
Šī gada 27. jūlijā 
Centrālā finanšu un lī-
gumu aģentūra devusi 
zaļo gaismu trīs lieliem 
kultūras infrastruktū-
ras projektiem. Tādējā-

di pilnā apmērā ir uzsākta Kultūras 
ministrijas administrētā programma, 
kuras ietvaros kultūras būvēm Rīgas 
mazāk attīstītajās teritorijās tiks ie-

guldīts ES fondu finansējums kopumā 
54 541 128 eiro apmērā.

Kopumā programmas ietvaros tiks 
īstenoti pieci projekti četrās Rīgas ap-
kaimēs.

Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da līdzfinansēto Rīgas revitalizācijas 
projektu uzdevums ir ne vien pašu 
kultūras būvju attīšana, bet arī plašā-
ka Rīgas nepilnīgi izmantoto vai pat 

degradēto teritoriju iedzīvināšana, pa-
darot vidi pievilcīgāku iedzīvotājiem 
un jaunām investīcijām.

Pirmajā no šiem projektiem – Tei-
kas un Čiekurkalna apkaimē restaurē-
tajā VEF kultūras pilī – darbi ir jau 
pabeigti. Ēka pēc atjaunošanas saņē-
musi Latvijas Būvniecības Gada bal-

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 512 2018. gada 8. augustā TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas .............2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Latvijas ziņas ............................. 1, 5, 7, 12, 13
Latvieši pasaulē ...................... 3, 6, 7, 11, 13
Redakcijā .............................................................3
Intervija – Anna Žīgure ................1, 12, 13
Ivars Mirovics ....................................................2 
Jānis Roberts Dēliņš ..............................3, 13
Latvijas Okupācijas Muzejs ......................7
Intervija – Ēriks Cīrulis ............. 8, 9, 10, 11
Nekrologs .........................................................14
Datumi ...............................................................14
Sarīkojumi, ziņojumi....................14, 15, 16
Eiro kurss ...........................................................16

Tik ilgtspējīga kā alkatība mūsu 
valstī nav bijusi neviena vīzija...
Intervija – Anna Žīgure, rakstniece, tulkotāja, sabiedriskā darbiniece

„Ir iespaids, ka mūsu 
deputāti pēc ievēlēšanas 
it kā paceļas spārnos un 
aizlido uz metropoli, Jē-
kaba ielu Rīgā, kur vi-
ņiem jārisina tik svarīgi 
jautājumi, ko vienkār-

šais vēlētājs nemaz nespēj saprast.“
„Arvien jāpatur prātā mūsu ģeo-

politiskais novietojums. Par Latvijas 
teritoriju un cilvēku prātiem joprojām 
cīnās mūsu valsts nedraugi, un īpaši pē-
dējais tiek darīts ārkārtīgi viltīgā, gadu 
simteņos trenētā formā,“ intervijā atgā-
dina literāte un sabiedriskā darbiniece 
Anna Žīgure. Sarunā par pilsoniskas 
sabiedrības veidošanu viņa akcentē, ka 
jācenšas darīt visu, lai izglītotu sabied-
rību un attīstītu tajā kritisko domāšanu.

Īsumā 
• Lielā talka apliecina: ir daudz cilvēku, 

kuriem nav vienalga, kādā vidē dzīvot. 
• Iemesli, kādēļ cilvēki neiesaistās 

pilsoniskajā dzīvē, bieži ir aizņem-
tība darbā un ģimenē. 

• Sabiedrībai mēģina iestāstīt, ka Lat-
vija ir neizdevusies valsts. 

• Pilsoniskās līdzdalības izaugsmei ir 
nepieciešama sabiedrības izglītošana. 

• Ir jāmaina partiju darbības stils, 
kurā visu nosaka vadošā elite. 

• Jaunus un gudrus cilvēkus no at-
griešanās Latvijā atbaida šeit valdo-
šie savstarpējo attiecību modeļi. 

• Igaunijas veiksmes pamatā ir Somi-
jas atbalsts un oligarhu diktāta ne-
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Revitalizē Rīgas apkaimes
Uzsākta ES fondu kultūras projektu programma
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Botāniskie dārzi Zelta piekrastē (Gold Coast).
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Nupat aizvadīta-
jos XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkos pie-
dzīvojam tos lielākos 
un skaistākos latvie-
šu tautas svētkus kopš 
1939. gada. Varbūt, ka 

vajadzēja izaugt jaunai paaudzei, kopš 
otrās brīvības atgūšanas, lai latviešu 
tauta atgūtu un atkal pilnībā novērtē-
tu savu nacionālo apziņu – ko nozīmē 
būt latvietim un kā to parādīt pārējiem. 
Lai arī nebiju klāt dziesmu svētku arē-
nā un nevarēju izjust klātienes paci-
lājumu, skatoties no tālienes uz liela 
televizora ekrāna bija iespēja saskatīt 
daudzas detaļas, kas būtu pagājušas 
secen, sēdot tribīnē vienā vietā.

Tautas deju uzvedumā Māras 
zeme video uzņēmumi no vairākām 
vietām deva skatītājam iespēju izvēr-
tēt un apbrīnot brīnišķīgi izstrādāto un 
izpildīto horeogrāfiju. Tas bija pasau-
les klases priekšnesums 18 tūkstošiem 
brīvprātīgu un sajūsminātu dejotāju 
izpildījumā sinhronizētās kustībās, 
nepārtraukti mainīgās pozīcijās, dejās 
un mūzikā izdejot cauri latviešu tautas 
vēsturei. Pievilktie tuvplāni parādīja 
neskaitāmas priecīgas, laimīgas sejas, 
brīnišķīgus tautas tērpus, kaltas rotas, 
skaistus vainadziņus un galvas se-
gas tautu meitām un izrakstītus goda 
svārkus vīriem. Tā bija latviešu tauta – 
veci, vidēji un jauni – lielā vienotībā, 
priekā un mākā, svinot savas tautas 
Deju svētkus. Ja var tādā kopībā un sa-
jūsmā dejot, izejot cauri latviešu tautas 
tūkstoš gadu pagātnei, tādai tautai būs 
dzīvot mūžīgi!

Kopkora koncertu Zvaigžņu ceļā 
klausoties un skatoties video ierakstā, 
atkal deva dažas priekšrocības uztvert 
iezīmīgus momentus un nianses, kas 
sēžot tribīnē nebūtu apzinātas. Bieži 
pievilktie tuvplāni deva iespēju skatī-
tāju acīm redzēt to emocionālo sajūtu, 
ko katrs korists izjuta dziedot. Bija ie-
spēja atkal apbrīnot krāsainos, izšūtos 
tautas tērpus, saskatot katru krustiņa 
šuvumu vai saktas kalumu un tajā pašā 

brīdī izjust latviešu dziesmu radīto 
saviļņojumu, redzot koristes, jaunas 
meitenes ieskaitot, izplūstot asarās. Šai 
lielā latviešu tautas uzvedumā vairāk 
nekā 16 tūkstoši koristi, 1200 dejotāji 
un 1500 mūziķi, solisti un komponisti 
sasniedza latviešu tautas mākslas pil-
nību – to labāko un skaistāko, ko lat-
viešu tauta jūt, ko tā ir pārdzīvojusi un 
ko tā cer. Šoreiz visiem saņēmējiem un 
devējiem bija skaidrs, ka latviešu tauta 
svin savus lielākos tautas svētkus, kur 
katrs – diriģents, korists, komponists, 
pavadītājs, apmācītājs vai administra-
tors deva to labāko, ko tādos svētkos 
sagaida.

Ar nožēlu tikai jākonstatē, ka šo-
dienas Latvijas valdība šos lielos lat-
viešu tautas svētkus ir mēģinājusi 
pasniegt Latvijas tautai kā latviešu 
dziesmu svētkus, nepieminot atklā-
šanā, ka šie dziesmu svētki ir lielākie 
un nozīmīgākie latviešu tautas svētki 
un ir attiecīgi svinami kā tādi. Ja kādu 
tautu atjūdz nost no viņas vēstures, 
tradīcijām vai kultūras mantojuma, 
tā ir nozīmēta iznīcībai; kā ozols bez 
saknēm tā izkalstu un pazustu.

Ņemot vērā, ka šī gada beigās lat-
viešu tauta 18. novembrī svinēs Latvi-
jas valsts 100 gadu jubileju, aizvadītie 
Dziesmu un Deju svētki ir uzskatāmi 
kā prelūdija šai jubilejai; tāpat kā Pir-
mie dziesmu svētki 1873. gadā bija 
iedvesmojums un sākums 1918. gada 
18. novembra brīnumam, kad latvie-
šu tauta ar asinīm izcīnīja savu valsti 
Latviju. Dziesma var pacelt tautas na-
cionālo apziņu, bet valsti var izcīnīt 
tikai ar asinīm. Ja latviešu tauta grib 
pastāvēt, tā nevar vienaldzīgi uzņemt 
šodienas Latvijas valsts politisko no-
stāju, nepasludinot šo 100 gadu jubi-
leju kā latviešu tautas lielos svētkus. 
Ir manāma valdības aktivitāte šajās 
18. novembra svinībās iesaistīt valsts 
minoritātes kā vēstures mantiniekus 
atbrīvošanas cīņām 1918. gadā. Ir pil-
nīgi saprotams iesaistīt līvus, bet teikt, 
ka kādi citu tautu dēli izcīnīja latvie-
šiem Latviju, ir vēstures falsifikācija. 
Protams, igauņi, lietuvieši un poļi bija 
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Kad latvju meitas un latvju dēli zied, dejo un dzied
Lasītāja vēstule

iejaukti dažās cīņās Latvijas teritorijā, 
jo tas bija kara lauks, cīņā pret kopīgo 
ienaidnieku, bet tur viņi cīnījās katrs 
par savu valsti. Teikt, ka viņi cīnījās 
par Latviju, būtu apvainot viņus savas 
tautas nodevībā, cīnoties par citu val-
sti, kad viņu pašu zemes brīvības tai 
brīdī bija būt vai nebūt – likteņa varā. 
Ja ir kādi citi, kas tajā kritiskā brīdī 
palīdzēja latviešu tautai izcīnīt savu 
valsti, tad tie varētu būt Anglijas kara 
flotes jūrnieki, kas ieradās ar savu ka-
rakuģi. Ņemot vērā šodienas trauslo 
politisko stāvokli Eiropā, Latvijas 100 
gadu jubilejā būtu labs diplomātisks 
žests nosūtīt Anglijas valdībai pateicī-
bas rakstu par tā laika palīdzību. Pilnī-
gi nesaprotami, ka kādai citai, šodien 
Latvijā dzīvojošai, minoritātei varētu 
būt kādas pretenzijas uz 1918. gada 
18. novembra notikumiem. Katra mi-
noritāte var, ja viņa vēlas, svinēt savas 
tautas uzvaras; piemēram, krievu mi-
noritāte to var darīt attiecīgā datumā, 
aizejot pie sava pieminekļa Pārdauga-
vā.

