
Gāzēji tiek nogāzti 
paši, bet savu gāzēju sola 
gāzt nākamnedēļ. Tāda šī 
nedēļa izvērtās Rīgas do-
mes vadībai, kurā nu vis-
maz pagaidām ir palicis 

viens pats mērs Oļegs Burovs (GKR). 
Vicemēri Anna Vladova (Saskaņa) un 
Druvis Keins (Rīgai!) atteicās atsaukt 
savus parakstus zem Burova demisijas 

pieprasījuma, tāpēc Burovs ar dažiem 
frakcijas biedriem atbalstīja opozīci-
jas ierosināto vicemēru atlaišanu. Līdz 
ar to ir sabrukusi kārtējā Rīgas domes 
koalīcija pēdējo mēnešu laikā. Patiesie 
iemesli arī šoreiz nav saistāmi ar dom-
starpībām par partiju programmām, bet 
gan ar cīņu par ietekmi uz domes depar-
tamentiem un kapitālsabiedrībām, vēsta 
Latvijas Televīzijas raidījums de facto.

Čemodānu nēsātājs, Mata Hari un 
cilvēks, kura morāles principi esot ze-
māki nekā pornoaktrisēm. Apmēram 
tā nedēļas sākumā izplatītā paziņoju-
mā Oļegu Burovu nodēvēja kādreizē-
jais Rīgas mērs, viens no partijas Sa-
skaņa līderiem Nils Ušakovs. Viņš arī 
pārmeta Burovam, ka tas mērķtiecīgi 

No 2020. gada 6. 
līdz 12. jūlijam Rīgā 
notiks XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki. Plā-
nots, ka tajos piedalīsies 
vairāk nekā 35 000 da-

lībnieku no Latvijas un ārvalstīm. Svēt-
ku laikā notiks 60 pasākumi, to vidū 40 
bezmaksas un 20 ar ieejas biļetēm, pār-
stāvot visas kultūrizglītības nozares – 
kora mūziku, tautas un mūsdienu deju, 
pūtēju, simfonisko orķestru, kokļu, fol-
kloras, skolu teātrus, vizuālo un vizuāli 
plastisko mākslu. Svētku dalībnieku 
vidū ir gan Latvijas skolu, gan profe-
sionālās izglītības iestāžu, gan mūzikas 
skolu audzēkņi, latviešu diasporas pār-
stāvji, gan bērni ar īpašām vajadzībām.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku galvenie notikumi 
ir kora koncerts Dziesmubērns, kas 
11. jūlijā notiks Mežaparka Lielajā es-
trādē, tautas deju lieluzvedums Saule 
vija zelta rotu, kas notiks 10. un 11. jū-
lijā Daugavas stadionā un Svētku dalīb-
nieku gājiens, kas šoreiz notiks Svētku 
pēdējā dienā – svētdienā, 12. jūlijā, un 
noslēgsies ar tikai dalībniekiem veltīto 
muzikālo pasākumu Lucavsalā.

Biļešu tirdzniecība uz Svētku mak-
sas pasākumiem sāksies maijā, kad 
noslēgsies skates un būs zināms da-
lībnieku sastāvs. Iepirkums par biļešu 
tirdzniecības pakalpojumu tiks izslu-
dināts februārī. Plānotās biļešu cenas 
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Rīgas dome gāž un gāžas
Strīdi par ietekmi uz departamentiem un kapitālsabiedrībām
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XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki
Piedalīsies vairāk nekā 35 000 dalībnieku

 
Turpinājums 4. lpp.

Zelta Piekrastes (Gold Coast) Botāniskajos dārzos 2020. gada janvārī.
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viņu vecāki. Viņi piebiedrosies Īrijas 
un Norvēģijas latviešu jauniešu ko-
riem, kuri jau pieteikušies. Tie, kuri 
piedalīsies, varēs lepoties ar to, ka 
būs pirmie, kuri dziedās pārbūvētajā 
Mežaparka Lielajā estrādē, kurai Spā-
ru svētkus tikko nosvinēja 8. janvārī. 
Auditorijai estrāde palielināta par 

Pāris dienas atpakaļ 
man bija gods satikt un 
runāt ar diriģentu un 
pedagogu Gintu Cep-
lenieku, kurš jau otro 
gadu strādā Annas Zie-
dares Vasaras vidussko-

lā (AZVV) kā mūzikas nozares vadī-
tājs.

Profesionāli Gints pašreiz ir ļoti 
nodarbināts cilvēks, būdams Rīgas 
Doma kora skolas vadītājs, RTU jauk-
tā kora Vivere un Rīgas Mākslas un 
mediju tehnikuma jauktā kora Arti-
dangā mākslinieciskais vadītājs. Vi-
ņam arī uzdots Talsu, Rojas un Dunda-
gas novadu koru apriņķa virsdiriģenta 
amats.

Viņš bija ļoti pašaizliedzīgs ar 
savu laiku, kad runājām par nāka-
miem XII Latvijas Skolas jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 
šogad Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam. Ru-
nājot ar Gintu Ceplenieku, kurš būs 
viens no noslēguma koncerta virsdi-
riģentiem, sāku saprast, cik milzīgs, 
apjomīgs darbs jāiegulda, sagatavojot 
šāda veida svētkus. Svētki notiek ik pa 
pieciem gadiem, un 2015. gadā Gints 
bija noslēguma koncerta māksliniecis-
kais vadītājs.

Valsts Izglītības satura centrs 
(VISC), kurš atrodas Izglītības minis-
trijas paspārnē, sadarbībā ar pašvaldī-
bām ir galvenais Svētku rīkotājs. Va-
rētu teikt, ka plānošana nākamajiem 
svētkiem sākas tūlīt pēc iepriekšējo 
svētku beigšanās. Jāieceļ katras no-
zares vadītāji, jāsāk plānot repertuā-
ru, jāizsludina konkursus, to rezultāti 
jāizsijā un jānovērtē. Tad jāsāk mācīt 
repertuāru. Svētkos var piedalīties 
jebkura izglītības iestāde, kura pie-
dalījusies novadu/pilsētu koru skatēs 
iepriekšējos mācību gados. Piedalās 
vispārējās izglītības iestādes, kā arī 
speciālās mūzikas skolas.

Par pamatu sagatavošanu ir atbil-
dīgi novadu/pilsētu pašvaldību izglī-
tības pārvaldes speciālisti, sadarbībā 
ar izglītības iestādēm un viņu koru 
diriģentiem. Pēc tam Valsts izglītī-
bas satura centrs (VISC) sūta svētku 
virsdiriģentus uz visiem novadiem, lai 
repertuāru noslīpētu un dotu instruk-
cijas vietējiem skolotājiem.

Tiek rīkoti visādi koncerti un sa-
dziedāšanās iespējas, tā saucamie mo-
delēšanas koncerti vietējās pilsētās, 
novados un reģionos, lai darītu atlasi, 
izmēģinātu repertuāru un pieradinā-
tu skolniekus pie dziedāšanas lielajās 
vienībās.

Piemēram, 2019. gadā Siguldā 
jau notika deju modelēšanas koncer-
ta Saule vija zelta rotu deju lieluzve-
dums. Tiem, kuri nevarēs apmeklēt 
lieluzvedumu Rīgā, tātad arī bija ie-
spēja piedalīties un baudīt daļu no 

svētkiem. Sāku sa-
prast, cik nozīmīgi 
Svētki ir ne tikai 
kultūras izpratnes 
un mūzikas izglī-
tības attīstībai, bet 
arī sociālās salie-
dētības un iekļau-
tības stiprināšanai.

Pavisam kopā 
lielajā Noslēguma 
kopkora koncer-
tā, kura sauklis ir 
Dziesmubērns, pa-
redzēti ap 12 000 
dziedātāju no 8 
līdz 23 gadu ve-
cuma (tie ir sko-
lu absolventi). 
Caurmēra vecums 
koristam ir 18 gadi. Deju lieluzvedu-
mā piedalīsies 16 800 jaunieši. Vēl 
jāpiemin simfonisko orķestru, kokļu 
mūzikas un pūtēju orķestru mūzikas 
koncerti un sarīkojumi jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām. Būs vēl daudz 
citu Svētku pasākumi, kurus daļēji 
paši jaunieši ieteic un veido.

Latvijā ir 150 mūzikas skolas, kas 
ir unikāls fenomens starptautiskā ska-
tījumā. Gints uzsver, ka neviena cita 
valsts nevar lepoties ar tik daudzām 
speciālistu mūzikas skolām. Pedagogi 
atzīst un fizioloģijas pētījumi, jo īpa-
ši ASV, ir pierādījuši, ka pakļaušanās 
mūzikas izglītībai no mazotnes rada 
pozitīvu ietekmi uz smadzeņu šūnu 
attīstību.

Eiropas Savienība (ES) Izglītības 
padome pagājušā gadā šo fenomenu 
atzinusi un, ņemot Latvijas sistēmu kā 
paraugu, ierosina visām ES valsts iz-
glītības sistēmām sekot. Kā par piemē-
ru, Francija nolēmusi ieguldīt €2 milj. 
muzicēšanai nākamos gados.

Vaicāju, kā diriģentam veicas ar 
jauniešiem AZVV. Gints atzinās, ka 
strādāt ar Austrālijā dzimušiem jau-
niešiem, kuriem ir ļoti dažāda līme-
ņa valodas prasmes, ir ļoti izaicinoši 
un prasa pielietot visas savas peda-
goga zināšanas. Vienā iepriekšējā in-
tervijā Gints teicis: „Neatceros savā 
mūžā, ka es vēl kaut kur būtu izjutis 
Latviju un latvietību tik ārkārtīgi 
tālu esot no Latvijas.“ Laikam jau 
patīk.

Šogad viņš jauniešiem māca 
dziesmas no Skolas jaunatnes dzies-
mu svētku repertuāra ar cerību, ka 
daži AZVV skolnieki varēs pieda-
līties lielajos svētkos Rīgā. Priekš-
darbi tādam nolūkam ir jau veikti. 
2019. gada beigās Jaunatnes dienu ie-
tvaros daļēji tika apmācīts repertuārs. 
Koordinatori un repertuāra apmācī-
tāji iecelti katrā Austrālijas galvas-
pilsētā. Interesi braukt uz Svētkiem 
jau izteikuši apmēram 20 jaunieši un 
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XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tuvojas
Intervija ar diriģentu Gintu Ceplenieku

Astra Kronīte un Gints Ceplenieks.
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Jauna LJAA vadība
Drīz ziņos par plāniem

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Austrālijas latvieši 

arvien vairāk integrē-
jas ar Latviju. Te brauc 
diriģenti, kori, lektori. 
Var nokārtot valsts valo-
das eksāmenu, un ik pa 

dažiem gadiem ir iespēja uz vietas at-
jaunot vai izņemt jaunu Latvijas pasi. 
Austrālijas latviešu skolēni piedalīsies 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos. Vasaras skola darbo-
jas, sestdienas skolas darbojas.

Noskatoties Annas Ziedares Vasa-
ras vidusskolas izlaidumā skolēnu kora 
priekšnesumu, var domāt, ka viss ir 
kārtībā ar latvisko nākotni Austrālijā.

Šis pozitīvais priekšstats ir pa daļai 
ilūzija, jo, kā zināms, latviešu valodas 
runāšanas un rakstīšanas līmenis nav 
ne tuvu tik labs, kā dziesmas varētu 
likt iedomāties. Tomēr ir šī pozitīvā 
vēlme iesaistīties latviešu sabiedrībā, 
kaut vai tikai tāpēc, lai varētu tikties 
ar draugiem un paziņām.

Tāpēc ir ļoti svarīgi izstrādāt un 
īstenot programmas, kuras paturēs 
jauniešus pie latviešu sabiedrības, un 
uzlabos viņu latviešu valodu. Kauni-
nāšana kā mudinājums nav nemaz ie-
darbīgs, jo tādā gadījumā jaunietim ir 
ļoti viegli pārslēgties uz vietējo, cittau-
tiešu sabiedrību.

Manuprāt, latviešu vēstures sapra-
šana ir zīmīgs pamats saliedētībai, bet, 
diemžēl, mūsu vēstures sāpes ir grūti 
izprast, dzīvojot miera apstākļos. Grū-
ti izprast kā Austrālijā, tā arī Latvijā. 
Tāpat kā mierīgā 1940. gada jūnija 
Latvijā bija grūti saprast, cik ātri visas 
brīvības var pazust.

Kā varam pārliecinošā veidā iepa-
zīstināt ārpus Latvijas dzīvojošo jau-
natni ar mūsu vēstures skarbo patiesī-
bu, lai rastos pietiekama spītība neļaut 
mūsu tautai izzust?

GN

Latviešu jauniešu apvienības Austrālijā sanāksme Melburnas Latviešu namā.
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Labd ien visiem!
Gribot vai negribot, ir jauna LJAA 

(Latviešu jauniešu apvienība Austrā-
lijā) vadība. Mēs gribam pateikties 
bijušajai valdei par paveikto darbu. 
Pēc salabotām sienām un saslaucītām 
grīdām gribam pateikties jauniešiem 
par doto talantu šajās brīnišķīgajās 
36. Jaunatnes dienās.

36. Jaunatnes dienas ir sekmīgi 
noskandējušas un atklāja, cik Austrā-
lijas latviešiem ir ko dot sabiedrībai, 

un ceram to turpināt ar jaunievēlēto 
valdi.

Valde sastāv: Kārlis Ziedars un
Kalvis Švolmanis – kā priekšsēži, 
Andrejs Jaudzems kā kasieris, Lija 
Andersone – Melburnas pārstāve, 
Tamāra Līduma – Adelaides pārstā-
ve, Aija Dragūna – Sidnejas pārstāve 
un Džemma Skār (Jemma Scarr) – 
Kanberas pārstāve.

Latvijas jauniešu koris BALSIS Melburnā!
Diriģents / mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis

Trīs iespējas baudīt kori, katru reizi cits repertuārs!

AL 58. KD Ieskandināšanas koncerts
Piedalās arī kori Daina, Veseris un Melburnas jauniešu koris

Sestdien, 2020. gada 8. februārī , plkst. 15.00. 
Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens St, Elwood. 

Ieeja: $30 / $25 / zem 18 gada vecuma – bezmaksas.

„Zib-koncerts“
Piektdien, 7. februārī, plkst. 17.00 – 17.30.

„The Quad“, ieejas aulā, State Library of Victoria, 328 Swanston St, Melbourne.
Ieeja bezmaksas.

