanta Kronīšu stāstījums par saviem 
piedzīvojumiem un atzinumiem, ap-
ciemojot šo eksotisko austrumzemi. 
Sekos kafijas galds, kur varēsit baudīt 
dažas uzkodas no japāniskas virtuves. 
Visi laipni aicināti.
Svētdien, 28. jūl., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.

Brisbanē
Svētdien, 21. jūl., plkst. 12.00 – 14.00 
latviešu valodas skola Pienene. Pienene 
dodas zaļumos! Šo nodarbību pavadī-
sim ārpusē - spēlēsim spēles, rotaļas un 
pasportosim parkā! Norises vietu ap-
stiprināsim tuvāk laikam. Nelabvēlīgu 
laikapstākļu gadījumā tiksimies latvie-
šu namā. Dalības maksa $5 no ģimenes.
Sestdien, 27. jūl., plkst. 12.00 rummy, 
zolītes un latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 27. jūl., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības pilnsapulce pie 
Intas Skrīveres, 26 Maclaurin Cres., 
Chifley ACT.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 20. jūl., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Svētdien, 21. jūl., plkst. 14.00 Kora 
svētki Latviešu namā Melburnā ar Iva-
ru Cinkusu – Dainai 35!
Piektdien, 26. jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Svētdien, 28. jūl., plkst. 14.00 DV 
Melburnas nodaļas 70 gadu jubilejas 
akts DV mītnē.
Sestdien, 3. aug., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

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

Svētdien, 21. jūl., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 19. jūl., plkst. 19.00 Rīgas 
Doma meiteņu kora TIARA koncerts 
Latviešu namā.
Sestdien, 3. aug., plkst. 12.00 Sidne-
jas DV namā pusdienas, draudzības 
pēcpusdiena.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 21. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 4. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 21. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums 6. svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem.
Svētdien, 28. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums 7. svētdienā pēc Vasarsvētkiem.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 1. aug., 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 Me-
eting Room A. Visi mīļi aicināti.

Latvijā
Piektdien, 19. jūl., plkst. 18.00 
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē 
XIV Latvijas amatierteātru salidoju-
ma ietvaros, Sidnejas Latviešu teātra 
izrāde Kabarē  de  Rīga. Lai iejustos 
kabarē gaisotnē, publika aicināta, ja 
vēlas, ģērbties atbilstošos tērpos.
Svētdien, 21. jūl., plkst. 15.00 Smilte-
nes Kultūras centrā, Smiltenē Sidnejas 
Latviešu teātra izrāde Kabarē de Rīga. 
Lai iejustos kabarē gaisotnē, publika 
aicināta, ja vēlas, ģērbties atbilstošos 
tērpos.
Pirmdien, 22. jūlija, plkst. 4.00 no rīta 
Dzintaru pludmalē šā gada Jūrmalas 
festivālu ieskandinās nebijis notikums; 
ar ērģeļmūzikas skaņām tiks sagaidīts 
saullēkts. Īpašo koncertu jūras krastā 
sniegs pasaulslavenā latviešu ērģel-
niece, Hamburgas Elbas filharmonijas 
goda māksliniece un Iveta Apkalna. 
Koncerts sāksies tumsā pirms saullēk-
ta, savu kulmināciju sasniedzot saulei 
lecot ap plkst. 5.05. AS Pasažieru  vil-
ciens ir norīkojuši papildus vilcienu 
plkst. 3.02 no Rīgas uz Dzintariem, 
lai mūzikas gardēžus atvestu izbaudīt 
skaisto priekšnesumu saullēktā.
Trešdien, 24. jūl., plkst. 19.00 Cēsīs, 
Vidzemes koncertzālē Cēsis, Sidnejas 

Latviešu teātra izrāde Kabarē de Rīga. 
Lai iejustos kabarē gaisotnē, publika 
aicināta, ja vēlas, ģērbties atbilstošos 
tērpos.
Trešdien, 24. jūl., Jūrmalas  festivā-
la ietvaros uz Dzintaru koncertzā-
les skatuves uzmirdzēs divas jaunas 
zvaigznes, kas apbūrušas slavenāko 
pasaules koncertzāļu klausītājus – lat-
viešu vijolniece Kristīne Balanas un 
pianists brīnumbērns no Lielbritānijas 
Džordžs Harliono. Kopā ar Jūrmalas 
festivāla orķestri un diriģentu Aināru 
Rubiķi viņi atskaņos pasakaini skais-
to Fēliksa Mendelszona Vijolkoncertu 
miminorā un Pētera Čaikovska Pirmo 
klavierkoncertu.
Ceturtdien, 25. jūl., plkst. 19.00 Rīgā, 
Mazā Ģildē, Sidnejas Latviešu teātra 
izrāde Kabarē  de  Rīga. Lai iejustos 
kabarē gaisotnē, publika aicināta, ja 
vēlas, ģērbties atbilstošos tērpos.
Svētdien, 28. jūl., plkst. 16.00 Gulbe-
nē, Gulbenes kultūras centrā, Sidnejas 
Latviešu teātra izrāde Kabarē de Rīga. 
Lai iejustos kabarē gaisotnē, publika 
aicināta, ja vēlas, ģērbties atbilstošos 
tērpos.
Ceturtdien, 1. aug., plkst. 19.00 Lim-
bažos, Limbažu kultūras centrā, Sid-
nejas Latviešu teātra izrāde Kabarē de 
Rīga.
Piektdien, 2. aug., plkst. 17.30 Ludzā, 
Ludzas Tautas namā, Sidnejas Latvie-
šu teātra izrāde Kabarē de Rīga“. 
Izstāžu cikls LMA100 MVT Vasaras 
mājā turpināsies ar izstādi Aleksandrs 
Stankevičs/Rūta Briede un Evija Pintā-
ne, Svens Neilands un Anna Zvaigzne.

Izrāde
ČIKĀGAS PIECĪŠI.

LEĢENDU ATGRIEŠANĀS
spēlē aktieri no Nacionālā, Liepājas 
un Dailes teātra.
Izrādes:

13. jūlijā Madonā,
28. jūlijā Tukumā,
2. augustā Saldū,
3. augustā Kuldīgā,
4. augustā Jelgavā,
17. augustā Kandavā,
18. augustā Cēsīs,
23. augustā Bauskā,
24. augustā Smiltenē.

https://www.bilesuparadize.lv/
performances/performance/17283
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