Ivars Mirovics,
Melburnā,
31.07.2018.

Laikrakstam „Latvietis“

Noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā“.
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Tiekas Latvijas goda konsuli
Stāsta Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Viens no zīmīgā-

kiem soļiem pēdējā laikā 
latviešu valodas ilgtspē-
jas nodrošināšanai ir šā 
gada 22. martā Saeimā 
pieņemtie likumu grozī-

jumi, kas paredz pakāpenisku pāreju 
vidusskolās uz mācībām valsts valodā, 
tas ir, latviešu valodā.

Protams, šis pašsaprotamais un 25 
gadus aizkavētais solis ir izraisījis pre-
testību cilvēkos, kuriem mērķis, liekas, 
ir atgriezt Latviju Krievijas guberņas 
statusā. Kāda ļoti redzama Latvijas 
partija savā oficiāli Centrālajai vēlēšanu 
komisijai iesniegtajā programmā paredz 
panākt to, ka Latvijai nav nekādas ie-
spējas sevi aizsargāt militāri: „Pazemi-
nāt militāros izdevumus un atgriezties 
pie tādas militāri politiskās situācijas re-
ģionā, kas pastāvēja līdz 2014. gadam“.

Tad vēl: „Izslēgt 2014. gada pre-
ambulu no Satversmes teksta“.

Un ja vēl nav skaidrs, uz ko tas viss 
velk: „Ieviest visās Latvijas skolās ob-
ligātu krievu valodas mācīšanu“. 

Uzminējāt! Tā ir Latvijas Krievu sa-
vienība ar Tatjanu Ždanoku priekšgalā.

Bet kas notiek pašā Krievijā? At-
cerēsimies, ka krieviskā Krievija ir 
tikai maza daļa no pašas Krievijas. 
Kolonisti ir gan apdzīvojuši plašas te-
ritorijas, bet vēl ir 22 vairāk vai mazāk 
autonomas Republikas, katra ar savu 
satversmi un valdību, un kuras ir māj-
vieta kādai etniskai minoritātei.

Krievijā ir 35 oficiālas valodas, bet 
Krievijas Valsts Dome šā gada 19. jū-
nijā pieņēma likumu, ka izglītība 34 
oficiālās valodās vairs nekur nebūs 
obligāta. Vienīgi krievu valoda būs 
visiem obligāta. Līdz šim republikas 
piedāvāja pamatizglītību savā valodā.

Piemēram, pēdējos 25 gadus skolē-
ni Tatarstānas republikā ir obligāti mā-
cījušies tatāru valodu 8 stundas nedē-
ļā. Turpmāk obligātās tatāru valodas 
klases tiks atceltas, kaut arī Tatarstānā 
krievu un tatāru valodām ir vienlī-
dzīgs oficiāls statuss. Būs tikai brīv-
prātīgas 2 vai mazāk stundas nedēļā, 
un tikai ar vecāku rakstisku atļauju. 

Prezidents Putins jūlijā izteicās,* 
ka krievu valoda ir „mūsu daudzna-
cionālās valsts dabiskais garīgais pa-
mats,“ un ka „to nevar aizstāt ar neko“. 
„Piespiest cilvēkam mācīties valodu, 
kura nav viņam dzimtā, ir tikpat ne-
pieņemami, kā krievu valodas mācīša-
nas līmeņa samazināšana.“

Te laikam jāsaprot, ka „cilvēks“ 
(„человек“) ir tikai krievu cilvēks, jo 
citiem drīkst uzspiest valodu, kura nav 
dzimtā. Arī savā republikā.

Krievijas impērija paliek Krievijas 
impērija. Arī Latvijā...

GN
* https://www.business-gazeta.ru/

article/352146

Trudi
Gertrud, Baronesse von Satzenhofer

90
Daudz laimes!

GIN

Ilze Nāgela: Ārlietu ministrija 
Latvijā regulāri aicina uz tikšanos 
Latvijas vēstniekus, Latvijas konsulus 
un goda konsulus no visas pasaules. 
Kad notika šāda tikšanās šogad?

Jānis Roberts Dēliņš: Latvijas 
goda konsulu sanāksme notiek faktiski 
reizi divos gados. Šogad tā norisinājās 
Rīgā no 2. – 4. jūlijam. Latvijas vēst-
nieku sanāksmes notiek citā laikā, bet 
sagadījās, ka šogad Rīgā bija ieradušies 
vairāki vēstnieki, kuri vēlējās apmeklēt 
Dziesmu un Deju svētku pasākumus.

IN: Cik dalībnieku šogad bijāt?
JRD: Piedalījās 119 Latvijas goda 

konsuli no 58 valstīm.
IN: Cik pavisam Latvijas goda 

konsulu ir pasaulē?
JRD: Pēc 2017. gada datiem Lat-

vijai ir 189 goda konsuli un 13 goda 
ģenerālkonsuli.

IN: Cik goda konsuli bijāt ieradu-
šies no Austrālijas?

J R D : 
No Austrā-
lijas bijām 
pieci: Valdis 
Tomanis no 
A d e l a i d e s , 
Juris Meija 
no Brisbanes, 
Jānis Purvinskis no Pertas, Mārtiņš 
Tuktēns no Sidnejas, kā arī es pats.

IN: Kāda bija tikšanās programma?
JRD: Programma bija plaša un 

daudzpusīga. Goda konsulus uzrunā-
ja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, 
Ministru prezidents Māris Kučinksis, 
ekonomikas ministrs Arvils Ašera-
dens, Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras direktors Andris Ozols un 
Latvijas Institūta direktore Aiva Ro-
zenberga. Goda konsuli bija aicināti 
uz Latvijas Valsts prezidenta Raimon-

No kreisās LR goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš, Saeimas priekšsē-
dētāja Ināra Mūrniece un LR goda konsuls Dienvidaustrālijā Valdis Tomanis.
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Šī gada 23. jūnijā, 
Līgo vakarā, faktis-
ki pēcpusdienā, Pertas 
Latviešu Centra pagal-
mā bija sanākuši Zīļuka 
bērni ar māmiņām un 
ciemiņiem, lai svinētu 
Līgo svētkus. Bija vai-

ņagu pīšana, dziedāšana, cepšana uz 
dzīvas uguns. Jāņuguns dedzināšana 
un, kā ir pareizi, dedzinājām arī ve-
cos, iepriekšējo gadu Jāņu vaiņagus. 
Nu viss, kā jau Jāņos pienākas. Lai 
nu mūsu Jāņuguns nebija liela, mums 
tā bija pietiekoši liela, lai mums ļautu 
droši lēkt tai pāri.

Bija sanākuši gan lieli, gan ne tik 
lieli Jāņu bērni un ar vaiņagiem gal-
vās. Nu un kādi tad bija tie vaiņagi? 
Nu taču: visa laba Jāņu zāle, ko plūc 
Jāņu vakarā. Tātad, labi vien bija. Tā 
pie savas mūzikas varējām arī dancot. 
Uz mūsu Jāņiem mums bija arī ciemiņi 
no Latvijas, tie varenie Divriteņu, Div-
kontinentu motociklu braucēji, kuri 
bija atgriezušies no Latvijas, lai atkal 
turpinātu savu ceļojumu pāri mūsu un 
Āzijas kontinentam, atpakaļ uz Latvi-
ju. Zinādami, ka viņi brauc pie mums 
tieši no Latvijas un uz Jāņiem, viņi 
mūs arī varēja pacienāt ar Latvijas alu, 
kā jau Jāņos pienākas. Kad nu bijām 

ēduši, dzēruši, lēkājuši pāri pār uguns-
kuru un arī dancojuši, pienāca arī laiks 
iet uz mājām.

Paldies visiem, kuri bija mūsu Jā-
ņus kuplinājuši, un Zīļuka bērni bija 
mācījušies par to, kā latvieši svin Jā-
ņus. Gaidīsim savus Jāņu bērnus atkal 
nākamgad.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Arī Pertas „Zīļuks“ svin Jāņus
Mazliet aizkavējušās ziņas

„Zīļuks“ svin Jāņus ar visiem jāņubērniem.
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Jāņuguns Latviešu centrā.
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vas Grand Prix, un pašlaik jau kļuvusi 
par neatņemamu sastāvdaļu Rīgas kul-
tūras dzīvē un savas apkaimes jaunuz-
ņēmumu sadarbībā.

Grīziņkalna un tam piegulošo 
Avotu un Purvciema apkaimju attīs-
tībai tiek īstenots Daugavas stadiona 
atjaunošanas projekts. Šī projekta 
pirmajā kārtā atjaunotās un paplašinā-
tās skatītāju tribīnes šovasar jau uzņē-
ma XXVI Dziesmu un XVI Deju svēt-
ku lielkoncerta Māras zeme skatītājus, 
bet līdz 2022. gadam stadionā tiks at-
jaunots dabīgā zālāja futbola laukums 
un vieglatlētikas skrejceliņi, taps jau-
na ledus halle, vieglatlētikas manēža 
un multifunkcionālā halle.

Centra perifērijas Brasas apkaimē 
taps divi projekti. Atjaunojot pamesto 
ēku A. Briāna ielā 13, taps prototipē-
šanas darbnīca Riga Makerspace. 
Te modernas telpas produktu paraugu 
izgatavošanas darbnīcām radīs Rīgas 
dizaina un mākslas vidusskolas un 
Latvijas Mākslas akadēmijas audzēk-
ņi, kā arī radošo nozaru pārstāvji. 
Savukārt Miera ielā 58 tiks izveidots 
izglītības, kultūras un radošo indus-
triju atbalsta centrs TabFab Latvijas 
Kultūras akadēmijai, kā arī radošo in-
dustriju inkubatoram un darbnīcām. 
Abi Brasas apkaimes projekti kļūs par 
mājvietu arī kultūras dzīves norisēm – 
koncertiem, konferencēm, izstādēm.