„Latvia, the land that sings!“
Svētdien, 9. februārī, plkst. 20.00.

„Tempo Rubato“, 34 Breese St, Brunswick.
Ieeja: $22; biļetes pērkamas https://www.trybooking.com/BHXMW vai pie 

durvīm stundu pirms izrādes – $22 skaidrā naudā / $25 ar karti.

Informācija: Anita Andersone: 0411 263 973

Turpinājums 5. lpp.

Ceturtdien, 30. janvārī, 
plkst.10.00

Melburnas Latviešu Ciemā

Valsts izglītības satura centra 
speciālistes
lasīs lekciju

un tad (plkst. 11) varēs nokārtot

valodas eksāmenu,
ja kāds vēlēsies.

Valodas pārbaudījuma maksa ir 
$23, ko varēs maksāt uz vietas.
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Pēdējā 2019. gada vakarā, 31. de-
cembrī, 36. Jaunatnes dienu kulmi-
nācijā Melburnas Latviešu nama Lielā 
zāle pārvērtās skaistā, krāšņā, puķainā 
dārzā.

Zāles stūri greznoja milzīgs koks, 
kas izcēlās ar savu spīdošo zilo ziedu 
bagātību. Pretējā zāles stūrī uz noklāta 
zālāja varēja spēlēt liela izmēra Jen-
ga un Connect 4 spēles. Svētku galdi 
bija izdekorēti ar gaumīgiem, raibiem 
rozā, lillā un ziliem ziedu pušķiem un 
vijolīšu lillā krāsas salvetēm. Mīlīgu 
atmosfēru deva pie griestiem sakārtās 
baltās laternas. Zāles sienas sedza zaļi 
vīteņaugi, kas veidoja populāru fonu 
fotogrāfijām. Lai nodrošinātu, ka ne-
viens nepiemirstu, kurš gads tiek sa-

gaidīts, uz skatuves bija novietoti mil-
zīgi mirgojoši 2020 gada skaitļi.

No vairākām 
Austrālijas pusēm 
latviešu namā uz 
balli Kas Dār-
zā ieradās ap 150 
ballētāju, vairums 
tērpti puķainos, 
krāšņos apģērbos, 
veidojot skaistu 
ziedoša puķu dārza 
kopskatu. Visiem 
nolūks bija paprie-
cāties, atskatīties 
uz sekmīgi nova-
dītām Jaunatnes 

dienām un kopīgi pavadīt 2019. gadu.
Īpaši iepriecināja tas, ka starp 

ballētājiem bija pārstāvētas vairākas 
paaudzes. Svētku viesus pacienāja ar 
garšīgām vakariņām – marinētu cāļa 
gaļu un dažādiem salātiem, ko bija sa-
gādājuši Foxes Den šefpavāri.

Pēc vakariņām pārējais vakars tika 
pavadīts pie lustīgas deju mūzikas, 
krāsainu gaismu apgaismojumā un 
ar jautrām sarunām. Sirsnīgs paldies 
Britai Kalējai un 36. Jaunatnes die-
nu rīcības komitejai par jauku balli un 
skaisti ievadītu 2020. gadu.

Laimīgu Jauno gadu visiem!
Anita Elberta

Laikrakstam „Latvietis“

Košs, ziedošs sākums 2020. gadam!
36. Jaunatnes dienu balle

Jaunatnes dienu balle.
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36. Jaunatnes dienu rīcības komitejas vadītāja Lija Ander-
sone uz skatuves.
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ir no 5 līdz 30 eiro, bērniem līdz 7 gadu 
vecumam, ja neieņems atsevišķu sēd-
vietu, ieeja bez maksas, tiks piemērota 
20% atlaide skolēniem un daudzbērnu 
ģimenēm ar 3+ ģimenes karti, savu-
kārt pasākuma norises vietas zemākā 
cena tiks piemērota personām ar kustī-
bu traucējumiem un viņu pavadoņiem.

Svētku plānotais budžets ir 
6 354 235 mlj. eiro, no tiem 33% tiks 
novirzīti dalībnieku ēdināšanai, 14% 
dalībnieku izmitināšanai, 12% atlīdzī-
bai mākslinieciskajam tehniskajam un 
administratīvajam personālam, 9% ap-
skaņošanas un gaismošanas pakalpo-
jumiem, 9% svētku mākslinieciskajam 
nodrošinājumam, 8% svētku tehniska-
jam nodrošinājumam svētku norises 
vietās, 8% drošības un sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanai, 4% telpu īrei, 
3% ID kartēm un atribūtikai dalībnie-
kiem, 1% autortiesību nomaksai.

„Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki ir vērienīgākais notikums sko-
lu jaunatnes auditorijā no 7 līdz 22 
gadiem. Pēc 2015. gada svētku izvēr-
tēšanas ieviesīsim daudzus uzlaboju-
mus, kas vērsti uz dalībnieku drošību 
no visdažādākajiem aspektiem. Vis-
pirms – pilnīgi jauna infrastruktūra 
būs gan Mežaparkā, gan Daugavas sta-

dionā ar mūsdienu prasībām atbilsto-
šiem apstākļiem. Jau šobrīd darbu sāk 
Svētku operatīvās vadības grupa, ku-
ras vadītājs ir ģenerālis Artis Velšs. 
Mums būtiski, lai operatīvās vadības 
grupas darbs sāktos savlaicīgi, lai ap-
zinātos un vadītu dažādus riska fakto-
rus, koordinētu drošības un sabiedris-
kās kārtības dienestu darbu gan pirms 
svētkiem, gan svētku laikā. Arī svētku 
programma ir veidota tā, lai emocio-
nālā kulminācija – gājiens – notiktu 
pēdējā dienā, kad vairs nav neviena 
pasākuma, savukārt pēc gājiena da-
lībniekus gaidīs īpašs, speciāli viņiem 
radīts muzikāls pasākums Lucavsalā,“ 
stāsta Svētku izpilddirektore A. Bēr-
ziņa. „Esam rūpīgi izvērtējuši dalīb-
nieku noslodzi – dalībnieki Rīgā būs 
vienu dienu ilgāk, lai mēģinājumu un 
koncertu process būtu līdzsvarots ar 
nepieciešamo atpūtu un svētku sajūtas 
izbaudīšanu Rīgā. Pievērsīsim pastip-
rinātu uzmanību sabalansētam uztu-
ram. Pirms svētkiem un to laikā tiek 
plānotas īpašas instruktāžas par dažā-
diem ar drošību saistītiem jautājumiem 
gan dalībniekiem, gan pavadošajam 
personālam, gan kolektīvu vadītājiem. 
Pirmssvētku procesā un Svētku laikā 
īpaša uzmanība tiks veltīta arī dažādu 
jomu speciālistu ekspertīzēm, pado-
miem, viedokļiem par bērnu un jaunie-
šu psiholoģiju, ēdināšanu, noslodzi u.c. 

ar svētkiem saistītajiem aspektiem.“
Būtiska Svētku sastāvdaļa būs 

klimatam draudzīgās domāšanas un 
prakses ieviešanai ar dažādiem ins-
trumentiem – gan informatīviem, gan 
praktiskiem, sniedzot dalībniekiem 
iespēju mācīties un apgūt jaunus para-
dumus un prakses. Organizatoriem un 
katram svētku dalībniekam pirms svēt-
kiem un to laikā būs iespējams ar īpašu 
svētkiem izstrādātu kalkulatora palī-
dzību veikt savas ietekmes uz klimatu 
novērtējumu.  Lai panāktu svētku kli-
matneitralitāti, pastiprināta uzmanība 
tiks veltīta viesu un dalībnieku trans-
porta izvēlēm, ilgtspējīgu preču un 
pakalpojumu  iepirkumiem, ūdenim un 
rīcībām dalībnieku apmešanās vietās.

Darbību sākusi arī svētku mājas-
lapa – nacgavilet.lv, kurā jau šobrīd 
var iegūt noderīgu informāciju gan par 
svētkiem, programmu, skašu grafiku, 
nolikumus, aktuālos notikumus ceļā 
uz Svētkiem, iepazīties ar gadskārtu 
vainagu, kas ir tautas deju lielkoncerta 
idejas pamatā u.c.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku rīkotājs – Valsts 
izglītības un satura centrs. Svētku 
lieldraugs – Swedbank. Svētku atbals-
tītājs Latvijas vides aizsardzības fonds.

Inga Vasiļjeva, 
XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku Sabiedrisko attiecību vadītāja

XII Latvijas Skolu jaunatnes...
Turpinājums no 1. lpp.
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Latvijas jauniešu ko-
ris BALSIS ar diriģentu 
un māksliniecisko va-
dītāju Intu Teterovski 
viesosies nākammēness 
Austrālijā, apceļojot Sid-
neju, Melburnu un Ade-

laidi. Melburnas koru saime ar prieku 
gaida šo notikumu – reklāmas par 
kora uzstāšanos izplatītas Melburnas 
latviešu sabiedrības namos, padalītas 
skrejlapiņas, visiem 28 koristiem un 
diriģentam piemeklētas naktsmājas, 
mēģinājumu un koncertēšanas grafiks 
rūpīgi izstrādāts, dziesmu apmācīša-
nas programma izplānota – atliek vie-
nīgi sagaidīt tālos dziesmu draugus un 
kopā dziedāt, pulcēties koncertos!

BALSIS būs Melburnā no 5. līdz 
10. februārim.

Koncerts Melburnas Latviešu 
namā notiks sestdien, 8. februārī 
plkst. 15.00 (nevis plkst. 14.00, kā ie-
priekš publicēts). Kopā ar BALSĪM, 
uzstāsies arī Melburnas jauktais koris 
Daina, vīru koris Veseris un Melbur-
nas jauniešu koris. Pēc koncerta, Inta 
Teterovska vadībā, notiks Sadziedā-
šanās vakars, Mazajā zālē. Ikviens 
koncerta gājējs laipni lūgts piedalīties. 
Līdz ņemami groziņi un atspirdzinā-
jumi.

BALSIS Austrālijas tūre ir pir-
mais no vairākiem pasākumiem, kas 
tiek plānoti šogad kā priekšvēstneši 
AL 58. KD Sidnejā  2020. gada de-
cembrī. Kultūras dienu līdzvadītāja 
Ilona Brūvere ir plānojusi šo turne-
ju, lai BALSIS un diriģents Ints Tete-
rovskis varētu palīdzēt sagatavot vie-
tējos korus Austrālijā Kultūras dienu 
Kopkora koncertam. Projekts ir vērie-
nīgs un iekļauj sadarbību ar vietējiem 
latviešu koriem trīs pilsētās, kā arī 
ar vismaz diviem austrāliešu koriem 
Sidnejā. (Red. Skat rakstu LL Nr.577 
http://laikraksts.com/raksti/9383)

Melburnā Ints ar sava kora līdzda-
lību vadīs vairākus mēģinājumus. Būs 
atsevišķi mēģinājumi ar vīru un jauk-
tajiem koriem, kā arī ar jauniem dzie-
dātājiem gan no pamatskolas, gan ar 
pērn izveidoto jauniešu kori, kurā pie-
dalās vidusskolas audzēkņi, absolven-
ti un jaunieši ārpus skolas saimes. Ar 
jauniešu kori Ints piestrādās ne tikai 
pie Kultūras dienu repertuāra, bet arī 
pie Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku repertuāra. Ir iecerēts 
ka Austrālijas jaunieši piedalīsies ša-
jos svētkos, kuri notiks šī gada jūlijā, 

un Inta klātbūtne Melburnā atvērusi 
brīnišķīgu iespēju piestrādāt arī pie šī 
projekta. 

Melburnā BALSĪM paredzētas 
trīs uzstāšanās, katrā reizē ar citu 
repertuāru. Bez koncerta Latviešu 
namā, BALSIS uzstāsies piektdien, 
7. februārī, plkst. 17.00 Viktorijas 
štata bibliotēkas aulā („The Quad“, 
State Library of  Victoria). BALSIS 
būs pirmie mākslinieki, kuri uzstāsies 
bibliotēkas inovatoriskās piektdienas 
pēcpusdienu mūzikas programmas 
ietvaros, nesen atjaunotajā aulā, kas 
ir daļa no 80 miljonu dolāru biblio-
tēkas rekonstrukcijas projekta, kura 
tika atklāta pagājušajā mēnesī. Uzstā-
šanās bibliotēkā būs īss, 30 minūšu, 
bezmaksas zib-koncerts (pop-up kon-
certs).

Trešā iespēja dzirdēt BALSIS būs 
svētdien, 9. februārī, plkst. 20.00 
Tempo Rubato, Breese ielā 34, 
Brunswick (blakus Jewel vilcienu sta-
cijai un tuvumā Sydney Rd. tramva-
jiem). Tempo Rubato ir nesen izveidota 
bezpeļņas klasiskās mūzikas norises 
vieta saistīta ar Melburnas labdarības 
organizāciju Piano Project, kas no-
drošina klavieru nodarbības bērniem, 
kuri ir nesen ieceļojuši Austrālijā. 
Šajā mūzikas telpā pagājušo gadu uz-
stājušies vairāki latviešiem pazīstami 
mākslinieki: soprāns Aleksandra Fla-
da (Flood), vijolniece Sofija Kirsa-
nova ar čellistu Jāni Lauru, un vīru 
koris Veseris ar Jāni Lauru.

BALSIS ir dibināts 1987. gadā, un 
ir viens no populārākajiem un ieredzē-

tākajiem Latvijas jauktajiem koriem. 
Koristu caurmēra vecums šobrīd ir ap 
20 gadi. Ints Teterovskis ir tā māks-
linieciskais vadītājs kopš 1998. gada, 
virsdiriģents vairāk nekā 20 Latvijas 
reģiona koriem un Dziesmu svētku 
virsdiriģents kopš 2008. gada.

BALSIS pirmo reizi viesojas 
Austrālijā, kad notika Kultūras die-
nas Adelaidē 2006. gada decembrī. 
Ints kopā ar Agitu Ikauniece (bijušā 
BALSIS diriģente) piedalījās Kultū-
ras dienās Melburnā 2010. gadā kopā 
ar mūzikas ansambli Tango Sin Quin-
to, kad bija noticis vietējo dziedātāju 
uzplaukums, kopkorim sastāvot no 
vairāk nekā 100 pašmāju koristiem. 
Viņi piedalījās arī Sadziedāšanās va-
kara novadīšanā pēc koncerta, kā arī 
nodrošināja dzīvīgu mūziku un vokālo 
pavadījumu Kultūras dienu Jaungada 
ballē. Ints Teterovskis ir bieži pats vie-
sojies Austrālijā, piedaloties vēl citās 
Kultūras dienās, 3x3 saietos, Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolā un kor-
dziedāšanas darbnīcās.