Savukārt Šķirotavas apkaimē, Lu-
bānas ielā 80, taps skatuves mākslu 
dekorāciju darbnīca un mēģinājuma 

zāles Latvijas Nacionālajai operai 
un baletam. Publiskiem pasākumiem 
piemērotās telpas palielinās kultūras 
pakalpojumu klāstu Šķirotavas un tai 
tuvo Pļavnieku, Dreiliņu un Dārzcie-
ma apkaimju iedzīvotājiem.

Rīgas revitalizācijas kultūras būv-
ju projektu programmu kā ES fondu 
Atbildīgā iestāde plāno un pārrauga 
Kultūras ministrija. VEF kultūras 
pils atjaunošanas projektu vada Rīgas 
pilsētas pašvaldība, Daugavas Stadio-
na atjaunošanu – VSIA Kultūras un 
sporta centrs „Daugavas stadions“, 
bet projektus Brasas un Šķirotavas 
apkaimē – VAS Valsts nekustamie 
īpašumi.

Inita Kabanova
Kultūras ministrijas Sabiedrisko 

attiecību nodaļas referente

Revitalizē Rīgas apkaimes
Turpinājums no 1. lpp.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $60.
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rigassvetki.lv.
Rīgas svētkus piedāvā Rīgas dome, 

sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi 
un nodibinājumu Rīgas Tūrisma Attīs-
tības Birojs. Svētkus Vērmanes dārzā 
organizē Rīgas Latviešu biedrība sa-
darbībā ar SIA Kants Komunikācijas, 
SIA Eiropas Skaņa, SIA Video Centrs, 
Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju un 
Latvijas Maiznieku biedrību.

Sakām paldies par sadarbību: Latvi-
jas Universitātei un Latvijas Universitā-
tes Akadēmiskajai bibliotēkai, Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kino-
fotofonodokumentu arhīvam, Rakst-
niecības un mūzikas muzejam, Latvijas 
Mākslas akadēmijai, Jāzepa Vītola Lat-
vija Mūzikas akadēmijai un tās oper-
mūzikas studijai Figaro, Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem un NBS Štāba 
orķestrim, LR Zemessardzes jauktajam 
korim Stars, Latvijas Biškopības biedrī-
bai, Latvijas Dabas fondam, SIA Vinnis, 
Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības 
Straupe, Latvijas Nacionālajai operai un 
baletam, Latvijas Nacionālajam teātrim, 
Dailes teātrim, Retrofoto, J. Mediņa Rī-
gas 1. mūzikas skolai un tās kameror-
ķestrim Armoniko, Latvijas Profesionālā 
Baleta asociācijai un biedrībai Dejas 
varavīksne, vokālajām grupām Putni, 
Cantemus un Krētas freskas, Ādam-
sonu – Šķepastu ģimenes kvartetam 
Dēvasti, flamenko deju klubam Duen-
de, biedrībai Knīpām un Knauķiem, 
SIA Riga Catering Service un visiem, 
kas piedalās šī notikuma veidošanā!

Stella Līpīte

Rīgas Latviešu 
biedrība (RLB) savā 
150. jubilejas gadā no 
17. līdz 19. augustam 
aicina uz Rīgas Svēt-
kiem 2018Vērmanes dār-

zā un Rīgas Latviešu biedrības namā! 
Svētkos tiks atdzīvinātas tuvākas un tā-
lākas Rīgas Latviešu biedrības vēstures 
lappuses, ļaujot svētku apmeklētājiem 
iejusties biedrības dibināšanas laika – 
19. un 20. gadsimta mijas atmosfērā.

Rīgas svētku laikā Vērmanes dārzs 
pārtaps interaktīvā brīvdabas izrādē Sap-
ņu dārzs – Rīgas Latviešu biedrībai 150, 
kļūstot par vietu, kur Rīgas svētku dienās 
21. gs. satiekas ar 19. un 20. gs. Te satik-
sies sapņi – mūsu priekšteču pirms 150 
gadiem izsapņoti sapņi par pirmo latviešu 
nacionālo organizāciju – Rīgas Latviešu 
biedrību, kuru iemiesojums esam mēs – 
21. gs. cilvēki, turpinot pirms vairāk nekā 
gadsimta iesāktos darbus. Te, kā iespē-
jams tikai sapnī, šodienas rīdzinieki satiks 
savus pirms 100 un 150 gadiem dzīvojo-
šus priekštečus, lai kopīgi svinētu Rīgas 
Latviešu biedrības un Rīgas svētkus.

17. augustā – piektdienas vakarā, 
notiks svētku atklāšana uz Lielās Vēr-
manes dārza skatuves kā svētku pār-
steigums būs Rīgas Latviešu biedrības 
Jubilejas kamerorķestris simfoniskās 
mūzikas koncertā Laikmets un Mūzika.

18. un 19. augustā Vērmanes dār-
zā 10 svētku laukumos atdzīvosies Rī-
gas Latviešu biedrības pirmssākumu 
noskaņa, savijoties ar biedrības šodie-
nas darbību un personībām. Svētku 
viesi varēs sastapt biedrības runasvīrus, 
klausīties dzejas lasījumus un koncer-
tus, piedalīties mākslinieku darbnīcās, 
iejusties Rīgas Latviešu biedrības savie-
sīgo vakaru atmosfērā, kopā ar danču 
vadoni sekot vēsturiskajiem RLB Balles 
un danču likumiem, vērot modes skati, 
teātra ainas, apskatīt izstādi un kopā ar 
bērniem darboties Bērnu laukuma izzi-
nošās un radošās norisēs. Noskaņā palī-
dzēs iejusties parkā izvietotajos ekrānos 
redzamie kino kadri ar 20. gs. sākuma 
Rīgas vēstures mirkļiem. Parkā, līdzte-
kus RLB programmai, darbosies svētku 
partneru rīkotie pasākumi – Grāmatu 
iela, ko veido Latvijas Grāmatizdevēju 
asociācija un Maizes iela, ko veido Lat-
vijas Maiznieku biedrība.

Savukārt Vērmanes dārza estrādē 
ar koncertprogrammām priecēs labā-
kie Rīgas Latviešu biedrības tautas 
mākslas kolektīvi un komisijas, kā arī 
RLB sadarbības partneri.

18. un 19. augustā Rīgas Latvie-
šu biedrības nams Merķeļa ielā 13 būs 
atvērts un apmeklētājiem tiks piedā-
vātas īpaši organizētas ekskursijas. 
Uz tikšanos Rīgas Latviešu biedrības 
150. jubilejas svinībās Rīgas svētkos!

Vairāk par Rīgas Svētku program-
mu varat uzzināt www.rlb.lv un www.

Atvērto durvju un informācijas diena 
Melburnas Latviešu Ciemā

sestdien, 25. augustā, no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00.

61 Fraser Crescent, Wantirna South

Renovēto un pārdodamo mājiņu apskate, informācijas iegūšana 
par Latviešu Ciema sabiedrisko dzīvi un piedāvātajām aktivitā-

tēm, un iespēja satikt ciema vadību. 

Uzkodas un atspirdzinājumi Latviešu Ciema sabiedriskajā namā.

Laipni gaidīsim!

Tuvāku informāciju sniedz Ingrīda Hawke
Tālr.: 03 9800 2977; epasts:

manager@lfs.org.au
www.latvianfs.org.au

Sapņu dārzs – Rīgas Latviešu biedrība svin 150
Rīgas svētki 2018 Vērmanes dārzā

Rīgas Latviešu biedrības nams.
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Kā ir būt latvietim 
ārzemēs? Tā ir pieredze, 
par kuru varētu izteik-
ties katrs ārpus Latvi-
jas dzīvojošais latvietis. 
Bet, kā ir būt latvietim 
Latvijā? Ar šādu piere-

dzi bagātāki nule ir kļuvuši 23 Ame-
rikas Latviešu apvienības izveidotās 
prakses programmas dalībnieki no 
ASV un Austrālijas, kuri nupat no-
slēguši savu piecas līdz sešas nedēļas 
ilgušo prakses darbu Latvijā.

Iespēja pieredzēt dzīvi Latvijā, uz-
labot latviešu valodu un iegūt jaunus 
draugus ir galvenie ieguvumi, ko jau-
nieši izceļ, atskatoties uz savu prakses 
laiku Latvijas kultūras un izglītības 
iestādēs, sabiedriskās bezpeļņas or-
ganizācijās un uzņēmumos. Šo prog-
rammu jau ceturto gadu koordinē un 
finansiāli atbalsta Amerikas Latviešu 
apvienība (ALA), piešķirot jauniešiem 
no ASV stipendijas daļējai ceļa un uz-
turēšanās izdevumu segšanai.

Jūlija sākumā, XXVI Vispārējo 
Dziesmu un XVI Deju svētku nedē-
ļā, Kultūras ministrijas telpās Rīgā 
norisinājās tikšanās starp prakses 
programmas dalībniekiem un Latvi-
jas kultūras ministri Daci Melbārdi, 
Latvijas vēstnieku ASV Andri Teik-
mani, Pasaules Brīvo latviešu apvienī-
bas vadību un ALA Kultūras nozares 
vadītāju un prakses programmas ko-
ordinatori Līgu Ejupu. Sarunas gai-
tā D. Melbārde atzīmēja, ka jaunieši 
Latvijā atrodas svētku laikā, kad gaisā 
virmo svētku atmosfēra. Bet Latvijā ir 
arī sava ikdiena un ēnas puses, skaid-
roja ministre, paužot cerību, ka jaunie-
ši spēj tās pieņemt. Sarunā praktikanti 
dalījās savos iespaidos par dzīvi Latvi-
jā, galvenajiem ieguvumiem un par to, 
cik iederīgi un pieņemti viņi jutušies 
vietējā sabiedrībā. Atbildot uz jautā-
jumu, vai jaunieši arī apsver iespēju 
kādudien dzīvot Latvijā, gaisā pacēlās 
vairāk nekā puses praktikantu rokas, 
apliecinot viņu interesi par atgriešanos 
Latvijā tuvākā vai tālākā nākotnē.