Biļetes uz koncertu Latviešu nama 
namā: $30/$25/, līdz 18 gadu vecumam 
ieeja bezmaksas, pērkamas uz vietas 
stundu pirms koncerta. Koncerts 
Tempo Rubato: $22,00. Biļetes var 
iepriekš iegādāties caur trybooking.
com: https://www.trybooking.com/
BHXMW vai arī koncerta dienā stundu 
iepriekš pie kases; skaidrā naudā – 
$22,00; ar karti – $25,00.

Anita Andersone,
BALSIS koncertu rīkotāja Melburnā, 

tālr.: 0411 263 973.

Latvijas jauniešu koris BALSIS Melburnā
Kopīgi ar vietējiem koriem ieskandinās AL58.KD

Jauniešu koris „Balsis“. Trešais no kreisās diriģents Ints Teterovskis.
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Mēs jau cītīgi strādājam savos 
amatos, un jūs drīz varēsiet sagaidīt 

ziņas par topošajiem plāniem un pasā-
kumiem.

Mēs saprotam, ka daudzi Austrā-
lijas latvieši, īpaši jaunieši, nezina 
LJAA mērķus un funkcijas sabiedrībā. 

Mēs ceram to atrisināt un veicināt ar 
spēku un švunku.

Uz redzēšanos!
Kārlis Ziedars un Kalvis Švolmanis,

LJAA priekšsēži

Jauna LJAA vadība
Turpinājums no 3. lpp.
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Latvijas viesi vasaras nometnēs
Mācās par Austrālijas dabas spēkiem un latvietību Austrālijā

Nevaru saprast, vai ar nolūku vai 
tīri aiz sagadīšanās, šī gada bērnu 
nometnes Tērvete izvēlētā tēma bija 
Dabas spēki. Es domāju, ka nometnes 
vadītājam pat prātā nebija ienācis, ka 
dabas spēki šogad sniegs mums tik no-
pietnu pārbaudījumu kā ugunsgrēkus, 
kuri plosās visā Austrālijā.

Šogad uz mūsu nometnēm iera-
dās arī palīgi no Latvijas – Tērvetes 
nometnes vadītāja palīgs Mārtiņš 
Spriņģis ieradās no Pelēkā vilka or-
ganizācijas Latvijā, bet uz 3x3 saietu 
bija atbraukusi latviešu valodas sko-
lotāja Inga Laizāne. Dabas spēki bija 
nolēmuši mainīt Ingas plānus. Inga 
30. decembrī Izglītības dienā nolasīja 
informācijas bagātu lekciju par pie-
augušo izglītošanās iespējām ārpus 
Latvijas un pieejamajiem materiāliem 
pieaugušo apmācībai, bet tā arī netika 
uz brīnišķīgo Folskrīka (Falls Creek) 
nometni. Pusceļā uz nometni atnāca 
paziņojums, ka lielā daļā Viktorijas 
Alpu teritorijas ceļi tiek bloķēti, un 
nometnes vieta vairs nav pieejama. 
Nometnes vadība bija spiesta rīkot 
ārkārtas sēdi un mainīt visus plānus; 
braucēji no tālienes grieza apkārt sa-
vas mašīnas un brauca mājās, bet at-
likušie cilvēki atrada mājvietas Mel-
burnas Latviešu namā.

Trīs dienas Inga Melburnas Lat-
viešu namā cītīgi vadīja latviešu va-

lodas puduri Spodrināsim latviešu 
valodu, darbojās ar 3x3 saieta bēr-
niem un mācīja latviešu valodu kā 
svešvalodu. Lai arī visi puduri varēja 
notikt kā plānoti, 3x3 saieta ģimenis-
kais gars, kur visi kopā ēd, kopā bau-
da dabu, kopj latvietību, bija pazudis. 
3x3 saietu tās padome nolēma slēgt 
ātrāk un Ingas jauki iesākto darbību 
pārcelt uz Tērveti. 

Tā nu Tērvetes nometnei, sakarā 
ar savu šī gada drošo izvietojumu, 
paveicās, un viņi ieguva papildu pa-
līgu. Mārtiņam pienākumi bija zinā-
mi jau kopš atbraukšanas – organizēt 
āra rotaļas un šķēršļu gājienu, mācīt 
tēmas par izdzīvošanu mežā, mezglu 
siešanu un nažu drošu lietošanu, kā 
arī piedalīties visā nometnes procesā, 
tomēr arī Inga ātri iejutās Tērvetes 
apstākļos.

Apbrīnoju 3x3 saieta vadītāja 

Artūra Landsberga izturību un pa-
cietību, šogad pirmo reizi uzņemoties 
3x3 vadītāja lomu un strādājot īpaši 
sarežģītos apstākļos, tāpat esmu prie-
cīga par Ērika Birzuļa vadīto Tēr-
vetes komandu, kuri ieradās nometnē 
krietni ātrāk nekā citās reizēs, lai pār-
baudītu ugunsdrošību un lai visu laiku 
būtu modri par mūsu bērniem. Priecā-
jos, ka viņi varēja veiksmīgi pielāgo-
ties jaunajiem apstākļiem, izmitinot 
papildu cilvēkus.

Paldies par sapratni Latvijas vie-
siem, kuriem šis gads iesākās ar ne-
gaidītiem pārsteigumiem! Paldies LR 
IZM par doto iespēju šiem viesiem no 
Latvijas uzlabot mūsu latviešu valodas 
zināšanas!

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu/Ārpusskolas nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Inga vada 3x3 puduri „Spodrināsim latviešu valodu“.
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Mārtiņš māca bērniem, kā darboties ar nazi.
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Inga māca valodu „Tērvetes“ bērniem.
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10 000 sēdvietām, un galvenais panā-
kums ir jaunie akustikas vairogi, kas 
padarīs šo estrādi par vienu no labā-

kajām, ja ne pat labāko visā pasaulē.
Es pateicos Gintam Ceplenie-

kam un domāju, ka varu runāt visas 
Austrālijas latviešu saimes vārdā, 
par viņa pozitīvo ieguldījumu mūsu 
jauniešu audzināšanā. Esmu pārlie-

cināta, ka šajā vasaras vidusskolas 
intensīvā muzicēšanas laikā jauniešu 
smadzeņu šūniņas būs pamatīgi attīs-
tījušās!

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

XII Latvijas Skolu jaunatnes... 
Turpinājums no 2. lpp.
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95% apmeklētāju, 
kas iegādājas biļetes 
uz Latvijas Okupācijas 
muzeja izveidoto izstā-
di bijušajā Čekas mītnē 
Rīgā, Brīvības ielā 61, 
jeb Stūra mājā, izvēlas 
ekskursiju angļu valodā.

Izstāde – Čekas darbība Latvijā
„Stūra mājā“ ir arī trešais apmeklētā-
ju novērtētākais objekts desmit Rīgas 
muzeju sarakstā populārajā ceļojumu 
vietnē Tripadvisor. Atsauksmēs ap-
meklētāji uzteic gan gidu darbu, gan 
arī ēkas telpu autentiskumu.

Janvāra vidū ir apkopota 
2019. gada statiska par Izstāde — Če-
kas darbība Latvijā pārdotajām biļe-
tēm. Tā rāda, ka 25% no 19 171 biļešu 
pircējiem ir studenti vai skolēni.  Katrs 
trešais apmeklētājs biļeti uz ekskursi-
ju ir iepriekš nopircis internetā. Biļeti 
ekskursijai latviski ir iegādājušies 5% 
pircēju.

Kopējais ekskursiju apmeklētā-
ju skaits gan ir par dažiem simtiem 

lielāks – 19 797, jo kopš septembra 
izstādi var apmeklēt skolēnu grupas 
par projekta Skolas soma līdzekļiem. 
Šīs ekskursijas notiek latviešu valo-
dā un tajās piedalās skolēni, sākot 
no 6. klases. Tāpat latviešu valodā 
notiek ekskursijas, kurās piedalās 
darba kolektīvi vai sabiedriskās or-
ganizācijas.

2019. gada jūnijā izstāde atkal tika 
atvērta apmeklētājiem pēc vairāku 
mēnešu rekonstrukcijas, kuras laikā 
tika veiktas izmaiņas šautuves telpas 
eksponēšanā. Arī turpmāk  ekspozīci-
jā notiks maiņas. Pateicoties Kultūras 
ministrijas piešķirtajai dotācijai, ir 
iespējami sistemātiski vēstures pētī-
jumi, kuru dēļ var būt jāmaina izstā-
dē izliktā informācija. Jaunākais no 
izpētes rezultātiem – ir iegūtas pa-
pildus ziņas par cilvēku skaitu, kam 
1940/1941. gadā ir piespriesti nāves 
sodi. Tagad no 186 pierādītiem gadīju-
miem, tas palielinājies uz 188. 

Izstāde Stūra mājā  atvērta kat-
ru dienu no plkst. 10.30 līdz 17.30. Ik 

dienu plkst. 14.00 Čekas 
pagrabā un kamerās no-
tiek gidu vadīta ekskur-
sija latviešu valodā, bet 
pārējā laikā ik stundu 
notiek ekskursijas angļu 
valodā. Pēc pieprasījuma 
ir iespēja organizēt eks-
kursijas arī krievu valodā.

Pašu Izstādi – Čekas darbība Lat-
vijā apmeklētāji var aplūkot bez mak-
sas. Šādu apmeklētāju pērn septiņos 
mēnešos bija 24 363.

Kopš decembra Izstādi – čekas 
darbība Latvijā papildina ekrānos 
redzamā virtuālā izstāde Atņemtās 
vēstules 1940/1941. Tā stāsta par cil-
vēkiem, kuru krimināllietās ir atrastas 
viņu vēstules. Virtuālās izstādes izvei-
došanu finansiāli ir atbalstījusi Rīgas 
dome.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja 

direktora vietniece attīstības jautājumos, 
attīstības projekta „Stūra māja“ 

darba grupas vadītāja

„Stūra mājā“ 95% ekskursiju notiek angļu valodā
Septiņos mēnešos 19 171 biļete pārdota

„Stūra māja“ Brīvības ielā, Rīgā.
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Pastaigu pagalms „Stūra mājā“.
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Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).

PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141
redakcija@laikraksts.com

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Var maksāt ar pārskaitījumu uz:

Account Name: Sterling Star Pty Ltd 
BSB: 013445
Account No.: 285628968

2020. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA       Noskaņas
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Latvijas Universi-
tātes (LU) vēsturnieki 
nule kā prezentējuši 
grāmatu Latviešu kara-
vīra stāsts: Roberts Dā-
vīds Timermanis (1909-
1945). Tā būs saistoša 

ikvienam, kam interesē 20. gs. pirmās 
puses Latvijas militārā vēsture un na-
cionālās pretošanās kustības vēsture. 
Grāmatā aprakstītais ir apliecinājums, 
ka sarežģītie vēstures līkloči visspilg-
tāk atspoguļojas tieši cilvēku likteņos 
un dzīvesstāstos.

Stāsta galvenais varonis ir LU 
fonda mecenāta, Austrālijas latvieša 
Eigita Dāvja Timermaņa (Gogas) 
tēvs. Šis stāsts ir kā piemineklis Go-
gas tēvam un daudziem citiem cīnītā-
jam: „Viņu upurēšanos tautas brīvības 
vārdā nav iespējams atmaksāt, vienīgi 
varam uzturēt viņu piemiņu dzīvu.“ 
Eigits D. Timermanis (1935) lielāko 
dzīves daļu pavadījis svešatnē. Tau-
tietis dalās savās bērnības atmiņās, 

kas vēl pavadītas 
Latvijā: „Tētis bija 
cīnītājs. Kara bei-
gas nebija beigas 
tēta karam par 
savu Latviju. Viņš 
bija devis zvērestu 
Latvijai un par to 
bija gatavs nolikt 
galvu kā daudzi 
citi, kas uzņēmās 
leģionāru un vēlāk 
nacionālo partizā-
nu gaitas.“

Grāmatas au-
tori ir LU Vēstures 
un filozofijas fa-
kultātes (VFF) vēsturnieki – prof. Dr.
hist. Ēriks Jēkabsons un LU VFF 
vēstures doktorants Mg.hist. Reinis 
Ratnieks. „Skatoties caur viena cil-
vēka un viņa līdzcilvēku dzīves prizmu 
cīņā pret padomju okupāciju, parādī-
jās īpašības, kas vieno visus Latvijas 
nacionālos partizānus – mērķtiecī-

gums, cīņas gars, 
dzimtenes mīles-
tība, ko Roberts 
Timermanis pa-
rādīja līdz savai 
mūža pēdējai die-
nai. Partizāni bija 
saules stari Latvi-
jai šai tumšajā un 
ļoti grūtajā laikā,“ 
tā komentē autors 
Ratnieks.

Četrās nodaļās 
lasītājam būs ie-
spēja iepazīt stās-
ta galveno varoni, 
LU absolventu 
Robertu Dāvī-
du Timermani, 

viņa gaitas Otrā pasaules kara laikā, 
darbību nacionālo partizānu kustībā 
1945. gadā, kā arī uzzināt vairāk par 
nacionālo bruņoto pretestību padomju 
okupācijai Latvijā 1944.–1957. gadā. 
Grāmatas izdošanu LU Akadēmiska-
jā apgādā finansēja mecenāts Eigits 
D. Timermanis, bet projektu adminis-
trēja LU fonds.

Grāmatas atvēršanas pasākumā 
Latvijas Kara muzeja direktore Aija 
Fleija dalījās priekā, ka muzeja sienās 
Austrālijas latviešu – Eigita D. Timer-
maņa un Jāņa R. Vējiņa (1926-2012) – 
vārdi ir izskanējuši bieži. Ar saviem 
projektiem aktīvie tautieši organizēju-
ši grāmatu izdošanu, tādējādi aplieci-
not, ka ir patiesi patrioti. Caur notiku-
mu līdzdalībnieku stāstiem ir pavēries 
jauns ceļš uz Latvijas vēstures sapratni 
un iedziļināšanos šajā zinātnes laikā.

Grāmata nav paredzēta tirdzniecī-
bai, bet ir pieejama LU bibliotēkās vai 
pret ziedojumu LU fonda birojā.

Brigita Zutere,
Latvijas Universitātes fonds

15.01.2020.

„Latviešu karavīra stāsts“
Pie lasītājiem nonāk grāmata par latviešu karavīru Timermani (1909-1945)

Grāmatas „Latviešu karavīra stāsts“.
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No kreisās: Eigits Dāvis Timermanis un laikraksta „Lat-
vietis“ redaktors Gunārs Nāgels grāmatas atvēršanā.
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likvidējot visu labo Rīgā un piespēlē-
jot tiem, kas grib atlaist Rīgas domi.

Burovs sava priekšteča pausto ko-
mentē ar ironiju: „Nu bijušais politiķis 
domes izteica savu viedokli kaut kādu 
emociju dēļ. Nu ko man šobrīd – tais-
noties, ka es neesmu pornoaktrise vai 
neesmu Mata Hari, vai atbildēt viņam 
ar kaut ko līdzīgu? Nu, tas nav mans lī-
menis. Man vispār nebija nekādas emo-
cijas... (..) Droši vien kaut kas neveicas 
dzīvē kungam, tāpēc ir tādi paziņojumi. 
Ja būtu ar visu apmierināts, tad droši 
vien nebūtu tādi paziņojumi. Nu kaut 
kas neiet pēc grafika, pēc plāniem.“

Pēdējo nedēļu laikā Ušakovs ar Bu-
rovu vairs nesarunājoties. Mērs neno-
liedz, ka abu domstarpības izraisījusi 
arī personālpolitikas jautājumi. Piemē-
ram, Burovs atcēla viņa atvaļinājumā 

laikā pieņemto vicemēres Vladovas 
lēmumu par Emīla Jakrina iecelšanu 
Pilsētas attīstības departamenta vadībā.

„Mēs komunicējām līdz decembra 
pēdējām dienām. Viņš man zvanīja, 
mēs komunicējām, mēs runājām par 
dažām lietām. Pēc tam nē. (..) Nu, par 
šo [Jakrina iecelšanu] mēs arī runā-
jām. Runājām par dažām citām lietām, 
bet šobrīd es negribu par to runāt,“ 
par pēdējo sarunu ar Ušakovu saka 
Burovs. Vaicāts, kāpēc Ušakovam, kas 
strādā Eiropas Parlamentā un ar Rīgas 
domi vairs nav saistīts, vajadzēja runāt 
par Pilsētas attīstības departamentu, 
Rīgas mērs atbild: „Tāpēc varbūt, ja 
viņš ir bijušais, tad par bijušajiem vai 
labu, vai neko.“

Saskaņas pārstāve Vladova atzīst, 
ka Ušakova ieraksts par Burovu bijis 
ļoti ass. Viņa gan apgalvo, ka tas esot 
bijis vērsts uz to, lai stabilizētu Rīgas 
domes darbu, jo partija Gods kalpot 

Rīgai atteicās atsaukt Burovu no ama-
ta, uz ko partnerus bija aicinājusi Sa-
skaņa un deputātu bloks Rīgai!

Vaicāta, vai viņa kā agrākā Saska-
ņas Rīgas domes frakcijas vadītāja kaut 
ko zinot par Burova shēmām, uz kurām 
mājienus tagad devis Ušakovs, Vlado-
va sāk smieties, jo tieši tagadējais mērs 
esot tas, kas apvainojis Saskaņu: „Pro-
tams, protams... Piedodiet, bet man ir 
tik smieklīgi dzirdēt un lasīt par to, ka 
mēs tur esam shēmotāji un vēl tur bija 
daudzi ļoti interesanti vārdi no Burova 
kunga. Nu piedodiet, tas ir smieklīgi.“

Saskaņas un bloka Rīgai! iesnieg-
tajam Burova demisijas pieprasījumam 
sekoja opozīcijas prasība sasaukt sēdi 
par Vladovas un otrā vicemēra Druvja 
Kleina atlaišanu. Gods kalpot Rīgai so-
līja vicemērus nosargāt, ja viņu frakcijas 
atteiksies no idejas gāzt Burovu. Kleins 

Rīgas dome gāž un gāžas
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 9. lpp.
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Ainas Muzes (1943-2017) teksti-
liju izstāde Bezgalīgais pavediens ap-
skatāma no š. g. 3. līdz 31. janvārim 
Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā 
zālē.

Rīgas Latviešu biedrība un Ainas 
Muzes fonds aicina apskatīt vienas no 
redzamākajām latviešu tekstilmākslas 
nozares pārstāvēm – Ainas Muzes 
(1943-2017) tekstiliju izstādi Bezgalī-
gais pavediens, kura līdz š.g. 31. jan-
vārim apskatāma Rīgas Latviešu 
biedrības Baltajā zālē. Kā veltījums 
mākslinieces radošajam veikumam 
izdota arī grāmata Bezgalīgais pave-
diens, kas tapusi ar Valsts Kultūrka-
pitāla fonda, Rīgas Domes un Arctic 
Paper atbalstu.

No 20. gs. 60. gadiem Ainas Mu-
zes vārds nesaraujami saistīts ar Lat-
vijas tekstilmākslas uzplaukumu, un 
viņas darbi pamatoti tiek ieskaitīti 
Latvijas tekstilmākslas Zelta fondā.

Aina Muze ir viena no redzamā-
kajām latviešu tekstilmākslas nozares 
pārstāvēm, un viņas radošais manto-
jums apliecina, ka viņa allaž radusi 
novatoriskus ceļus, ieviešot arī savus 
mākslinieciskos meklējumus dažādās 
tekstilmākslas jomās. Māksliniece 
strādājusi daudzveidīgās aušanas teh-
nikās, bet viņas profesionālais snie-
gums visspilgtāk atklājas lielformāta 
gobelēnu kompozīcijās, tur rodami 
gan abstraktu formu risinājumi, gan 
stilizēti figurāli motīvi, paužot fol-

kloras, vēstures 
un sakrālās tēmas 
emocionāli piesā-
tinātās zīmēs un 
simbolos.

Vairāk nekā 
divdesmit gadus 
paralēli gobelē-
niem meistare 
darinājusi tekstil-
mozaīkas. Šajā 
t e k s t i l m ā k s l a s 
jomā Aina Muze 
izmantoja dažādas 
faktūras un struk-
tūras audumus, 
centās tos savie-
not, apvienot ar 
izšuvumu, apdru-
ku un citām tehnikām, pārveidojot to 
laikmetīgā mākslas izteiksmē atkarībā 
no tematiskās ieceres. Mākslinieciskās 
izteiksmes ziņā viņa iemīļojusi vairāk 
runāt dekoratīvos vispārinājumos, lau-
kumos, līniju ritmu vai tonālo pāreju 
valodā. Darbos nav sīkumainības, tie 
pārsteidz ar vērienu, kompozicionālās 
atvērtības principu, kas sasaucas ar 
pašas mākslinieces būtību. Perfektā 
tekstilmozaīkas tehnikas prasmju iz-
kopšana bija arī labs pamats, regulāri 
pasniedzot tekstilmozaīkas kursus Vā-
cijā, Francijā, Anglijā, Krievijā, Ka-
nādā un citviet pasaulē. Esot Latvijas 
Mākslas akadēmijas pedagogs, māks-
liniece izveidoja Tekstilmākslas noda-

ļas maģistrantūrā speciālu programmu 
un tekstilmozaīkas kursu, organizēja 
studentu darbu izstādes Latvijā un ār-
pus tās, nodibināja Latvijas Tekstilmo-
zaīkas asociāciju. Ainas Muzes idejas 
turpina dzīvot studentos, bet viņas 
darbi rodami baznīcās, daudzos mu-
zejos un privātkolekcijās visā pasaulē.

Mākslinieces radošajam veiku-
mam veltīta Ainas Muzes fonda izdotā 
grāmata Bezgalīgais pavediens, kas 
tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, 
Rīgas Domes un Arctic Paper atbalstu.

Oksana Svikle
Rīgas Latviešu biedrības

Publicitātes un reklāmas projektu 
vadītāja

„Bezgalīgais pavediens”
Rīgas Latviešu biedrībā apskatāma Ainas Muzes tekstiliju izstāde 

Ainas Muzes tekstilmāksla.
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jau nedēļas vidū paziņoja, ka mēru at-
balstīt negrasās, jo sadarbība neesot 
uzlabojusies: „Burova kungs turpina 
stāstīt puspatiesības, turpina manipulēt 
ar kaut kādu informāciju, arī ar iekšē-
jo, ko nav pieņemts publiski arī stāstīt, 
ko koalīcijas iekšpusē runā. Un nu, mēs 
uzskatām, ka... Nu es personīgi noteikti 
uzskatu, ka Burova kungs ir melis. Un 
es uzskatu, ka ar šādu cilvēku vienā 
koalīcijā strādāt nevienam politiķim 
nenovēlētu, un es arī nevēlos turpināt.“

Savukārt no Saskaņas puses nākusī 
asā retorika pret Burovu varēja arī pie-
rimt, ja tiktu izpildīti atsevišķi partijas 
nosacījumi. de facto zināms, ka izska-
nējuši signāli par vēlmi tomēr panākt iz-
maiņas Pilsētas attīstības departamenta 
un Satiksmes departamenta vadībā, 
vismaz uz laiku šos pienākumus uzticot 
attiecīgi Jakrinam un Saskaņas valdes 
loceklim Andrim Morozovam – biju-
šajam Rīgas centrāltirgus vadītājam un 
Saeimas deputātam. Savukārt Rīgas pil-
sētas izpilddirektoram un Gods kalpot 
Rīgai valdes loceklim Jurim Radzevi-
čam būtu jānodod saskaņiešiem dažu 
pašvaldības uzņēmumu pārraudzība.

„Man personīgi netika [nodots], 
bet es dzirdēju par šo. Frakcijas locek-
lim uzdeva jautājumu par šo, bet tas 
bija mutiski. Tāpēc mēs nevaram runāt 
par to, ka tas ir oficiāli. Mēs mutiski 
atbildējām, ka mēs varam skatīt jebku-
ru jautājumu, bet skatīt jebkuru jautā-
jumu, kas ir rakstiski. Man personīgi 
neviens nezvanīja,“ jau pēc vicemēru 
atlaišanas de facto atzina Burovs.

Līdz balsojumam vienošanos pa-
nākt tā arī neizdevās. Lai gan Gods 
kalpot Rīgai frakcijas vadītājs Vjačes-
lavs Stepaņenko no tribīnes aicināja 
saglabāt koalīciju un opozīcijas piedā-
vāto vicemēru atlaišanu nepieļaut, ko 
arī izdarīja frakcijas vairākums, tomēr 
Burovs un vēl daži GKR deputāti no-
balsoja kopā ar opozīciju. Ar to pietika, 
lai Kleins un Vladova savus amatus 
zaudētu. Tagad Vladova pauž cerību, 
ka arī Burovs nākamnedēļ amatu ne-
saglabās, jo tā būs labākā izeja Rīgai.

Par situāciju Rīgas domē vēl pirms 
balsojuma sprieda arī Saskaņas valde. 
Partijas vadītājs Jānis Urbanovičs sa-
runā ar de facto uzsvēra – vicemēru 
atlaišana nozīmēs to, ka amatu zaudēs 
arī Burovs.

Urbanovičs arī mēģinājis Saska-
ņas Rīgas domniekus pārliecināt, ka 

viņiem jāsaņemas darbam līdz nāka-
mā gada vasarai, jo domes atlaišana, 
kurai visi gatavojas, varot arī nenotikt. 
„To var just, ka cilvēki ir apjukuši un 
sāk ticēt, vienubrīd sāk domāt: nu jā, 
nu neizbēgami mūs atlaidīs, nu tad nu 
ko, nu kāda te strādāšana? Es saviem 
kolēģiem saku: ja tā, tad arī tiešām 
atlaidieties. Bet, ja gribat strādāt, 
jums tāda iespēja joprojām ir,“ stāsta 
Saskaņas valdes priekšsēdētājs. Ar ko 
pamatots šis viņa optimisms, Urbano-
vičs neatklāj, vien norāda: viņam esot 
plāns, kā panākt to, lai Rīgas dome no-
strādātu līdz 2021. gada vasarai.

Līdz nākamās nedēļas vidum Bu-
rovam ir jāsasauc vēl viena Rīgas do-
mes ārkārtas sēde. Šoreiz deputātiem 
būs jābalso par viņa paša atlaišanu. Kā 
izteicies pats Burovs, koalīcijā šobrīd 
esot tikai Gods kalpot Rīgai deputāti. 
Tāpēc viņu no atlaišanas varētu glābt 
vien tas, ja līdzšinējā opozīcija nepalī-
dzētu Saskaņai savākt mēra atcelšanai 
nepieciešamo 31 balsi. Opozīcija gan ir 
noskaņota neuzticības izteikšanu Bu-
rovam atbalstīt, jo palikšana vienlaikus 
bez mēra un vicemēriem būtu papildu 
stimuls Saeimai šo Rīgas domi atlaist.

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Rīgas dome gāž un gāžas
Turpinājums no 8. lpp.
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Kad 14. decembra 
priekšpusdienā Sidnejas 
latviešu sestdienas sko-
lai bija laiks sanākt uz 
eglīti, kaut kur bija no-
klīdis skolas zvans. Tā 
nu Ziemsvētki Mārtiņa 

Siliņa zālē sākās pie Sandras Dragū-
nas nospēlētā Hendeļa korāļa Prieks 
pasaulei... skaņām.

Skolas pārzinim Normundam Ro-
nim bija uzauguši sarkani ragi, kas 
izskatījās pēc eglītēm; viņš atgādinā-
ja, ka šis gads sācies ar Parneļa ielas 
svētkiem, ka gada sākumā gan spēļu 
grupā pa reizei bijis tikai viens bērns – 
Aivars Strazds, bet, ka gada gaitā vi-
ņam ir piebiedrojušies 3 Putniņi un vēl 
citi; ka bērni šogad daudz mācījušies 
un daži arī skolu nobeiguši un dosies 
tālāk uz Vasaras Vidusskolu.

Kamēr klātesošie dziedāja Ak, eglī-
te, zvanīdams skolas zvanu, kas nu brī-
numainā kārtā bija atradies, pa durvīm 
ienāca Ziemsvētku vecītis, kas teicās 
esot nācis tieši no Ziemeļpola un mal-
dījies, meklēdams Latviešu namu, līdz 
Rūdolfs viņam parādījis ceļu. Ratus (vai 
ragavas?) nama priekšā atstāt varot tikai 
2 stundas. – Vai bērni uzvedoties labi?