Laila Lapiņa (19), kura Džordž-
taunas Universitātē studē starptautis-

ko politiku, šovasar bija izvēlējusies 
pieteikties praksei pretkorupcijas or-
ganizācijā Delna, jo tas vistuvāk atbil-
dis viņas studiju profilam. „Strādājot 
„Delnā“, man bija iespēja pielietot 
universitātē gūtās zināšanas dzīvē,“ 
skaidro Laila. Viņas darba pienāku-
mos ietilpis darbs ar datu atvērtības 
jautājumiem un iesaiste likumprojek-
ta par trauksmes cēlējiem izstrādē. 
Vērtējot savu pieredzi Latvijā, Laila 
skaidro, ka viņai bija iedvesmojoši 
redzēt šeit notiekošo, kas arī raisījis 
domas par iespējamu pārcelšanos uz 
Latviju. Vispirms gan viņai ir jāpa-
beidz studijas, jāiegūst bakalaura un 
maģistra grāds. Pirms tam pēdējo reizi 
Laila savu vecvecāku dzimtenē bijusi 
2013. gadā. Šogad atgriežoties Latvijā, 
viņa konstatējusi, ka dzīve šeit ir laba. 
Gūtā pieredze arī palīdzējusi Lailai 
pašai priekš sevis atbildēt, ka viņa 
simtprocentīgi vēlas būt latviete un būt 
piederīga latviešu tautai.

Iziet praksi Delnā šovasar bija iz-
vēlējies arī Ojārs Bērziņš (21) no Indi-
anapoles, kurš jau ir pabeidzis bakalau-
ra studijas politikas zinātnēs un kuru 
Delnā saistījusi iespēja iepazīt Latvijas 
politisko vidi un strādāt ar Latvijas po-
litiķiem. Prakses laikā indianapolietis 

bija iesaistīts kampaņas plānošanā, ku-
ras mērķis ir veicināt jauniešu līdzda-
lību šoruden gaidāmajās Saeimas vē-
lēšanās. Ojārs norāda, ka tā esot plaši 
novērojama tendence, ka jaunieši vēlē-
šanās nepiedalās. Lai to mainītu, Del-
nas komanda strādājusi pie radošiem 
risinājumiem, kā šo tendenci mazināt, 
plānojot gan reklāmas TV, gan dažādas 
akcijas sociālos medijos. Uzturoties 
Latvijā, Ojāram īpaši paticis staigāt pa 
Vecrīgu, sajust tajā viscaur jūtamo vēs-
turi. To neesot iespējams iegūt ASV, jo 
pilsētas ir par lielu.

Lūkas Puris (20) no Ņujorkas, 
kurš šovasar prakses programmas ie-
tvaros strādāja Printful uzņēmumā, 
norāda, ka tā bijusi viņa pirmā pieredze 
profesionālā vidē un pilna laika darbā. 
Prakses laikā viņš darbojies satura 
mārketinga jomā, rediģējot mājas lapas 
saturu, blogus un ierakstus sociālos 
medijos. Kopā ar viņu Printful uzņē-
mumā strādāja arī Aleksandrs Blum-
bergs (19) no Vašingtonas, D.C. Arī 
viņš ļoti atzinīgi novērtēja iespēju strā-
dāt šajā ļoti strauji augošajā uzņēmu-
mā, kura darbinieku skaits piecu gadu 
laikā kopš dibināšanas pieaudzis līdz 

Būt latvietim Latvijā
ALA prakses programma

Praktikanti Kultūras ministrijas telpās. Pie galda no labās: PBLA prezidija 
priekšsēde Kristīne Saulīte, LR vēstnieks ASV Andris Teikmanis, kultūras mi-
nistre Dace Melbārde, ALA Kultūras nozares vadītāja un prakses programmas 
koordinatore Līga Ejupe.
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Praktikanti ar kultūras ministri Daci Melbārdi, LR vēstnieku ASV Andri Teikmani, PBLA prezidija priekšsēdi Kristīni 
Saulīti, PBLA pārstāvniecības vadītāju Jāni Andersonu, ALA Kultūras nozares vadītāju un prakses programmas koor-
dinatori Līgu Ejupi.
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Latvijas Okupācijas 
muzeja darbinieku pul-
ku ik vasaru papildina 
latviešu jaunieši no ār-
zemēm – Amerikas Lat-
viešu Apvienības (ALA) 
stipendiāti. Viņi, strādā-
jot kopā ar muzeja gi-

diem un citiem speciālistiem, iepazīst 
Latvijas vēsturi un muzeja darbu, bet 
vēl svarīgāk, tiekas ar Latvijas vien-
audžiem un integrējas Latvijas reālajā 
dzīvē. Lūk, ko par savu darbu raksta šī 
gada praktikante!

„Sveiki, es esmu Marita Pelēce! 
Šogad es saņēmu stipendiju no ALA 
(Amerikas Latviešu Apvienība), lai 
strādātu par praktikanti Latvijas Oku-
pācijas Muzejā. Pēc stipendijas nosa-
cījumiem, praktikantam savā darba 
vietā ir jānostrādā 150 stundas 6 līdz 8 
nedēļu laikā. Daudzi man pazīstamie 
Garezera audzēkņi pēc ALA stipendi-
jas katru vasaru atgriežas, lai strādātu 
un dzīvotu Latvijā, un daži pat plāno 
pārcelties uz Latviju, ieskaitot mani.

Iepriekšējo reizi biju Latvijā pirms 
pieciem gadiem, kad piedalījos divu 
nedēļu braucienā Sveika, Latvija! Šī 
brauciena dēļ atliku došanos uz Ga-
rezeru ar ģimeni, bet dzīvoju Latvijā 
un izbaudīju katru mirkli. Zinot, ka 
2018. gada vasarā būs XXVI Dziesmu 
un XVI Deju svētki, festivāls Baltica 
un simtgades notikumi, es noteikti gri-
bēju būt te.

Manas mātes vecāki ir no Latvi-
jas – no Alūksnes un Liepājas, bet tēva 

senči nāk no Ziemeļ-
eiropas: Norvēģijas, 
Zviedrijas, Igaunijas 
un Vācijas. Mātes ve-
cāku ģimenes bēga no 
padomju okupācijas 
karaspēka un caur DP 
nometnēm Vācijā no-
nāca Amerikā – Mine-
sotā. Mūsu ģimene ļoti 
lepojas ar mūsu latvis-
ko dzīvi un kultūru.

Pirmajās divās die-
nās, kad ieradāmies 
Latvijā, mēs ar veco-
māti (omu) apmeklē-
jām Brīvdabas muzeja 
Gadatirgu. Pirmais 
mēnesis ir bija ļoti 
aizņemts ar darbu un 
dejošanu. Latvijā man 
bija iespēja dejot, uz-
stāties un baudīt fol-
kloras festivālu Baltica 
kā arī Dziesmu un Deju 
svētkus no dalībnieka 
perspektīvas – Rīgas 
Danču klubā. Arī vēlāk 
bija daudz darāmā – 
piedalījos 2x2 jauniešu 
nometnē, apciemoju ra-
dus Alūksnē un Liepājā 
un atpūtos Jūrmalā.

Mans darbs Oku-
pācijas muzejā ir bijis 
aizraujošs, vadītāji un kolēģi – jauki. 
Bija patīkami viņus iepazīt kā cilvēkus, 
ne tikai kā darba biedrus. Priecājos, ka 

man uzticēja tādus pašus darbus, kādus 
veic īstie muzeja darbinieki.”

Latvijas Okupācijas muzejs

MĀRAS SAULĪTES
KAPSĒTAS FONDA

PILNSAPULCE
notiks 2018. gada 8. septembrī, plkst. 11.00

Latviešu ciemā – Sabiedriskajā namā
48/61 Fraser Cres. Wantirna South

Okupācijas muzejā strādā ALA praktikante
Iepazīst Latvijas vēsturi un muzeja darbu

ALA praktikante Marita Pelēce.
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Laipni lūgti!
Adelaides vanadzes atsāk ik sestdienas pusdienu piedāvājumu

Kā jau ALZ (Ade-
laides Latviešu ziņotājs) 
bija sludināts, 4. augustā 
vanagmājā būs baudāmas 
sildošās zupas ziemas 
aukstumā rūdītajiem vē-
deriem. Izvēle no pieciem 
katliem samulsināja dažu 

labu pusdienotāju – ar kuru lai sāk?! 
Šoreiz frikadeļu zupa un rīsu krēms ar 
mērci bija Ilzes M. gaumē; ķirbju zupa – 
Rasmas variācijā, Biruta piedāvāja savu 
tradicionālo biešu zupu, Ilze K. cienāja 
ar pupiņu zupu, bet skābo kāpostu zupu 
kurzemnieku gaumē piedāvāja Ilga.

Prātīgākie un apdomīgākie izvēlē-
jās pa kausiņam no katra grāpīša, un, 
kad nonāca līdz saldajam, tad puncītis 
bija pilns, bet nevar taču atteikties no 
vilinoša krēma košā mērcē. Bija arī 
labi trenēti vēderi, kuri labprāt atkār-
toja savu izvēlēto favorītu.

Pēc kārtīgas paēšanas varēja atslābi-
nāties ar bāra krājumiem, ko laipni pie-
dāvāja Gunārs, un tad jau sarunas raisījās 

pavisam omulīgā gaisotnē, jo bija jāpa-
stāsta un arī jāuzklausa ziemas/vasaras 
notikumi un jaunākās ziņas. Arī vana-
džu dziesmu ansamblis ir atsācis mēģi-
nājumus, nevar taču atpalikt no vīriem, 
kuri sezonu uzsāka pagājušajā nedēļā.

Ja kāds Latvijas dziesmu svētku 
iespaidā ir atklājis sevī līdz šim rūpīgi 
slēptu talantu un griba izvingrināt bal-

si kopīgās dziesmās, nevis 
tikai savā nodabā mājās, 
laipni tiek gaidīts piebiedroties – kopā 
noteikti skanēs brašāk.

Paldies visām zupu vārītājām un 
visiem tiem, kuri nekautrējās atnākt 
uz vanagmāju.