Ziemsvētku vecītim par prieku, bēr-
ni nostājās zāles priekšā – divi ar zie-
meļbrieža ragiem (vai tas ar tiem sarka-
najiem ragiem būtu bijis Rūdolfs cilvēka 
izskatā, jeb vai tas būtu bijis tas ar balta-
jiem ragiem?), citi ar (zaļa papīra) eglī-
tēm rokā un nodziedāja Dim dim dim, 
dim dim, lieli svētki Ziemelim un Zvani 
skan, zvani skan, Ziemassvētki brauc..., 
par ko Ziemsvētku vecītis atzina, ka vi-
ņiem esot balstiņas kā eņģelīšiem.

Tad bija pienācis laiks skolniekiem 
ievākt ražu par gada darbu, un viņiem 
pa klasēm izdalīja liecības, kam nāca 
līdz arī pa kulītei vai kastītei.

Pie kārtas nāca arī skolotāji – pa-
līgskolotāja Lāra Veidnera, Ilona Brū-
vere, kas mācīja bērniem spēlēt teātri, 
un vecāki, kas bija palīdzējuši visādos 
veidos, gan mācot par ķermeņa daļām, 
kā Zinta Haringtona (Harrington), 

gan piestrādājot pie administrācijas, kā 
Dana Anspal, gan darbojoties pa ķēķi, 
kā to darīja ne viens vien no tēviem vai 
viena otra māte. Visi saņēma ziedus, pa 
paciņai vai pudelei vai aploksnei ar ceļa 
naudu un sirsnīgu paldies. Pauls Svi-
lāns it sevišķi nopriecājās par latgaļu 
vīnu. Savādā kārtā viens no tēviem ne-
bija atrodams. Dace Celinska pateicās 
tēviem par palīdzību ar galdiem klasē.

Pārzinis ziņoja, ka nākošā gadā 
Aldis Liepiņš pārņems skolas lietu 
kārtošanu.

Nu bija kārta priekšnesumiem.
Spēļu grupa dziedāja dziesmiņu par 

5 maziem kukainīšiem, kas lauvu baidīt 
gājuši, un kas ar viņiem noticis. Spēļu 
grupai sekoja bērnu dārza klase – trīs 
meitenes un viens zēns, kas no galvas no-
skaitīja Plūdona Sidraba mēnestiņš veļas 
pa gaisu... 1. klases bērni iespaidīgi rādī-
ja un stāstīja, kā viņi no rīta pamostas, 
izstaipās un žāvājas, un 2. klase uzstājās 
ar Aspazijas Ziemassvētkiem, pie kam 
visskaidrāk dzirdams bija bija Aruna 
un Sigrīdas teiktais. Abas nupat skolu 
beigušās – Milla Sproģe un Sofija Pou-
los – deklamēja un nolasīja Plūdona Zie-
massvētku rūķīti un Saulieša Svētvakarā.

Ziemsvētku vecītim pēc tam pa-
sniedza pudeli, par ko viņš priecājās – 
tā esot latgaliešu kandža!

Tad Sigrīda Veidnere īsi un aši 
nospēlēja uz klavierēm Kristofera 

Nortona Driving Range, un Emīls 
Galviņš uz flautas Sandras Dragūnas 
klavieru pavadījumā pūta Pūt, vējiņi, I 
wish you a Merry Christmas un Sibeli-
usa Finlandia.

Kamēr bērni devās saģērbties teāt-
ra uzvedumam, pieaugušie nodziedāja 
Klusa nakts, svēta nakts. Tad pieaugušie 
sekoja bērniem uz zāli, kur visi, arī ska-
tītāji, uz skatuves sēžot, varēja baudīt 
sarīkojuma naglu – variācijas par Kur tu 
teci, gailīti manu, ko neticami īsā laikā 
bija uzrīkojusi režisore Ilona Brūvere.

Pēc izkaušanās ar spilveniem meite-
nes aizgāja gulēt skatuves dibenplānā kā 
uz siena kaudzes, apklātas ar tautiskām 
segām, kā uz pūra lādes, un likās aizmig-
ušas. Bet tad nodziedāja gailis un uztrie-
ca viņas, galīgi samiegojušās, augšā. Pār 
skatuvi pārslīdēja saulīte, kas atgādināja 
tā kā salmu cepuri, un ieradās arī puisis 
cepurē, kas aicināja savu līgaviņu celties, 
jo gailītis jau nodziedājis. Un uz skatuves 
uzskrēja trīs balti pūkaini, tikko izšķīlu-
šies, cālīši – jau biksēs, un tiem pakaļ ki-
kirikī ķērkdami, divi mazi gailīši. Tā nu 
meitenēm nekāda gulēšana vairs neiznā-
ca, un visi kopā nodziedāja Kur tu teci, 
kur tu teci... Uzvedums, kaut diezgan im-
provizēts, bija tiešām izdevies – par prie-
ku skatītājiem, spēlētājiem un aktieriem.

Un nu visiem atkal bija jāpārvācas 
uz Siliņa zāli, kur bija pienācis laiks 
dāvanām. Pirmā dāvana bija skolai pa-
šai, ko $800 vērtībā bija uzdāvinājusi 
Dnister krājsabiedrība.

Tā kā Ziemsvētku vecītis konstatēja, 
ka bērni šogad bijuši labi, katram pienā-
cās pa dāvanai (un Ziemsvētku vecītim 
pašam arī). Pie dāvanu pasniegšanas pa-
līdzēja palīgskolotāja Lāra Veidnere.

Andris Galviņš pateicās skolas 
priekšniekam Normundam Ronim 
par skolas vadīšanu šogad.

Un tad Ziemsvētku vecītim bija 
pienācis laiks doties tālāk. Uz kurieni, 
to viņš neteica. Varbūt uz Jaunzēlandi? 
Ar Ziemsvētku vecīšiem nekad nevar 
zināt. Varbūt devās kaut kur nosnaus-
ties līdz Ziemsvētku vakaram?

Vija Sieriņa
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētki sabraukuši...
Sidnejas Latviešu skola svin Ziemassvētkus

Sidnejas Latviešu skolas Ziemassvētki.

Sidnejas Latviešu skolas Ziemassvētki.
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17. janvārī ārlie-
tu ministrs Edgars 
Rinkēvičs piedalī-
jās darba pusdienās 
ar nerezidējošajiem 
vēstniekiem Latvijā, 
kuri pārstāv Afga-

nistānu, Armēniju, Beļģiju, Beninu, 
Bulgāriju, Brazīliju, Horvātiju, Svēto 
Krēslu, Indiju, Ēģipti, Irānu, Lībiju, 
Namībiju, Nigēriju, Palestīnu, Portu-
gāli, Rumāniju, Saūda Arābiju, Slovē-
niju un Vjetnamu.

E. Rinkēvičs vērsa vēstnieku uz-
manību, ka drošības situācija Afganis-
tānā saglabājas trausla, tāpēc ir būtiski 
saglabāt NATO spēku klātbūtni. Lat-
vija turpina dalību Resolute Support 
misijā ar aptuveni 40 karavīriem. Lat-
vijai ir svarīgi, lai miera sarunu proce-
sā tiktu pilnvērtīgi iekļauta Afganistā-
nas valdība.

Savukārt Latvijai un Armēnijai ir 
izveidojusies laba sadarbība, jo notiek 
regulārs politiskais dialogs un starp-
parlamentu sadarbība. Nepieciešams 
attīstīt arī nozaru ministriju sadar-
bību. Ministrs pauda gandarījumu, 
ka Latvijas un Armēnijas divpusējās 
attiecības veicinās tiešais avioreiss 
starp Rīgu un Erevānu, ko aviokom-
pānija Air Baltic atjaunos tiešos avio-
reisus š.g. maijā.

Uzrunājot Āfrikas valstu nerezi-
dējošos vēstniekus Latvijā, ministrs 
pateicās par Beninas ārlietu minis-
tra Aureljēna Agbenonsī (Aurelien 
Agbenonci) ielūgumu ierasties darba 
vizītē Kotonū un pauda gandarījumu 
par Namībijas viceprezidenta vizīti 
Rīgā 2019. gada septembrī. „Efektī-
vākai kopīgu interešu jomu definēša-
nai, kā arī divpusējo attiecību veici-
nāšanai, aicinām Namībiju apsvērt 
noslēgt Saprašanās memorandu par 
politiskajām konsultācijām,“ akcentē-
ja E. Rinkēvičs.

„Tāpat esam ieinteresēti politiskā 
un ekonomiskā dialoga attīstīšanā ar 
Nigēriju un sadarbības paplašināšanā 
izglītībā un zinātnē. Mēs aicinām or-
ganizēt nākamās politiskās konsultā-
cijas Latvijā,“ pauda ārlietu ministrs.

Runājot par situāciju Lībijā, mi-
nistrs pauda cerību, ka steidzami tiks 
panākta vienošanās par pamieru, lai 
varētu atgriezties pie ANO vadītā 
miera procesa. „Mēs pilnībā atbalstām 
visas starptautiskās iniciatīvas, kas ir 
saskaņā ar ANO virzītajām vadlīni-
jām, tostarp Berlīnes procesu. Ceram 
uz sekmīgu konferenci Berlīnē svēt-
dien, 19. janvārī. Nosodām visas dar-
bības, kas to apdraud, tostarp ANO 
noteiktā ieroču embargo pārkāpumus. 
Šajos apstākļos, kas turpina izraisīt 
neizmērāmas civiliedzīvotāju cieša-
nas, ir būtiski nodrošināt neierobežotu 

humānās palīdzības piekļuvi,“ uzsvēra 
E. Rinkēvičs.

Tikšanās laikā ministrs atzīmēja 
Latvijas un Ēģiptes draudzīgajās div-
pusējās attiecības. „Esam gandarīti 
par vizīšu apmaiņu, it īpaši par pirmo 
Ēģiptes ārlietu ministra vizīti Latvijā, 
kas notika 2019. gada oktobrī. Mēs sa-
skatām potenciālu turpmākai dialoga 
padziļināšanai,“ pauda ministrs.

Sarunā ar Indijas nerezidējošo 
vēstnieci, ārlietu ministrs pauda gan-
darījumu par sekmīgo vizīti Indijā un 
veiksmīgo dalību Raisina konferen-
cē, kas notika Ņūdelī no š.g. 13. līdz 
15. janvārim. Ministrs arī ielūdza In-
dijas ārlietu ministru Subrahmanja-
mu Džaišankaru (Subrahmanyam 
Jaishankar) darba vizītē Latvijā.

Irānas nerezidējošajam vēstnie-
kam ministrs pateicās par Irānas ies-
tāžu sadarbību, aizsargājot Latvijas 
pilsoņa, kuģa Stena Impero apkalpes 
locekļa tiesības aizturēšanas laikā un 
viņa atbrīvošanu humānu apsvērumu 
dēļ pērnā gada vasarā. Tāpat ministrs 
pateicās par vēstnieka ieguldīto starp-
valstu konstruktīva politiskā dialoga 
veidošanā.

E. Rinkēvičs pauda gandarījumu 
par sekmīgo politisko dialogu ar Pales-
tīnu un aicināja Palestīnas vēstnieku 
aktīvi iesaistīties sadraudzības grupas 
dibināšanā Latvijas parlamentā.

„Latvijas un Vjetnamas politiska-
jā dialogā vērojama pozitīva dinami-
ka, un esam gandarīti par 2019. gada 
jūlijā vizītes laikā Vjetnamā paraks-
tīto Latvijas–Vjetnamas līgumu par 
sadarbību izglītības jomā. Nākamais 
solis ir darbs līguma izstrādē par iz-
glītības diplomu, grādu un kvalifi-
kāciju savstarpējo atzīšanu,“ uzvēra 
E. Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs vērsa uzmanību, 
ka ir uzsākta 2019. gada 7. novembrī 
parakstītā pirmā Latvijas un Saūda 
Arābijas starpvaldību līguma jeb Du-

bultnodokļu neaplikšanas konvencijas 
(Convention on avoidance of double 
taxation) ratifikācija un pauda cerību, 
ka arī Saūda Arābija veiks ratifikācijai 
nepieciešamās darbības.

Ministrs novērtēja Latvijas un Bul-
gārijas divpusējās attiecības, kurām ir 
liels izaugsmes potenciāls, un izteica 
interesi aktivizēt politisko dialogu.

„Pagājušā gada pirmajā pusē 
Rumānija sekmīgi aizvadīja pirmo 
Eiropas Savienības Padomes prezi-
dentūru. Attiecības starp Latviju un 
Rumāniju vērtējam kā labas visos 
līmeņos un priecājamies par parla-
mentāro kontaktu attīstību,“ sacīja 
E. Rinkēvičs.

„Latvija augstu vērtē draudzīgās 
attiecības ar Slovēniju, un ir jāturpi-
na uzturēt aktīvs politiskais dialogs, 
jo redzam potenciālu ekonomiskās 
sadarbības veicināšanai. Vēlos pa-
teikties par Slovēnijas ieguldījumu 
NATO kaujas grupā Latvijā. Slovēni-
jas iesaistīšanās stiprina visa Baltijas 
reģiona drošību un ir skaidrs pierādī-
jums Slovēnijas ieguldījumam NATO 
preventīvajos un aizsardzības centie-
nos,“ uzsvēra ministrs.

Ministrs vērsa uzmanību uz gaidā-
mo Svētā Krēsla Sekretāra attiecībām 
ar valstīm arhibīskapa Pola Ričarda 
Galagera (Paul Richard Gallagher) 
vizīti Latvijā, kas notiks š.g. janvāra 
izskaņā.

Ar Portugāles nerezidējošo vēst-
nieku ministrs pārrunāja sadarbību 
starptautiskajās organizācijās un uz-
aicināja Portugāles ārlietu ministru 
Auguštu Santušu-Silvu (Augusto 
Santos Silva) apmeklēt Latviju.

Ekonomiskās sadarbības aspekts 
tika uzsvērts sarunā ar Beļģijas nere-
zidējošo vēstnieku, savukārt sadarbī-
ba izglītībā un loģistikas pakalpojumu 
jomā bija galvenais temats ar Brazīli-
jas nerezidējošo vēstnieku.

LR Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrs tiekas ar nerezidējošajiem vēstniekiem
Darba pusdienas ar 20 valstu pārstāvjiem

LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (priekšā, centrā) ar nerezidējošiem vēst-
niekiem Latvijā.
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Laiku atpakaļ kāds 
augsta ranga policijas 
priekšnieks savā inter-
vijā teica, ka mēs dzīvo-
jam un dzīvosim laikā, 
kad nekādi personīgie 
ieroči mūs nenosargās: 

pirms satversim savu pistoli, mēs bū-
sim jau nošauti, teroristi un garīgi sli-
mie mūs apdraudēs visur – uz ielas, 
veikalos, skolās un baznīcās..., tāpēc 
vienīgais reālais aizsargs mums un 
mūsu bērniem ir Dievs.

Šo teikumu pārlasīju vairākas 
reizes, jo neticēju savām acīm, ka tik 
augsta ranga amatpersona atļaujas ru-
nāt par Dievu. Tomēr tā ir patiesība. 
Skarba, bet jau šodien dzīvē aplieci-
noša.

Kāpēc mums jābaidās no cilvē-
kiem?

Ceļojot pa dažādiem pasaules ce-
ļiem redzam dažādas brīdinājuma zī-
mes: Uzmanīgi, meža dzīvnieki!, Uz-
manību, krokodili!, Uzmanību, grizli 
lāči!...utml.

Bet nekur vēl nav parādījusies ceļa 
zīme: Uzmanību, cilvēks!

Un kaut arī laiku pa laikam gadās 
negaidīti uzbrukumi no dzīvniekiem, 
tie vienmēr bijuši aizsargāšanās nolū-
kos vai meklējot barību izdzīvošanai. 
Taču neviens dzīvnieks nenogalina 
citu dzīvu radību tikai nogalināša-
nas dēļ, lai tā vai citādi gūtu baudu 
vai vienkārši priecātos par asiņai-
nu skatu – kā cilvēki to dara, sākot 
ar gladiatoru cīņām arēnā vai vēršu 
skrējieniem, kuru laikā dzīvi cilvēki 
tiek samīti un nogalēti. Un kur nu vēl 
neskaitāmie kari, kur dzīvību visne-
žēlīgākajos veidos zaudējuši miljonu 
miljoniem.

Dzīvnieki vadās pēc dabas liku-
miem. Viņi izdzīvo tāpēc, ka vadās 
pēc Dieva noliktās kārtības. To sauc 
par pirmatnējo attieksmi. Dzīvnieki 
saprot, lai izdzīvotu, ir jāpakļaujas 
dabai. Viņi ir patiesi, jo dzīvnieki ir 
gudri.

Bet cilvēks arī zinot, ka pastāv no-
teikumi un likumi, visādā veidā cen-
šas tiem pretoties. Cilvēks grib uzvarēt 
Dievu, bet cieš fiasko – sakāvi pēc sa-
kāves, un 21. gadsimtā šīs problēmas 
iezīmējas grandiozā asumā.

Kaut arī 12 Kristus apustuļi tika 
svētīti, lai cilvēcei nestu vēsti, ka Die-
vam pasaule ir dārga, ka tā ir Dieva ra-
dīta, svētīta un mīlēta, un Kristus pats 
ar savu dzīvi atklāja, ka šādu mīles-
tības caurstrāvotu dzīvi ir iespējams 
īstenot, reālā dzīve atklāj traģiskus 
pierādījumus pilnīgi aplamai izprat-
nei par kristietības dziļāko jēgu un 
nozīmi. Nu kaut vai spilgtā liecība par 
vairāk nekā 3000 kariem starp kris-

tiešiem, nemaz nerunājot par mūķeņu 
un bērnu izvarošanām un ciniskajām 
varas un naudas mahinācijām, kas 
gadsimtiem ilgi slēpjas aiz greznās un 
nostiprinātās kristīgās impērijas mū-
riem. Taču kristietības apzīmogotie 
karo arī savā starpā, sākot ar ķildām 
un pazemošanu cilvēku starpā, nesa-
ticību starp konfesijām, grupējumiem 
un pat vienas konfesijas ietvaros.

Taču 21. gs. un tālāko gadsimtu 
veidošanā esam iesaistīti tieši mēs – 
kristietības apzīmogotie Dieva bērni. 
Katrs no mums bez izņēmuma.

Mūsdienu zinātne apstiprina citā-
dos vārdos izteikto domu par grēku 
ietekmi uz turpmākajām septiņām 
paaudzēm – tiek lietots termins DNS. 
Ar šausmām tad jādomā, kādu DNS 
informāciju mēs piedzimstot saņe-
mam no iepriekšējām paaudzēm un 
kādu pienesumu ar savu personīgo 
dzīvi caur DNS mēs nododam tālāk 
nākamajām paaudzēm līdz septītajam 
augumam.

Visu cilvēces vēsturi un katru 
cilvēku atsevišķi caurauž ļaunais kā 
vītenis ap dzīvības koku. Un beidzot 
esam nonākuši pie robežas, kad baidā-
mies no cilvēka vairāk nekā no plēsīga 
zvēra.

Bagātie norobežo savas dzīves 
vietas ar it kā drošiem mūriem, ar mo-
derniem apsardzes līdzekļiem. Varas 
vīri brauc ar lodēm necauršaujamām 
mašīnām, miljonāriem pa pēdām seko 
trenēti miesassargi, bet, neskatoties uz 
visstiprākajiem ārējiem nodrošināju-
miem, traģisku galu laiku pa laikam 
piedzīvo arī viņi, jo ļaunajam viltības 
robežu nav. Un to mēs redzam dienu 
no dienas, ieskatoties laikrakstos un 
ziņu portālos.

Kā mums dzīvot tālāk šādā tik 
nedrošā pasaulē? Arī tiem, kas ir vis-
bagātākie? Arī viņu bērni reiz izies 
pasaulē ārpus apsardzes. Un ko darīt 
tiem miljoniem, kuriem pieder tik vien 
kā dzīvība? Vai nav īstais laiks ieklau-
sīties augstā ranga policista ieteiku-
mā – paļauties Dieva apsardzībai? Bet 
vai tik vienkārši varam Dievam dot 
pavēli, lai Viņš sargā mūs un mūsu 
mīļos?

Izrādās, ka tik vienkārši tas nemaz 
nav. Par to varam lasīt gan Svētajos 
Rakstos, gan visu to svēto liecībās, kas 
ir mūsdienās pieejamas.

Bijība tā Kunga priekšā ir visas 
gudrības sākums – tas ir izejas punkts. 
Ja visu mūžu esam dzīvojuši, pagrie-
zuši muguru Dieva īstenībai, tad tagad 
ir laiks mainīt virzienu un pavērsties 
ar seju iepretim Viņam. Ir nepiecie-
šams piedzīvot svētas bailes. Bet bai-
les nevis no Dieva soda, kā tas aplam 
ticis mācīts, bet bailes no tā uzkrātā 

ļaunuma, ko katrs cilvēks uzkrājis, 
novēršoties no sava dzīvības Devē-
ja, un turpinot nest sev līdzi uzkrāto 
ļaunumu dienu no dienas. Un dienu no 
dienas pieliekot vēl klāt kādu ļaunuma 
artavu. Dievs nekad cilvēku nesoda. 
Dievs ir tikai viss labais! Bet ļaunais 
pats kā bumerangs agrāk vai vēlāk nāk 
atpakaļ un iznīcina savu instrumentu, 
kas atļāvis savā Dieva dotajā dārgajā 
prātā un ķermenī iemājot tumsas spē-
kiem, tā kļūstot par velna trauku. Un 
skaidrs ir viens – to tumsas valdnieks 
iznīcina un sagrauj, kad pienāk laiks.

Bijība tā Kunga priekšā – nozīmē 
visā pilnībā apzināties sevi kā garīgu 
būtni. Un pilnīgi uzticēties Viņa Gais-
mas un Patiesības likumiem.

Ko tas nozīmē?
Pārsteidzoši fakti, ka mūsu ķerme-

ņa atomi sastāv no 99,99999 % ener-
ģijas un 0,00001 % matērijas. Kāda ir 
manis paša enerģija? Vai tā patiešām 
atbilst Dievišķajai, vieglajai Gaismas 
un Patiesības enerģijai, kas sniedz 
man dzīvību?

Jo līdzīgais var savienoties tikai ar 
līdzīgo. Pat, ja zeltu kausē, tā virspusē 
uzpeld sārņi, lai vienots kļūtu vienīgi 
tīrais zelts.

Tāpat arī mūsu garam jābūt pilnīgi 
šķīstam, tīram un vieglam, lai tas spē-
tu savienoties ar Dievišķo, šķīsto ener-
ģiju, spējot pārvarēt zemes pievilk-
šanas spēku un pacelties augšup pie 
Dieva, lūdzot palīdzību sev un saviem 
mīļajiem, un arī visai mūsu planētai.

Bet tā vietā, lai radikāli mainītu 
savu dzīvi un pārrautu iesīkstējušo 
slikto paradumu ķēdi, mēs turpinām 
Dievam pavēlēt: Sargā viņu, palīdzi 
tam un citam, neskaties uz mūsu vai-
nām!...” utt. Bet es pats esmu aizmū-
rējis, aizbarikādējis, aizlipinājis ciet 
savu Dievišķo Antenu ar mūža garu-
mā uzkrātiem postošiem dvēseles sār-
ņiem.

Ja radio vai televīzijas antenu klāj 
rūsas kārta vai netīrumi, vai tā atrodas 
dziļi pagrabā, kur informatīvie viļņi 
nefunkcionē, tad velti gaidīt atskanam 
to, ko gribam no uztvērēja sagaidīt. 
Labākajā gadījumā atskanēs trokšņi 
un burkšķi.

Vai ar dvēseli nav savādāk?
Cilvēki meklē sirdsmieru un ga-

rīgu patvērumu visādos veidos. Pat 
pārvietojot savu ķermeni uz Indiju pie 
guru vai uz Sibīriju pie šamaņiem, vai 
pie sertificētiem meditācijas skolotā-
jiem, cerot ar dažu dienu dārgiem se-
mināriem nopirkt sev dvēseles mieru. 
Taču brīnumi nenotiek. Pēc laika cil-
vēks šļūk atpakaļ savās nerimstošajās 
kaislībās un nemierā.

Saknes meklējot (5)
Drošība Dievā
Ceturtais turpinājums. Sākums LL570, LL571, LL573, LL576.

 
Turpinājums 13. lpp.
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Taču senie askēti, garīgās discip-
līnas liecinieki teikuši, ka cilvēkam 
nepiedien bravūrīgi apiet apkārt Dieva 
noteiktajiem likumiem, lai patvarīgi 
sagrābtu Nepieejamo un Neuzņema-
mo. Garīgajai dzīvei, tāpat kā fiziska-
jai dzīvei ir sava pakāpenība.

Arī mazs bērns, pirms iemācās 
staigāt, vispirms rāpo, tad nedroši sper 
pirmos soļus, ceļas, krīt un atkal no 
jauna ceļas, lai iemācītos staigāt. Lī-
dzīgi tas ir garīgajā dzīvē.

Vispirms nepieciešams pilnībā 
pieņemt patiesību, ka es esmu Dieva 
radīts brīnums šajā pasaulē ne tikai ar 
unikālo ķīmisko fabriku, kas atrodas 
manī, ne tikai fascinējošo kompjūteru, 
kas funkcionē manā galvā visa mana 
mūža laikā, bet vēl jo vairāk, apzinā-
ties savu nesaraujamo saistību ar savas 
dzīvības, gudrības un Dievišķās ener-
ģijas Avotu – Dievu.

Varbūt pirmo reizi mūžā noliekt 
pateicībā galvu Viņa priekšā un ar visu 
savu būtību pavērst savu seju iepretim 
Viņam.

Kādā pavisam īsā, bet ļoti senā 
rakstu gabalā atradu vienu no vērtīgā-
kajiem padomiem, kas ne tikai man, 
bet vēl citiem cilvēkiem palīdzējis at-
gūt vienotību ar Dievu.

Tas bija kāda anonīma mūka 
skaidrojums.

Bet to īstenojot, atklājas Dieva brī-
nums – tas ir ceļš uz Patiesību, uz va-
reno Dievišķo spēku, kas var aizstāvēt 
un palīdzēt ne tikai mums pašiem, bet 
arī tiem, par kuriem lūdzam.

Tā ir metode, kas attīra rūsas kār-
tu no mūsu garīgās Antenas, lai mēs 
brīvi piekļūtu tam Dieva Gaismas oke-
ānam, no kura esam nākuši un uz kuru 
aiziesim. Lai mūsu 99.99999 enerģijas 
atbilstu tai enerģijai, kas vada un uztur 
visu kosmisko kārtību.

Ja esam līdzīgi, tad kā Svētajos 
Rakstos teikts: Es iešu tev pa priekšu 
un karošu tavā vietā, un Es būšu ie-
naidnieks taviem ienaidniekiem! Es – 
mazais un Tu- lielais, – mēs kļūstam 
par Vienu! Tad baiļu vairs nav. Tad 

nemiera vairs nav. Un nav bezmiega 
nakts stundas. Ar to brīdi sākas brīvī-
ba , pilnīga paļāvība un drošība Die-
vā.

Kur apslēpta atslēga?
Sadali savu dzīvi desmitgadēs. 

Domās ļoti lēni ej cauri katram gadam 
un atceries visu to, ko tu esi darījis pret 
savu sirdsapziņu, sāpinot Dievu un sa-
vus tuvākos. Dari to dziļi pārdomāti 
kā arheologs, atsedzot kārtu pēc kārtas 
un zem virsējā slāņa atrokot pat vese-
las senas pilsētas un nocietinājumus – 
tā, lai neviens cilvēks to neredzētu un 
nezinātu!

Bet Dievs vienalga – visu ir redzē-
jis un zina! Ja gribi atjaunot ar Viņu 
sākotnējo draudzību, savu bērnības 
šķīsto Gaismu, tad no savas puses jā-
lūdz piedošana! Ir jāpārdzīvo, jāizsāp 
sava kļūdīšanās, sava novirzīšanās no 
Dievišķā Gaismas ceļa! Neviens cits 
tavā vietā to izdarīt nevar un izsāpēt 
tavā vietā nevar! Tāpat, kā tu piedzimi 
viens, tāpat, kā tu nomirsi viens, tāpat 
arī visas tavas kļūdīšanās un ļaunās 
domas un darbi ir jānožēlo, jāizsāp tev 
vienam pašam Dieva priekšā!

Mūks deva padomu – katrā desmit-
gadē izdarītos lielākos pārkāpumus uz 
lapiņas atzīmēt ar īsu vārdu vai zīmi, 
lai neaizmirstu, un lai neviens cilvēks 
to neizlasītu! Tā iziet cauri visām des-
mitgadēm, līdz pat šai dienai.