Ilga Vēvere
Laikrakstam „Latvietis“
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Melburnā dzimis un audzis lat-
vietis, grāmatvedis – Ēriks Cīrulis. 
Tiekamies viņa birojā uz nelielu saru-
nu; ar prieku dalos tajā ar laikraksta 
„Latvietis“ lasītājiem.

Ilze Nāgela: Paldies par uzaici-
nājumu viesoties Tavā jaunajā darba 
vietā. Tavas jaunās firmas birojs ir ie-
spaidīgs, ļoti mājīgs, un visur redzu lat-
viskas lietas; Tava latviskuma klātbūtne 
te ir ik uz soļa pamanāma. Man ļoti pa-
tīk arī draudzīgā reklāma, kas sagaida 
klientu jau pie pašas ieejas. Tās pirmās 
sajūtas ir zīmīgākās, tās paliek atmiņā.

Ēriks Cīrulis: Piekrītu Tev, pir-
mos iespaidus ir grūti mainīt.

IN: Kā Tev radās doma uzsākt pa-
šam savu biznesu?

ĒC: Iepriekšējā biznesā es biju 
vairākus gadus, un man radās vēlē-
šanās iesākt kaut ko jaunu. Man un 
mana iepriekšējā biznesa partnerim 
bija katram savi uzskati, un mēs ne-
varējām vienoties par visām lietām. 
Bija vieglāk dibināt jaunu firmu, lai es 
varu visu darīt pēc saviem ieskatiem, 
un arī lai lēmumus varētu pieņemt āt-
rāk. Mums bija ļoti grūti kopā kaut ko 
nolemt. Satikāmies vienreiz mēnesī un 
pārrunājam, tad aiziet prom un pārdo-
mā, atnāk atpakaļ, un mēnesis jau pa-
gājis... par daudz birokrātijas bija.

Turpretim tagad – ienāk prātā ide-
ja, ātri nolemjam tajā pašā dienā vai 
pat dažreiz dažās minūtēs; arī gribēju 
to brīvību, lai es pats varu lemt lietas.

Es arī gribēju dibināt vienu uzņē-
mumu, kas vairāk saistās ar manu lat-
vieša izcelsmi, un kur es varētu spe-
cializēties ar latviešu klientiem. Es arī 
gribēju vienu biznesu, kur mēs varētu 
paplašināties Latvijā, un es atvērt vie-
nu biroju nākotnē – 3 līdz 5 gadu laikā 
Latvijā. Varbūt ne pilna laika, bet to-
mēr Latvijā, un tieši šai virzienā man 
ar iepriekšējo biznesa partneri nebija 
tās brīvības darboties. Turpretim ta-
gad es varu darīt, ko es gribu. Un, ja es 
gribu vairāk virzīties uz latvisko pusi, 
tad to es darīšu. Tas ir nolemts.

Un, starp citu, manai sievai arī bija 
sapnis vadīt biznesu ar mani un ņemt 
daudz lielāku dalību biznesā. Tā kā 
mūsu bērni tagad jau 14 un 16 gadus 
veci, tad viņai ir vairāk laika. Sieva arī 
ir studējusi grāmatvedību, un viņai ir 
tieši tās pašas kvalifikācijas kas man.

IN: Vai Tev jau tagad ir kontakti 
biznesa jomā Latvijā?

ĒC: Man ir draugu Latvijā, bet ie-
spējams, ka ar daži no tiem varētu būt 
arī biznesa saistība nākotnē. Bet nā-
kamajos divos gados es virzīšu lietas 
Latvijas virzienā.

IN: Cik liels ir Tev padoto darbi-

nieku skaits?
ĒC: Pavisam kopā mēs esam sep-

tiņi. Un no 7 darbiniekiem 5 mums ir 
kvalificēti grāmatveži. Runājot par ma-
niem darbiniekiem – šī ir tāda ģime-
niska firma; manas sievas māsa strādā 
pie mums. Šie nav jauni darbinieki, 
lielāka daļa no viņiem strādāja ar mani 
kopā iepriekšējā firmā; vienīgi sievas 
māsa ir jauns darbinieks te, bet pazīstu 
es viņu nu jau 25 gadus. Mums ir vēl 
viena sekretāre, kas strādā 3 dienas ne-
dēļā, bet arī viņa ir sen un labi zināms 
cilvēks, manas sievas skolas biedrene, 
arī mūsu kāzās bija brūtes māsa.

Visi mūsu firmas darbinieki ir labi 
pazīstami savā starpā, un nav nekāds 
ego, neviens nav svarīgāks par otru. Es 
esmu Nr.1, vadītājs un īpašnieks, kam 
kādreiz gala vārds jāsaka.

Pie mums daļēju laiku, kad ir ie-
spējams skolas brīvdienās strādā, arī 
mans dēls, kas ir 11. klasē, jo viņam 
arī ir interese par biznesu, un es gribu 
viņam iemācīt grāmatvedību.

IN: Un strādājot reālu darbu, vis-
labāk iemācās...

ĒC: Tieši tā. Piemēram, vakar 
viņš visu dienu nostrādāja, kārtojot un 
skenējot dokumentus, tādā veidā ie-
mācoties, kā notiek darbs birojā.

IN: Ar ko nodarbojas Tava firma? 
Kāda veida pakalpojumus sniedz?

ĒC: Mēs klientiem, lielāko tiesu 
biznesa klientiem, vadām grāmatas, 
gatavojam gada noslēguma finanšu pār-
skatus. Daži klienti tos sagatavo paši, 
bet mēs tos nobeidzam. Dažiem mēs 
visu kārtojam no sākuma līdz beigām. 
Fināla pārskatus mēs gatavojam un 
nokārtojam, kā arī ienākuma nodokļu 
pārskatus. Šo pakalpojumu sniedzam 
gan indivīdiem, gan biznesa klientiem. 

Revīzijas mēs nekārtojam, t.i., nerevi-
dējam grāmatas; mēs tikai tās kārto-
jam. Revidēšana mani neinteresē, un 
tādu pakalpojumu mēs nepiedāvājam.

Un, protams, katru dienu sniedzam 
konsultācijas, dodam padomus. Mums ir 
tādi klienti, kam regulāri sniedzam pa-
domus, kad vien viņiem tas ir vajadzīgs. 
Sniedzam arī tādus pakalpojumus, kad 
klienti vienkārši piezvana vai atsūta ar 
epastu kādus jautājumus, un mēs kurā 
katrā laikā varam uz tiem atbildēt.

Advokāta darbu mēs nedarām, bet 
mēs dodam padomus, ja klientam, pie-
mēram, vajag testamentu kārtot. Tad 
mēs dodam to padomu no ienākumu 
nodokļu puses. Mēs sadarbojamies ar 
advokātu, jo advokātam varbūt nav to 
zināšanu par grāmatvedību, nodok-
ļiem, kas savukārt ir mums. Un man 
nav tā juridiskā – advokāta puse; tā-
tad, – sadarbojamies ar advokātiem.

Runājot vēl par pakalpojumiem, ko 
mēs sniedzam, jāpiemin, ka pēdējos 
gados bijuši šādi gadījumi, kad klien-
tam, Austrālijas rezidentam, ir īpašu-
mi ārzemēs un ienākumi no ārzemēm. 
Man ir bijuši vairāki klienti, kuriem 
ir īpašumi un ienākumi ir Latvijā, bet 
kas ir Austrālijas rezidenti, kā arī tādi 
klienti, kuriem ir īpašumi Anglijā, 
Amerikā un Ķīnā.

Mani ir arī bijusi daži klienti kuriem 
ārzemju ienākumi nebija uzdoti Austrā-
lijā, un mēs ar advokātu sniedzam ienā-
kumu pārskatu, deklarāciju valdībai, un 
mēs nokārtojām tā, lai viss ir kārtībā.

IN: Bet ja atbildi uz kādu jautāju-
mu kādreiz vajag ļoti ātri?

ĒC: Jā, piemēram, bizness pērk 
jaunu automašīnu; jau paraksta līgumu 

„... Man ir laimējies;
es vienmēr esmu mīlējis savu darbu“
Ēriks Cīrulis – intervija
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Sallija un Ēriks Cīruļi.
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par mašīnas pirkšanu, un pēdējā brīdī 
parādās jautājums par ienākumu no-
dokli, un tūlīt man zvana un sagaida, 
ka es tūlīt varēšu atbildēt.

IN: Bet vienmēr būs jautājums – 
cik tas man maksātu?

ĒC: To grūti konkrēti uzreiz pa-
teikt, jo katrs risināmais jautājums ir 
savādāks. Te es varētu atbildēt ar veco 
anekdoti: „Ja tu zvani un saki vienam 
iebuktētu mašīnu labotājam un jautā, 
cik man maksās salabot manu iebuk-
tēto mašīnu, tad viņš tūlīt teiks – cik tā 
skāde liela; atved mašīnu un apskatī-
sim.“ Līdzīgi ir arī ar manas firmas pa-
kalpojumiem. Pa telefonu cilvēki saka, 
nav jau nekas liels, tikai... bet man tā 
lieta taču jāredz. Par izmaksām es varu 
pateikt tikai tad, kad es redzu, kas te ir 
darāms; man ir jāapskata, cik liels va-
rētu būtu ieguldāmā darba apjoms.

IN: Bet tomēr, ar ko varam sākt?
ĒC: Tas sākuma punkts ar vien-

kāršu ienākuma nodokļa pārskatu būt 
$330, ieskaitot GST. Varbūt var teikt, 
vai tad lētāk nevar? Un te es gribētu 
teikt, ka tas ir arī par mūsu atbildību; 
ir liela atbildība par mūsu darbu, un 
mēs nedrīkstam atļauties kļūdīties. 
Bet ko es piedāvāju klientiem? Viņi 
var atnākt uz pirmo konsultāciju (gan 
ne uz trim stundām!) par brīvu, lai 
pārrunātu, kā sākt, kas ir vajadzības 
un par iespējām sadarboties. Tas ir 
vairāk domāts, lai varētu iepazīties; es 
negribu prasīt cenu par iepazīšanos.

IN: Runājot par latviešu sabiedrī-
bu un latviešiem, kādus pakalpojumus 
Tava jaunā firma varētu latviešiem un 
latviešu sabiedrībai piedāvāt?