Vienam šis process prasīs dienu, 
citam – divas vai trīs, vēl citam – ne-
dēļu vai vairāk. Tas ir ļoti smags laiks.

Kad tas izdarīts, tad atrast dienu 
un laiku, kad mājās esi tu viens, un 
vismaz stundas laikā tevi neviens ne-
traucēs. Noliec sev priekšā aprakstīto 
lapiņu, nometies uz ceļiem loga priek-
šā tā, lai tu redzētu debesis, un pavērs 
pretī debesīm abas savas plaukstas kā 
atvērtu grāmatu! Un sāc Dievam stās-
tīt par visiem saviem pārkāpumiem un 
kļūdām, par visiem saviem grēkiem 
gadu no gada pēc kārtas. Runā ar viņu 
no sirds kā ar savu Tēvu! Tu to noteikti 
TĀ nekad neesi darījis, jo katram cil-
vēkam ir grēka dziļumi, kurus nevie-
nam, absolūti nevienam cilvēkam ne-
uztic! Bet Dievs vienalga zina visu... 
tāpat, kā neviens mats uz tavas galvas 

nav zināms bez Viņa ziņas... Tu vari 
izteikties vārdos vai domās, tam nav 
nozīmes!

Nozīme ir tam, ka Tu runā ar Die-
vu kā savu īsteno Tēvu – tā bija, tā ga-
dījās, tā gribēju vai tā negribēju, bet tā 
vienkārši sanāca... bet TĀ BIJA !! Un 
man pašam žēl... no visas sirds...

Tā jāiziet visam sarakstam cauri 
līdz šai dienai.

No manas un citu cilvēku pieredzes 
zinu, ka jau pavisam drīz aumaļām 
sāk plūst asaras, un sirds sažņaudzas 
neizsakāmās sāpēs, varētu teikt – pār-
pasaulīgās sāpēs. Tā ir droša zīme, ka 
šajā mūža grēksūdzē ir iesaistījies Pats 
Dievs. Dievišķās sāpēs sirds tiek maz-
gāta un šķīstīta.

Ir jāļauj dvēselei izsāpēt, izraudāt, 
izvaimanāt.

Un pēc tam neizsakāmā atvieglo-
jumā pasmaidīt un pateikties Dievam 
par Viņa atpestījošo svētlaimes pilno 
mieru, kāds varbūt nekad vēl mūžā 
nav bijis piedzīvots.

Ar to brīdi nekad vairs – līdz nāves 
stundai NEDRĪKST atcerēties neko 
no nožēlotā un izsūdzētā. Kā kompjū-
tera failus – neatgriezeniski izdzēst! 
Un, ja kādreiz vēl atgriežas kāda no at-
miņām, tās kā ar nazi jānogriež, jo tās 
tad nebūs no Dieva, bet no tumsas pa-
saules, kas nāk mocīt un pakļaut sev. 
Jēzus Kristus vārdā jāpavēl nelabajām 
domām atkāpties, jo to vairs nav! Ar 
laiku izzudīs pat pēdējā atblāzma no 
tām.

Daudz gandrīz vai neticamu noti-
kumu sekojuši tādām grēksūdzēm. Bet 
tos piedzīvos katrs, kas uzdrošināsies 
savu falsificēto es padarīt no jauna 
šķīstu un Dieva mīlošu, tā pieslēdzo-
ties spožajai, varenajai, sargājošajai 
eņģeļu gvardei, kas nav cilvēka acīm 
saskatāma. Tikai labais – domās, vār-
dos un darbos – tādai jābūt mūsu dzī-
vei. Mums nevajag ne sludināt, nedz 
aizstāvēt Patiesību un Evaņģēliju, bet 
tajā iedzīvoties un dzīvot, baudot Kris-
tus Gaismu un sirds siltumu kā sargā-
jošus starus.

Vera Volgemute Rozīte
Eslingena, 2020. gada 19. janvārī

Laikrakstam „Latvietis“

Saknes meklējot (5)
Turpinājums no 12. lpp.

Atbildu uz jautājumu: Konstatēt vai pavēlēt?
Īstenības un pavēles izteiksmes jaukšana, 

īpaši daudzskaitļa 2. personā (jūs), ir ļoti izplatīta 
kļūda. Būtība, kā bieži vien, ir vienkārša: ja kon-
statējam faktu, stāstām par kaut ko, apgalvojam 
vai noliedzam kaut ko, tad izvēlamies īstenības 
izteiksmi, piemēram, (jūs) ejat, dzīvojat, nākat, 
stāstāt, ļaujat, ceļat, esat; ja pavēlam, rosinām, 
mudinām, aicinām kādu kaut ko darīt, respektī-
vi, izsakām savu gribu, kas vēl nav īstenojusies, 
tad iesaistām galotni -iet, -ieties, tātad — ejiet, 
dzīvojiet, nāciet, stāstiet, ļaujiet, celiet, esiet, tur-
klāt visbiežāk tad lietojam arī izsaukuma zīmi.

Labosim dažas iestādēs bieži lietotas frāzes:
• Nākat man līdzi! – Nāciet man līdzi!
• Ejat pa labi! – Ejiet pa labi!
• Paceļat augšējo grāmatu! – Paceliet augšējo 

grāmatu!
Sanita Dāboliņa

Laikrakstam „Latvietis“

#latviešuvaloda #dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
Nāciet un pastāstiet, kā dzīvojat!
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Ir izstudējusi ar 
Andreja Zvejnieka sti-
pendiju.

Andrejs Zvejnieks 
bija talantīgs ķīmiķis, 
izcils latviešu patriots 
un ļoti veiksmīgs uzņē-
mējs. Latviju viņš atstā-

ja 1945. gadā un devās bēgļu gaitās uz 
Zviedriju. 11 gadus vēlāk viņš pārcēlās 
uz Ameriku, kur strādāja kādā rūpnī-
cā.

Tur strādādams, viņš ievēroja, ka 
atkritumus no ražošanas procesa var 
pārstrādāt vērtīgā produktā. Tādēļ 
viņš ar uzņēmumu vienojās, ka visus 
atkritumus nopirks vienīgi viņš, ar ko 
viņš iesāka savu biznesu. Dažas die-
nas viņš strādāja laboratorijā, garāžā, 
bet dažas dienas nedēļā uzvilka savu 
labāko uzvalku, braukāja apkārt un 
tirgoja produktus, ko pats bija paten-
tējis. Viņa uzņēmumā strādāja tikai 
viņš pats un viņa sieva, un uzņēmums 
sāka plaukt jau nākamajā gadā. Kad 
uzņēmums sasniedza kulmināciju, to 
pārdeva.

Andrejs Zvejnieks nomira 10 die-
nas pirms savas 80. dzimšanas dienas. 
Savā mūžā viņš prata nodoties nodar-
bēm, kas viņu aizrāva, taču sakrāto at-
dot vienīgajam, kam ticēja – izglītībai.

Mantojuma pārvaldītājs ir viņa 
dēls, ķirurgs Pēteris Zvejnieks, kurš 
pasniedzot stipendijas, teica: „Tieko-
ties ar jauniešiem, es sapratu, cik ļoti 
nepieciešams ir īstenot tēva sapni un 
turpināt viņa iesākto darbu.“

Zvejnieka stipendija ir dibināta 
1990. gadā un stipendija ir nosaukta 
par Zvejnieku ģimenes stipendiju, kas 
ir novēlēta tiem, kas studē ķīmiju vai 
medicīnu. Tajā kopā ir jau saziedoti 
1 251 788 eiro, un stipendijas ir saņē-
muši 291 students. 2013. gadā septem-
brī Dr. Pēteris Zvejnieks ar brālēnu 
Ulfu viesojās Vītolu Fondā un satikās 
ar saviem stipendiātiem.

Jana Vecstaudža ir viena no šiem 
291 stipendiāta un par sevi raksta: 
„Mani sauc Jana Vecstaudža. Studi-

ju laikā saņēmu Zvejnieku ģimenes 
stipendiju. Studijas Rīgas Tehniskajā 
universitātē (RTU), Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātē uzsāku 
2008. gadā. Gan bakalaura, gan ma-
ģistra studijās studēju ķīmijas tehno-
loģiju. Šobrīd esmu doktorantūras stu-
dente un pētniece RTU.

Par promocijas darba tēmu šogad 
saņēmu „L’Oreal Baltic stipendiju“ – 
„Sievietēm zinātnē“. Mans pētījums 
veltīts materiāliem, kas paredzēti 
kaulu labošanai un ārstēšanai. No-
darbojos gan ar materiālu izveidi, uz-
labošanu, gan īpašību pētīšanu. Šādu 
materiālu praktiskais pielietojums ir 
traumu, slimību, iedzimtu pataloģiju 
radītu kaulu defektu aizpildīšana, kā 
arī sejas un žokļa ķirurģijā, stomato-
loģijā un plastiskajā ķirurģijā. Pro-
mocijas darbu inženierzinātņu dokto-
ra grāda iegūšanai Materiālzinātnē 
paredzēts aizstāvēt šī gada nogalē. 
Šis apjomīgais darbs, protams, nebūtu 
iespējams bez manu kolēģu atbalsta 
R. Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovā-
ciju un attīstības centrā.

Ceļš no 1. kursa līdz zinātnei nebi-
ja tāls. Mani interesēja praktiska dar-
bošanās papildus lekcijās un labora-
torijas darbos dzirdētajam, tāpēc ātri 
vien biju atradusi sevi interesējošu 
virzienu un sāku strādāt zinātniskajā 
laboratorijā. Protams, iesākumā bija 
vien doma – pamēģināt un gūt praktis-
kas iemaņas, bet sanāca „aizķerties“ 
līdz pat šodienai. Iesākumā pētīju 
Latvijas mālu pielietojuma iespējas 
kosmētikā, vēlāk stikla keramikas den-
tālajiem implantiem. Savukārt pēdējos 
5 gadus savā promocijas darbā pētu 
kalcija fosfātu izmantošanas iespējas 
kaulu implantu izstrādei. Domāju, ka 
šo vai ļoti līdzīgu tēmu pētīšu arī turp-
māk.

Ikdienā strādāju kopā ar baka-
laura un maģistra studentiem – vadu 
un konsultēju noslēguma darbus, lasu 
lekcijas, vadu laboratorijas darbus 
un strādāju ar analītiskām iekārtām. 
Kā arī darbojos vairākos starptau-

tisko zinātniskos 
projektos par jau-
nu biomateriālu 
izstrādi un raks-
tu publikācijas. 
Apmeklēts daudz 
starptautisku kon-
ferenču, kas ir 
patīkami pieturas 
punkti jau izda-
rītajam un iezīmē 
turpmāko pētīju-
mu attīstību. Gūta 
pieredze, strādājot 
arī universitātēs 
ārzemēs – Somijā, 
Francijā un Spā-
nijā.

Atgriežoties mājās, vienmēr seci-
nu, ka Latvijas zinātne ir līdzvērtīga 
pasaules top līmeņa pētniecības ies-
tādēs redzētajai, vismaz biomateriālu 
jomā, un tas motivē vien turpināt un 
uzsākt jaunus pētījumus. Esmu pagu-
vusi strādāt arī ražošanas sektorā par 
ķīmijas tehnologu, kur iegūta vērtīga 
praktiskā pieredze. Tur guvu apstip-
rinājumu tam, ka tieši darbu zinātnē 
varu saukt par savējo.

Universitāte, manuprāt, ir maģis-
ka vieta, kur nemitīgās pārmaiņas un 
jaunu ideju rašanās mudina augt un 
mainīties pašam. Nepārtraukta mācī-
šanās un izzināšana ir neatņemama 
manas dzīves sastāvdaļa, pētīt, domāt, 
risināt, izvērtēt tas ir manā dabā. Sa-
vukārt brīvo laiku pavadu aktīvi at-
pūšoties – dodoties kopīgos velobrau-
cienos ar draugiem, skrienot, braucot 
ar longbordu, bet ziemas brīvdienās 
esmu uz kalna un braucu ar sniega 
dēli.

Vēlos pateikt paldies „Vītolu Fon-
dam“ un it īpaši „Zvejnieku ģimenes 
stipendiju fondam“, jo šī brīža panā-
kumi ir vairāku gadu darba rezultāts, 
kurš aizsākās jau tad, kad saņēmu sti-
pendiju pamatstudiju laikā. Uzskatu, 
ka stipendija bija ļoti svarīga un ļāva 
veltīt laiku un uzmanību tikai studijām 
un pirmajiem soļiem pētniecībā.“

Te man gribas teikt, ka šī studente 
ir tik pat apbrīnojama kā viņas labda-
ris Andrejs Zvejnieks un viņa ģimene. 
Ja Andrejs no savas darba vietas ražo-
juma pārpalikumiem izgudroja pro-
duktu, ko varēja pārdot un līdz ar to 
kļūt tik turīgs, ka varēja tik lielā mērā 
palīdzēt Latvijas mazturīgajiem stu-
dentiem, tad es arī nebrīnīšos, ja Jana 
izgudros un patentēs kaut ko tik pat 
ievērojamu un vērtīgu. Es ļoti ceru, ka 
viņai veiksies.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas izskolotie (7)
Jana Vecstaudža

Jana Vecstaudža.

FO
TO

 V
īto

lu
 fo

nd
s

Jana Vecstaudža darbā.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. janvārī
Kārlis, Spodris
1860. literāts, tulkotājs Jēkabs Rampē-
teris.
1885. rakstnieks Alfrēds Ziediņš.
1915. literāts, publicists, katoļu garīdz-
nieks, izglītības darbinieks Henriks 
Beks (pseidonīms N. Bruģis).
1926. sabiedrisks darbinieks DV orga-
nizācijā Austrālijā Helmuts Vabulis.
1940. rakstnieks Ēriks Lanss (īstajā 
vārdā Juris Vīksne).
1945. sarkanarmija ieņem Klaipēdu un 
okupē visu Lietuvu.
1970. Latvijas politiķe, LR aizsardzī-
bas ministre (2006.g. 5.janv. – 2006.g. 
7.apr.), LR iekšlietu ministre (2009.g. 
12.mar. – 2011.g. 6.jūn.) Linda Mūr-
niece.
1985. Latvijas hokejists Lauris Dār-
ziņš.