ĒC: Ar lielāko prieku pilnīgi visus 
jau iepriekš minētos pakalpojumus. 
Jāsaka, ka latviešu klienti man šad un 
tad prasa padomus un jautājumus, gan 
satiekoties Latviešu namā, Nama ka-
fejnīcā, latviešu skolā utt., un tas ir pil-
nīgi OK, un man vienmēr ir prieks to 
darīt! Šad un tad man jāatbild uz jau-
tājumiem, pāri par leti, kamēr es taisu 
kafiju, kad es kā brīvprātīgais sestdie-
nās strādāju Latviešu nama kafejnīcā.

Pilnīgi visus to pašus pakalpo-
jumus, ko mēs patreiz sniedzam, bet 
latviski un skatoties vairāk uz latviešu 
pusi. Viena jauna lieta, ko es gribē-
tu dibināt, ir piedāvāt pakalpojumus 
tiem latviešiem, kas tagad ir iebraukuši 
Austrālijā, kuriem varbūt nav bijusi sa-
skarsme ar Austrāliju, un nav varbūt tik 
laba angļu valoda un nav zināšanu par 
šejienes sistēmu, kas ir ļoti atšķirīga no 
Latvijas; palīdzēt tiem, kas nezin, kur 
sākt utt. Es varētu arī palīdzēt ar pado-
miem, ne tikai ienākumu nodokļu kār-
tošanā, bet, piemēram, izskaidrot, kā 
noīrēt dzīvokli, kā noīrēt māju. Cilvēki 
domā, ka mēs kārtojam tikai ienākumu 
nodokļus, bet, kad darbojies ar biznesu, 
zināšanas ir daudz plašākas; piemēram, 
kā pieņemt darbiniekus, kā atlaist dar-
biniekus – par tādām lietām ir jāzina. 

Ienākuma nodokļi, ja skatās uz indivī-
du, ir samērā šauri, bet biznesam ienā-
kumu nodokļu diapazons ir ļoti plašs. 
Man ir jau 30 gadu pieredze ar bizne-
siem, un es arī pats vadu savu biznesu.

Par latviešu jautājumu vēl turpi-
not, es gribētu līdzdarboties ar citām 
latviešu firmām, kur un kā var līdzdar-
boties un kā es varu izpalīdzēt. Tas sā-
kuma punkts ir dot ziņu, ka tagad man 
ir jauns bizness. Pieņemu, ka sabied-
rībā zin, ka es esmu grāmatvedis, bet 
daži varbūt nezin, ka man ir jauns biz-
ness, un es vēlētos būt vienīgā grāmat-
vedības firma Austrālijā, kas speciali-
zējas ar klientiem – latviešiem, un cik 
es zinu, nav neviens cits grāmatvedis, 
vismaz Viktorijā, kas ir ar savu bizne-
su. Man ir diezgan labas zināšanas par 
sabiedrību, kas ir kurš. Kad es studēju 
Universitātē, lielākā daļa Latvieši vī-
rieši studēja kā inženieri, un es biju 
vienīgais grāmatvedis. Es apprecējos 
ar grāmatvedi, un tagad mans dēls arī 
izrāda interesi uz grāmatvedību.

IN: Tava pieredze profesionālajā 
laukā līdz šim ir diezgan bagāta: kur 
esi strādājis?

ĒC: Strādāju savā profesijā jau 31 
gadu, un man joprojām patīk mans 
darbs. Šī – mana firma, ir jau mana 
ceturtā darba vieta. Iepriekšējā es biju 
vecākais biznesa partneris un strādāja 
kā partneris 18 gadus. Visi mani klien-
ti un darbinieki, kas bija iepriekšējā 
firmā, nāca man līdzi.

IN: Kādēļ izvēlējies tieši šo pro-
fesiju? Vai kāds Tevi iedvesmoja, vai 
ieinteresēja uz to? Vecāki?

ĒC: Kad es gāju vidusskolā, es ne-
zināju, par ko es gribu kļūt, kā lielākā 
daļa manu klases biedru. Ķīmija un 
fizika mani neinteresēja, bet ko es at-
radu, ka man veicās ar matemātiku un 
grāmatvedību; es varēju atrisināt prob-
lēmas. Vidusskolas beigās es nolēmu, 
ka man laikam jādara grāmatvedības 
kursi, un tad es gāju Universitātē un 
mācījos grāmatvedību. Un atklāti sa-
kot, pat tad, kad es studēju universitātē 
grāmatvedību, es vēl nezināju, vai tas 
ir pareizais lēmums. Nobeidzot studijas 
es cerēju, ka arī tas darbs man patiks.

Universitāti es pabeidzu piektdie-

nā – noliku pēdējo eksāmenu un pirm-
dienā es iesāku darbu, kas man jau bija 
sarunāts. Un šo darbu es tūlīt iemīlēju. 
Es nezinu, vai tagad tas tā ir, bet, kad 
es studēju, pēdējā gadā darba dēvēji 
jau nāca un intervēja studentus; tātad, 
man darbs jau bija sarunāts uz priekšu.

Daudzi cilvēki uzskata grāmatve-
dību par garlaicīgu darbu, kur sēž pie 
papīriem un cipariem. Īstenībā, sāku-
mā varbūt tā ir, bet lietas mainās, kad 
tu iegūsti vairāk pieredzi, tad ir vairāk 
darīšanas ar klientiem, un man ļoti 
patīk ar cilvēkiem komunicēt. Es, pie-
mēram, visu dienu pie galda nesēžu un 
ar cipariem neņemos; to vairāk dara 
mani darbinieki. Es vairāk sniedzu 
konsultācijas klientiem.

IN: Tu esi bijis aktīvs latviešu sa-
biedrībā; pastāsti par saviem pienā-
kumiem, kādi Tev bijuši! Tev ir bijis 
profesionāls darbs arī latviešu kredīt-
kooperatīvā (LACC); cik gadus?

ĒC: Protams, tas bija daļa laika un 
vairāk brīvprātīgs darbs. Valdes sēdes 
mums bija vienreiz mēnesī un vakaros 
pēc pamatdarba. Tur es biju kādus 15 
gadus. Edvīns Misa bija pār pa divdes-
mit gadus priekšnieks un tad es, apmē-
ram, kādus piecus gadus. Pēdējā gadā, 
apvienojoties ar Dnister banku, mums 
bija ļoti liels darbs. Šo banku mēs iz-
vēlējāmies, jo viņi mums piedāvāja tu-
pināt darbu ar sabiedrisku pieeju.

Dnister ir ļoti liela banka, daudz lie-
lāka nekā bija latviešu kredītkoopera-
tīvs. Dnister labāk saprata mūsu etnis-
ko lietu un deva mums iespēju turpināt 
sabiedrisku pieeju; viņi atbalsta mūsu 
skolas un viņi mums dod $25 atbalstu 
katram studentam, tāpat kā viņi dara 
ar savējiem studentiem; tur nav nekāda 
atšķirība. Ja mēs būtu apvienojušies ar 
kādu citu lielu, kā piemēram policijas 
kredīkooperatīvu, kas ir tūkstošreiz lie-
lāks nekā mēs, tad būtu atkal cits stāsts.

Par Tevi un ģimeni
IN: Kas ir Tava pirmā valoda?
ĒC: Mana pirmā valoda bija latvie-

šu valoda. Tēvs man stāstīja, ka sāku 
runāt angliski piecu gadu vecumā, kad 

„... Man ir laimējies;
Turpinājums no 8. lpp.
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Ēriks Cīrulis sava biroja balkonā uz pilsētas centra fona.
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sāku iet austrāliešu bērnudārzā. Man 
nav nekādu atmiņu, kā es pārgāju uz 
angļu valdu; tēvs man šo stāstīja tikai 
tad, kad man bija jau 30 gadu. Tātad, 
tas tiešām neatstāja nekādu iespaidu. 
Man ir brālis un māsa, es esmu vecā-
kais. Mums bija vecvecāki arī; viena 
vecāmāte dzīvoja mājā tieši ap stūri no 
mūsu mājas, bet otra vecāmāte kādus 
5 km attālumā no mums. Viņas mūs 
pieskatīja gandrīz katru nedēļas noga-
li, un mājās jau bija tikai latviešu valo-
da. Bet ko es ievēroju, – kad piedzimst 
otrs bērns un vecākais iet jau austrālie-
šu skolā, tad tas sāk runāt ar mazo brā-
li angliski; tad pienāk māsiņa, un tad 
tu lielies jau ar savu angļu valodu. Tas 
tad varbūt tam otram un trešajam bēr-
nam ģimenē atšķaida to valodu. Tātad, 
mana pirmā valoda ir latviešu valoda.

IN: Kā jūs tagad mājās runājat?
ĒC: Es ar bērniem runāju latvis-

ki, mana sieva pilnīgi piekrīt, ka es to 
daru; viņa vienmēr atbalstījusi lai es 
mācu bērniem latviski, un viņa bija 
tā, kas to iesāka ar mani. Piemēram, ja 
mēs sēžam pie ēdamgalda, tad es ru-
nāšu angliski, atskaitot, ja Sallija runā 
ar dēlu angliski, tad es ar meitu runāšu 
latviski, bet, ja kopā, tad visu runāsim 
angliski. Es esmu laimīgs, ka mani 
bērni runā ar mani un uzrunā mani 
latviski. Es iemācīju bērniem to un sa-
gaidu, ka, piemēram, īsziņas, ko viņi 
sūta, viņi man sūta latviski. Un mana 
meita, it sevišķi, ja viņa kaut ko grib 
no manis, tad zin, ka jāraksta latviski.

IN: Apbrīnojami, ka jums ar Salliju 
ir izdevies abus bērnus Austrālijā izau-
dzināt par latviešiem. Arī Tava sieva, 
varētu gandrīz teikt, ir latviete: mācīja 
latviešu valodu valodas klasē, aktīvi 
piedalās latviešu sabiedrības dzīvē, ie-
saistās notikumos, pasākumos utt. Kā 
tas Tev ir izdevies? Vai nav grūti?

ĒC: Kad Oskars piedzima, es ar 
viņu pašā sākumā sāku runāt latviski, 
tad kļuvu slinkāks un runāju mazāk, 
bet tad, kad viņam bija gads vai divi, 
mana sieva Sallija teica: Vai nu runā un 
runā pareizi, vai nedari nemaz. Viņa 
man deva tādu kā spērienu – dari kār-
tīgi! Un tad no tā laika es runāju ar dēlu 
latviski. Mana sieva bija tā, kas veda 
bērnus uz latviešu spēļu grupu; tas bija 
sākuma punkts, un mana sieva bija kā 
tāds dzinējs šai valodas jautājumā.

No paša sākuma es nolēmu, ka es 
vēlos, lai mani bērni iziet no pamatsko-
las sākuma līdz beigām latviešu skolu. 
Kad bijām jau uz šī ceļa, un kad pienāk 
otrā un trešā klase, tad es gribu, lai būtu 
vidusskola arī. Es visu laiku savā prātā 
cēlu to līmeni augstāk un augstāk un 
nolēmu, ka ne tikai vidusskolu, bet Va-
saras vidusskolu arī un tad arī Sveika, 
Latvija! Kad Oskaram bija pieci gadi 
un viņš bija sagatavošanas klasē, viņš 
katru sestdienas rītu gāja uz austrāliešu 
futbola treniņiem, un tas bija tieši pirms 
latviešu skolas. No treniņa skriet uz lat-

viešu skolu... daž-
reiz bija dubļi uz 
kājām, un vienreiz 
viņš man teica: Vai 
es nevaru darīt ti-
kai futbolu un neiet 
uz latviešu skolu? 
Es zināju, ka viņam 
ir mīlestība uz fut-
bolu, bet teicu: Nē, 
abi ir kopā, vienu 
nedrīkst bez otra; 
darīsi abus divus. 
Šo jautājumu viņš 
uzdeva tikai vienu 
reizi un nekad ne-
atkārtoja. Kad viņš 
bija tuvu pie pamat-
skolas beigšanas, viņš man teica: Pap, tu 
gribēji, lai es pabeidzu pamatskolu, nu 
tad es to esmu gandrīz pabeidzis, bet es 
negribu iet uz vidusskolu. Es teicu tā: Es 
ļoti gribu, lai tu ej, bet, ja tu ļoti negribi, 
es likšu tevi mierā; ja tu neej, tu nožē-
losi, kaut tagad to nesaproti. Man vis-
labākie draugi ir no latviešu skolas, un 
divi vai trīs draugi vēl ir pat no latviešu 
skolas bērnudārza. Un mans dēls viņus 
pazīst labi un zin, ka tā ir patiesība. Tei-
cu: Aizej uz vidusskolas pirmo gadu un, 
ja tad nu galīgi nepatīk, tad tev nav jā-
iet. Nu trīs gadi jau pagājuši, un viņš jau 
šogad absolvēs latviešu vidusskolu. Par 
Vasaras vidusskolu man nemaz nav jā-
piemin, jo viņš pats grib uz to doties. Un 
kas tad notiek? Ar otru bērnu iet vieg-
lāk; Emīlija jau trīs reizes ir bijusi uz vi-
dusskolas noslēguma koncerta/balli, un 
ar viņu nemaz nav jautājums, viņa jau 
pati ir nolēmusi, ka dosies. Šogad viņa 
bija jau pirmo gadu Vasaras vidusskolā.

Arī Dziesmu svētki 2013. gadā atstā-
ja ļoti lielu iespaidu; tad mēs visa ģime-
ne ar bērniem pavadījām veselu mēnesi 
Latvijā. Par Dziesmu svētkiem arī šo-
gad nebija nekādu pārrunu – doties vai 
ne. Pagājušos Dziesmu svētkos es pats 
piedalījos – dejoju. Mani bērni tajā laikā 
bija 9 un 11 gadus veci, un mans paps arī 
bija līdz un bija kopā ar bērniem, kamēr 
mums ar Salliju bija mēģinājumi. Paps 
Latvijā aizveda bērnus uz Jūrmalu, ka-
mēr mums bija mēģinājumi, aizveda 
ciemos pie radiem. Šogad bijām visa 
ģimene, un arī tēvs bija kopā ar mums.

IN: Kā jums šogad gāja Latvijā, 
kad bijāt skatītāji Dziesmu svētkos?

ĒC: Noteikti, tas jau bija iepriekš 
sarunāts, ka mēs, obligāti, dosimies visa 
ģimene. Visi gāja raiti un bija patīkami 
būt kā skatītāji šoreiz un vairāk izbaudīt 
koncertus, mākslas tirgu, apskatīt Lat-
viju utt. Ir arī burvīgi sastapt pazīstamus 
Latviešus no Austrālijas kā arī iepazī-
ties ar Latviešiem ko nepazīstu. Atmos-
fēra Latvijā pa Dziesmu Svētku laiku 
bija ļoti uzmundrinošs. Man arī bija 
liels prieks ka mani bērni varēja pava-
dīt laiku Latvijā arī ar saviem draugiem. 
Mans dēls arī sazinājās un satikās ar 
dažiem draugiem ko viņš pirms diviem 
gadiem satika Sveika Latvijas ceļojumā. 

IN: Abi ar Salliju joprojām dejojat 
Melburnas „Piektajā ritenī“; kā tas 

notika, ka abi sākāt dejot latviešu deju 
kopā?

ĒC: Jā, dejojam joprojām; es jau 
dejoju 10 gadus, bet Sallija jau kopš 
Piektā Riteņa dibināšanas dienas.

IN: Kur jūs iepazināties?
ĒC: Man bija viens draugs, grāmat-

vedis, ar kuru es kopā mācījos univer-
sitātē, un viņam bija kāzas, kur es sati-
ku Salliju, bet tas bija tikai pirmo reiz. 
Nākamreiz es viņu satiku piecus gadus 
vēlāk, kad es vadīju vakara klases grā-
matvežiem, un viņa bija manā klasē! Un 
kad mēs tikāmies pirmajā randiņā, viņa 
man prasīja par manu pagātni, un izrā-
dīja ļoti lielu interesi par Latviju, viņa 
prasīja ļoti daudz jautājumus. Tas bija 
1992. gada jūlijā, un tā gada beigās mēs 
devāmies uz Austrālijas Latviešu Kul-
tūras dienām Sidnejā. Es aizvedu Salliju 
uz Tautas deju uzvedumu. Savā laikā 
viņa daudz bija dejojusi baletu un Tap 
dancing it īpaši. Pēc mūsu – latviešu, 
dejošanas noskatīšanās, viņa, ejot ārā no 
zāles, man teica: Es domāju, ka es arī 
varētu to darīt. Es atbildēju, ka man nav 
nekādu šaubu par to, un dažus gadus 
vēlāk viņa sāka dejot Piektajā Ritenī. 
Un visi man tajā laikā arvien prasīja, nu 
kādēļ Tu nedejo, uz ko es atbildēju, ka 
es palieku pieskatīt mūsu mazos bērnus, 
kamēr sieva dejo. Tad es mazajiem rati-
ņos gāju uz koncertiem. Kad Salija iesā-
ka dejot, mūsu meitiņa Emīlija bija tikai 
dažus mēnešus veca. Turpinājumā gā-
jām uz koncertiem un Kultūras dienām; 
viņa – kā dalībniece, es – kā skatītājs. 
Tā Sallija ienāca latviešu sabiedrībā. 
Viņa arī veda bērnus uz spēļu grupu – 
latviešu bērnudārzu, vēlāk uz latviešu 
skolu, uz bērnu vasaras nometni Tēr-
vetē. 2007. gadā, pēc Kultūras dienām 
Adelaidē, es arī iesaku dejot Piektajā 
Ritenī, un 2008. gada decembrī – Kul-
tūras dienas Sidnejā bija manas pirmās 
Kultūras dienas kā dalībniekam. Un tad, 
kad pirmo reizi uzstājos uz skatuves kā 
dejotājs, es jau bija 44 gadus vecs. Kopš 
tā laika es esmu piedalījies visās Aus-
trālijas Latviešu Kultūras dienās kā da-
lībnieks un piedalīšos arī šī gada nogalē 
Kultūras dienās Adelaidē.

IN: Tu pavadīji Austrālijas latvie-
šu bērnus „Sveika, Latvija!“ braucie-

„... Man ir laimējies;
Turpinājums no 9. lpp.

 
Turpinājums 11. lpp.

Ēriks Cīrulis.
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nā pirms pāris gadiem?
ĒC: Jā, tas bija vienreizēji! Man pa-

šam arī tas ļoti patika, un es uzskatīju to 
savā ziņā arī kā savu Sveika, Latvija!, jo 
manā laikā, kad es mācījos latviešu sko-
lā, tāds neeksistēja, un, ja es varētu otr-
reiz braukt, tad noteikti to darītu. Mana 
meita brauks 2019. gadā uz Latviju Svei-
ka, Latvija! programmas ietvaros, un es 
esmu ar mieru palīdzēt, bet, protams, 
man ir jādod priekšroka citiem vecā-
kiem, kuri varbūt vēl iepriekš nav bijuši.

IN: Ko Tu vēlētos vēl pateikt laik-
raksta „Latvietis“ lasītājiem bez ma-
nis jautātā?

ĒC: Es pašlaik gribu atrast vienu 
latviski runājošu profesionālu grāmat-
vedi – sievieti vai vīrieti, kurš/kura ir 
nolicis/nolikusi visus eksāmenus un 
ir kvalificēts un ar vismaz 5-6 gadu 
darba pieredzi. Es esmu vienīgais, kas 
manā firmā runā latviski, un šis būtu 
mans nākošais solis ar jaunu darbinie-
ku, kas runā latviski.

IN: Nākotnes plāni?
ĒC: Kā jau minēju, es gribēju biz-

nesu, kur mēs varētu paplašināties Lat-
vijā, un es gribētu 3 līdz 5 gadu laikā 
vienu biroju Latvijā, kā arī gribētu spe-
cializēties. Man ir, apmēram, 10% no 
apgrozības Sidnejā un es gribu atvērt 

biroju arī Sidnejā – ne lielu, bet kaut ko 
tādu mazāku. Es jau tagad bieži ceļoju 
uz Sidneju satikties ar turienes klien-
tiem. Es vēlos Sidnejā un Latvijā kaut 
ko vairāk dibināt; tie ir mani nākotnes 
mērķi, varētu teikt. Tas ir, ko es gribu 
sasniegt nākamos 3 līdz 5 gadiem.