29. janvārī
Aivars, Valērijs
1910. dzejnieks, pedagogs Arturs Kau-
gurs.
1960. Latvijas politiķis, LR iekšlie-
tu ministrs (1991.g. 20.nov. – 1993.g. 
3.aug.) Ziedonis Čevers.

30. janvārī
Tīna, Valentīna, Pārsla
1855. folklorists, etnogrāfs Kārlis Pē-
tersons.
1905. skolotājs, preses darbinieks Juris 
Placinskis.
1930. visu laiku slavenākais latviešu 
basketbolists Jānis Krūmiņš.
1943. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Elga Ķēniņa.
1945. Otrais Pasaules karš: kuģis Wil-
helm Gustloff nogrima Baltijas jūrā 
pēc padomju zemūdenes torpēdu uz-
brukuma; bojā gāja aptuveni 9000 
bēgļu.

31. janvārī
Tekla, Violeta
1890. tulkotājs Alfreds Ķempe.
1920. Latvija paraksta slepenu pamie-
ru ar Padomju Krieviju.
1950. kinorežisore, fonda Sibīrijas 
bērni dibinātāja Dzintra Geka.

1. februāris
Brigita, Indra, Indris, Indars
1900. ebreju glābējs Latvijā Žanis (īstā 
vārdā Jānis) Lipke.
1920. Stājās spēkā pamiers ar Padomju 
Krieviju.

1920. Latgales atbrīvošanas gaitā poļu 
armijas daļas sasniedz Latvijas-Polijas 
vienošanās paredzēto robežu (Drisa – 
Osvejas ezers – Zilupe). Pakāpeniski 
poļu daļas tiek nomainītas ar Latvijas 
armijas daļām. Polijas karaspēks Lat-
galē zaudēja ap 400 karavīru. 
1945. Ģenerālis Bangerskis iesniedz 
Himleram lūgumu atļaut Latvijas pa-
gaidu valdības dibināšanu.

2. februāris
Spīdola, Sonora
Sveču diena
1920. Igaunija paraksta ar Padomju 
Krieviju Tartu miera līgumu.
1920. Francijas spēki okupēja Mēmeli 
(Klaipēdu) Lietuvā.
1945. Otrais pasaules karš: ASV pre-
zidents Frenklins Rūzvelts un Apvie-
notās Karalistes premjers Vinstons 
Čērčils devās uz tikšanos ar PSRS va-
dītāju Josifu Staļinu Jaltas konferences 
ietvaros.

3. februāris
Aīda, Vida, Ida
1945. vācu iestādes atļauj Latvijas Na-
cionālās Padomes sasaukšanu Drēzde-
nē 15.02. ■

Vajag tikai gribēt...
Janča piedzīvojumus lasa arī Latvijā

Un kāds tam tiešām 
tic? Es esmu izgribējies 
gan lielas lietas, gan tīri 
mērenas lietas; tātad, 
esmu izpildījis noteiku-
mu – vajag tikai gribēt – 
simtprocentīgi. Un ko 

tas man ir devis? Lielāko tiesu tās gri-
bēšanas ir spēkā vēl šo baltu dienu. Ar 
to es domāju – kaut kur jau tās karājās 
gaisā. Viņas nevar vienkārši izkūpēt. 
Tās gribēšanas bij par daudz spēcīgas 
priekš izkūpēšanas, citiem vārdiem 
sakot, man arvien vēl gribās.

Bet ko es te žēlojos un ņaudu. 
Beidzot taču ir pienācis laiks, kad es 
pavisam mierīgi varu teikt – Kad nav, 
nav... Iztiksim! Cik ta nu vēl...

Ak tā, piedošanu... Tā gluži nav, 
ka man vairs nebūtu gribēšanas. Vēl 
vienmēr dikti gribu, lai cilvēki lasa 
manus murgojumus.

Skaidri redzams, ka kaut kas būs 
jādara lietas labā, lai izbeigtu muldēt 
pirms sāku rakstīt. Kā pašreiz! Pa to 
muldēšanas laiku man ir piemirsies, 
ko es biju nodomājis rakstīt. Droši vien 
tas bija kaut kas ļoti svarīgs, citādi jau 
nebūtu nemaz sācis.

Un kaut kas, kas noticis pēdējās 
pāris dienās. Tālāk jau mana atmiņa 
nez vai vairs sniegsies. Domāju, do-

māju... Dikti GRIBU atcerēties kas tas 
bija...

Āāā – redziet nu – ar gribēšanu 
viss ir iespējams!

Gribēju jums pastāstīt, kas man 
notika. Man atnāca ciemiņi. Un viņi 
man pastāstīja neticamas lietas. Viņi 
bijuši Dzimtenē – ciemos pie brālēna. 
Un brālēns stāstījis, ka viņš uz kom-
pjūtera lasījis manu rakstiņu par to, kā 
es gandrīz uz Maskavu aizbraucu, kad 
gāju vēl skolā, Atgāzenes pamatsko-
lā – Torņkalnā.

Tā neticamā lieta jau nav, ka es 
kādreiz gāju skolā, bet, ka manu raks-
tiņu iespējams lasīt pat otrā pasaules 
galā? Un ne tikai iespējams lasīt, bet 
lasa ar! Nevaru neatzīties, ka tas mani 
dikti, dikti iepriecināja.

Ar to skolas būšanu ir tā, ka At-
gāzenes pamatskolā sabiju tikai vie-
nu gadiņu. Mans tēvs strādāja pie 
dzelzceļa, un viņam sakarā ar dar-
bu bija diezgan bieži jāmaina darba 
un dzīves vietas. Un ģimene tad arī 
dabūja paceļot, un tā nokļuvu At-
gāzenes pamatskolā. Savā ziņā man 
tā ir vēsturiska vieta, jo tur pirmo 
reizi sacerēju pantiņus, ko ielika 
Sienas avīzē. Varētu teikt – pirmo 
reizi tiku drukāts! Un tagad ciemi-
ņi man atnesa ne tikai sveicienus no 

manas pirmās skolas, bet arī veselu 
čupu fotogrāfijas un skolas vēstures 
aprakstu, ko sakopojis minētais brā-
lēns – Rūdolfs Gruberts. Viņam At-
gāzenes skola ir tuvu pie sirds. Mīļš, 
mīļš paldies viņam.

Redziet nu, cik tā pasaule gan 
ir maziņa. Pēc Torņkalna dažus ga-
diņus nodzīvoju Sesavā – Zemgalē. 
Tad sākās ceļošana, un, sēdēdams 
uz mantu vezuma, apceļoju dzimto 
zemi, līdz nonācu Liepājā – uz kuģa. 
Pēc tam kādu laiciņu pabiju Vācijā. 
No Vācijas – tieši kara pēdējā die-
nā – ierados Dānijā, kur pavadīju 
kādus piecus gadus. Tad devos eks-
kursijā ar kuģi un pēc mēneša nonā-
cu pasaules dibenspusē – Austrālijā. 
Tur tad pavadīju gandrīz visu savu 
mūžu.

Pēc mana stāstījuma izklausās, it 
kā es būtu ceļojis viens pats. Tā tas, 
protams, nav. Bijam kopā visa ģime-
ne – māte, tēvs un māsa. Es tikai gri-
bēju pastāstīt, kā man bija pa pasauli 
jāceļo, līdz tiku atkal atpakaļ pie At-
gāzenes skolas. Bet ceļojums bija to 
vērts, jo citādi, droši vien, nebūtu pie 
šīm atmiņām vairs atgriezies. Vēlreiz 
mīļš paldies Rūdolfam!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. janvārī.
€1 = 1,61770 AUD
€1 = 0,85030 GBP

€1 = 1,68110 NZD
€1 = 1,11150 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 26. janv., plkst. 16.30 pul-
cēšanās Franklin St. Austrālijas dienas 
gājienam. Gājiens sāksies plkst.18.00 
Franklin un King William St. stūrī 
un beigsies ap plkst.19.00. Pēc gājiena 
bezmaksas koncerts (ar The Veronicas 
un The Sundance Kids) un uguņošana. 
Pasākums beigsies plkst.22.00.
Sestdien, 1. febr., plkst. 12.00 Ade-
laides Latviešu biedrības ārpuskār-
tas sapulce (General Meeting) ALB 
namā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 2. febr., plkst. 11.00 Epifā-
nijas 4. svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 25. janv., plkst. 12.00 Rum-
my/Zolītes/Latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 1. febr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Piektdien, 7. febr., plkst. 17.00 Jau-
niešu kora BALSIS koncerts State 
Library of Victoria diriģenta Inta Te-
terovska vadībā. Ieeja bezmaksas.
Sestdien, 8. febr., plkst. 15.00 Mel-
burnas Latviešu namā Sidnejas KD 
ieskandināšanas koncerts Inta Tete-
rovska vadībā.
Svētdien, 9. febr., plkst. 20.00 Jaunie-
šu kora BALSIS koncerts Tempo Ru-
bato diriģenta Inta Teterovska vadībā. 
Ieeja bezmaksas.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 9. febr., plkst. 11.00 Drau-
dzes gada atsākšanas dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis 
Elberts. Saviesīgais sarīkojums baznī-
cas zālē pēc dievkalpojuma.
Svētdien, 9. febr., plkst. 14.00 Drau-
dzes gada atsākšanas dievkalpojums 
Latviešu ciemā. Kalpos māc. Aldis 
Elberts.

Pertā
Svētdien, 26. janv., plkst. 13.00 Lat-
viešu biedrības rīkotā Latvijas de jure 
atzīšanas un Draudzīgā aicinājuma at-
ceres diena DV kluba telpās. Visi laip-
ni aicināti.
Svētdien, 2. febr., plkst. 13.00 Latvie-
šu valodas eksāmens.
Pirmdien, 3. febr., plkst. 11.00 Dau-
gavas vanadžu pilnsapulce.
Svētdien, 9. febr., plkst. 13.00 DV 

Pertas nodaļas pilnsapulce.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 2. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 1. febr., plkst. 12.00 Dauga-
vas Vanagu namā pusdienas.
Sestdien, 1. febr., plkst. 18.30 
St. Stephens baznīcā (187-189 Church 
Street, Newtown) jauniešu kora BAL-
SIS, VOX un Inner West Voices kon-
certs. Biļetes pie ieejas.
Svētdien, 2. febr., plkst. 14.00 Jau-
niešu kora BALSIS koncerts Latviešu 
namā. Diriģents Ints Teterovskis.
Sestdien, 8. febr., plkst. 16.00  – 18.00, 
Enfield Olympic pool, Portland Street, 
Enfield sporta kopas Spars peldēšanas 
sacensības. Tuvāka informācija Vik-
tors Sīkais; tālr. 0413018588. Visi mīļi 
gaidīti!
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. janv., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 2. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 6. febr., 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. Visi mīļi aicināti.

ASV
Piektdien, 24. janv., plkst. 19.00 fil-
mas Tēvs nakts izrāde Scandinavia 
House, 58 Park Avenue, New York, 
BY 10016. Filma par Žani Lipke ir 
nominēta Oskara balvai par Labāko 
ārzemju valodas filmu. Latviešu valo-
dā ar angļu subtitriem. Biļetes http://
www.scandinaviahouse.org/events/
the-mover/
Sestdien, 8. febr. – 9. febr., Los An-
geles 2020 FINSO Pasaules kausa 1. 
posmas novusa turnīrs 1955 Riverside 
Dr., Los Angeles. Ieeja $30 vienspēlēs 
sestdienā un $20 dubultspēlēs svētdie-
nā. Ēdiens par papildus maksu.

Zviedrijā
Sestdien, 25. janv., plkst. 16.00 ZLA 
Stokholmas nodaļas valde aicina uz 
dokumentālās filmas Spiegs, kurš ir 
mans tēvs noskatīšanos un sarunu ar 

Ievu Lešinsku-Geiberi Wallingatan 
34, 5.stāvā (durvju kods 8591). Saru-
nas moderators Jānis Krēsliņš.

Latvijā
Sestdien, 25. janv., plkst. 19.00 VSIA 
Latvijas Koncerti aicina uz ikga-
dējo Latviešu simfoniskās mūzikas 
lielkoncertu Lielajā ģildē. Koncertā 
spēlēs Latvijas Nacionālais simfonis-
kais orķestris, Liepājas Simfoniskais 
orķestris, Latvijas Nacionālās operas 
orķestris un Valsts kamerorķestris Sin-
fonietta Rīga. Skanēs šī gada jubilāru 
Jāņa Mediņa un Marģera Zariņa, kā 
arī Artura Maskata un Platona Bura-
vicka skaņdarbi. Koncertprogrammas 
intriga būs Rolanda Kronlaka jaun-
darbs Plūsma. Uz skatuves kāps izcilie 
latviešu pianisti – Vestards Šimkus un 
Reinis Zariņš, kā arī uzlecošā sakso-
fonspēles zvaigzne – Aigars Rauma-
nis, kurš nominēts Lielajai mūzikas 
balvai 2019 kategorijā Gada jaunais 
mākslinieks. 
Svētdien, 26. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 31. janv., plkst. 18.00 Rī-
gas Latviešu biedrības Teātra komisija 
aicina teātra cienītājus uz latviešu dra-
maturģijas spilgtākā pārstāvja Mārti-
ņa Zīverta lugas Kāds, kura nav lasīju-
mu Rīgas Latviešu biedrības Kamīna 
zālē. Lasījumā piedalīsies trīs izcili 
aktieri: Zīras lomā – Esmeralda Erma-
le, Iraids – Juris Kalniņš, bet Kāds – 
Gundars Āboliņš.
Līdz 31. janv. Ainas Muzes (1943-
2017) tekstiliju izstāde Bezgalīgais pa-
vediens apskatāma līdz 31. janvārim 
Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā 
zālē.
Sestdien, 1. febr., plkst. 16.00 ikga-
dējais Mīlas dziesmu koncerts, kam 
šoreiz nosaukumā rindas no Iman-
ta Ziedoņa dzejoļa Ar tevi es lasīju 
kastaņus Rīgas Latviešu biedrības 
namā. Biļetes var iegādāties Biļešu 
paradīze.
Otrdien, 4. febr., plkst. 16.00 trīs 
igauņu tekstilmākslinieču – Ainiki 
Eiskopas, Sigridas Huikas un Sirjes 
Raudsepas darbu izstādes Mūsu stāsti 
/ Meie lood atklāšana Rīgas Latvie-
šu biedrības Baltajā zālē. Izstāde ap-
skatāma RLB Baltajā zālē no 4. līdz 
29. febr.
Svētdien, 9. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, 
Rīgā.  ■