Pats es domāju darboties vēl no-
teikti vismaz 15 gadus, un mani galīgi 
neinteresē iet kādā agrākā pensijā. Es 
darbu nejūtu kā slogs, darbs ir mana 
sirdslieta, un man patīk katru dienu 
nākt uz darbu. Man ir laimējies, ka es 
vienmēr esmu mīlējis darbu, ko daru.

Nākotnē es saviem esošiem vai 
potenciāliem klientiem vēlētos 2 vai 3 
reizes gadā novadīt seminārus par grā-
matvedību un ienākuma nodokļiem, kā 
arī varbūt kādu izklaides tikšanos, kā 
piemēram, slēpot ziemā. Man personīgi 
slēpošana ir ļoti tuvu pie sirds; es esmu 
biedrs un arī kasieris „Zilajās Acīs“. 
(Red.: Latviešu dibināts slēpotāju klubs 
„Zilās acis“ ir latviska apmešanās vie-
ta Viktorijas pavalsts Bullera kalnā. 
Telpas ir iespējams īrēt gan slēpošanas 
sezonā, gan arī vasaras laikā. Adrese: 
1 Delatite Lane, Mt Buller, VIC. Mājas 
lapa: www.blueeyes.org.au)

IN: Kā ar Tevi sazināties? Adrese, 
tālruņa numurs, epasta adrese?

ĒC: Biroja –
LARK tālruņa nr. (03) 98245275;
epasts: ericc@larkadvisory.com.au

Mājas lapa: www.larkadvisory.com.au
Te jāpiebilst, ka kopš jūnija mē-

neša mūsu mājas lapa ir ne tikai an-
gļu, bet arī latviešu valodā. Un mēs, 
firmas LARK birojs, atrodams: Sui-
te 302, 12 Cato Street, Hawthorn East, 
VIC 3123. Australia.

Piezvaniet man un atnāciet uz vie-
nu bezmaksas konsultāciju, un redzē-
sim, ko varam darīt.

IN: Ko Tu gribētu novēlēt laikrak-
sta „Latvietis“ lasītājiem?

Runājot par laikrakstu, mans vēlē-
jums būtu, lai laikraksts vēl turpinātos 
un ilgus gadus darbotos!

IN: Paldies par intervijai atvēlēto 
laiku! Novēlu Tev sekmes, un lai plāni 
un vēlmes piepildās.  ■

Tuvojoties jaunajam 
mācību gadam, nosūtām 
jums informāciju par 
latviešu skoliņu Varša-
vā.

Latviešu valodas un kultūras sko-
liņa „Kodoliņš“ darbojas Varšavā no 
2017. gada septembra. Skoliņas nodar-
bību laikā bērni var apgūt latviešu va-
lodu, iepazīt latviešu kultūras tradīci-
jas un sadraudzēties ar citiem latviešu 
bērniem. Nodarbības notiek 2 vecuma 
grupās (2-6 gadus jauni bērni un 6-9 
gadus jauni bērni), uz šo brīdi nodar-
bībās aktīvi piedalās 15-20 bērni.

Nodarbības notiek katra mēne-

ša (izņemot jūlija, augusta) otrajā 
svētdienā no plkst. 11.00 līdz 13.00 
Bagatela ielā 10/6, Varšavā. Aktuālā 
informācija par skoliņas nodarbībām 
un aktivitātēm ir pieejama. Facebo-
ok grupā (https://www.facebook.com/
groups/1854411004805929/).

Skoliņa aicina uz saviem pasāku-
miem visus bērnus, kas vēlas uzturēt 
un pilnveidot latviešu valodas zināša-
nas un prasmes.

Dace Kadakovska

Skoliņas kontaktinformācija:
e-pasts: dace@domlotewski.pl
tālrunis: + 48 662 767 419

mājaslapas adrese:
http://www.domlotewski.pl/skolina

Skoliņas nodarbību izdevumi tiek 
segti no vecāku iemaksām un ziedoju-
miem. Gadījumā, ja vēlaties atbalstīt 
skoliņu ar savu dāvinājumu, konts zie-
dojumiem:
Fundacja Dom Lotewski
ul. Bagatela 10/6, 00-585 Warszawa
Bankas nosaukums: mBank SA
Konta numurs (IBAN):
PL51 1140 2004 0000 3702 7749 7381
SWIFT: BREXPLPWMBK

Latvijas vēstniecība Polijā

„... Man ir laimējies;
Turpinājums no 10. lpp.

Atsākas latviešu skoliņa „Kodoliņš“
Latviešu nedēļas nogales skoliņa Varšavā

400. „Man bija labi redzēt, kā veidojas 
šis bizness,“ skaidro Aleksandrs, pie-
bilstot, ka Printful viņa ieskatā ir ļoti 
moderna firma. Arī Lūkas atzīst, ka 
viņš nebija sagaidījis redzēt, ka viens 
Latvijas uzņēmums spēj tik ātri augt, 
iekarot ASV tirgu, izveidot tur ražot-
nes un gatavoties kotēties ASV biržā.

Atskatoties uz šovasar gūto pie-
redzi, Aleksandrs izceļ, ka ir būtiska 
atšķirība starp viesošanos Latvijā kā 
tūristam un dzīvošanu un strādāša-

nu šeit vairāku mēnešu garumā. Gan 
Lūkas, gan Aleksandrs pieļauj iespēju 
atgriezties Latvijā, kur aizvadīto nedē-
ļu laikā iegūti vietējie draugi, un ir ra-
dusies vēlme turpināt palīdzēt latviešu 
biznesam augt.

Jāatzīmē, ka pagājušajā gadā ar 
Kultūras ministrijas finansiālu atbal-
stu ALA vadībā tapa dokumentālā 
īsfilma Izmēģinājums, kas, tuvojoties 
Latvijas valsts simtgadei, atspogu-
ļoja 2017. gada prakses programmas 
dalībnieku pieredzi un iespaidus par 
dzīvi Latvijā: https://www.youtube.
com/watch?v=7O73V1vnrQY. Šogad ar 

Kultūras ministrijas, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības un ALA atbalstu 
top filmas turpinājums, kas vēstīs ne 
vairs par pagaidu uzturēšanos Latvijā, 
bet gan par apzinātu lēmumu pārcel-
ties uz dzīvi Latvijā. Stāsts tiks stāstīts 
caur ASV dzimušās, kādreizējās Svei-
ka, Latvija! programmas dalībnieces 
Imantas Nīgales skatu punktu, kura 
šī gada pavasarī folkgrupas Imanta, 
Dimanta un Draugi grupas sastāvā 
devās Latvijas valsts simtgadei veltītā 
koncertturnejā pa ASV.

Ilze Garoza
Laikrakstam „Latvietis“

Būt latvietim Latvijā
Turpinājums no 6. lpp.

Latviskuma klātbūtne birojā ik uz soļa 
pamanāma.
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pieļaušana. 
• Somija ir parauga vērta ar savu gri-

bu turēties pie savām vērtībām un 
aizstāvēt savu valsti. 

Nupat atzīmējām desmitgadi Lie-
lajai talkai, kurai bijāt iedvesmotāja. 
Nu tā izaugusi par līdzdalības ziņā, ie-
spējams, plašāko brīvprātīgo pilsonis-
ko aktivitāti Latvijā. Kādi, jūsuprāt, 
bijuši Lielās talkas veiksmes faktori, 
jo īpaši ņemot vērā, ka citās jomās pil-
soniskā līdzdalība Latvijā ir zema?

Mūsu sabiedrībā ir daudzi, kuriem 
nav vienalga, kādā vidē dzīvot savu mūžu 
un kādu Latviju atstāt mantojumā bēr-
niem. Šie cilvēki gribēja un grib paši rīko-
ties, lai sakoptu savu apkārtni. Lielās tal-
kas dienā apkārtne ir visa Latvija. Toreiz 
ideja krita auglīgā zemē, bet tas ir arī liels 
talkas koordinatoru nopelns, ka kustība 
turpinājusies 10 gadus. Ļoti ceru, ka tā 
neizplēnēs, kā tas noticis ar daudzām ini-
ciatīvām. Manuprāt, Lielajai talkai ir arī 
pievienotā vērtība – priecīga kopā būšana.

Kāpēc tomēr citās pilsoniskās 
dzīves jomās pietrūkst Lielajai talkai 
piemītošo panākumu? Varbūt iemesls 
ir nepietiekama spēja koncentrēties 
ilgstošai, pastāvīgai darbībai? Lielā 
talka tomēr ir vienas dienas pasā-
kums, kura rezultāts redzams uzreiz.

Tiesa, talka ir vienas dienas pasā-
kums, bet sagatavošanās tai ik gadu no 
visiem prasa krietni ilgāku laiku. Iemes-
li, kāpēc cilvēki nepiedalās citās pilso-
niskās dzīves aktivitātēs, var būt dažādi 
un arī personīgi. Tie, kam ir darbs, ir ļoti 
noslogoti, īpaši, ja ģimenē ir bērni. Tad 
gluži vienkārši neatliek laika, reizēm pat 
bērniem nē. Esmu dzirdējusi, ka darba 
devēji sakot: vari jau stāties tai arodbied-
rībā, lai aizstāvētu savas tiesības, gan 
atradīsim citu tavā vietā. Liela daļa cil-
vēku ir sarūgtināti, tomēr tikai nopūšas: 
„Slikti un grūti jau ir, bet, neko darīt – kā 
ir, tā ir, jādzīvo.“ Tā ir tāda fatāla pieeja, 
kas atgādina padomjlaiku nostāju: „Gan 
piecietīsim, kaut tikai nebūtu karš.“

Pat to, ka mūsu tauta spēj koncentrē-
ties ilgstošai un pastāvīgai darbībai, jaunā-
ko laiku vēsturē liecina kaut vai pagājušā 
gadsimta 80. gadu beigas, kad nodibināja 
Tautas fronti, un arī Barikāžu laiks. Tas 
kulminējās ar neatkarības atjaunošanu. 
Vēlāk ir bijuši īslaicīgāki skābekļa pade-
ves brīži, bet dažādu iemeslu dēļ tie vien-
mēr izčākstējuši. Piemēram, prezidenta 
Zatlera laiks, „Lietussargu revolūcija.“

Arvien jāpatur prātā mūsu ģeopoli-
tiskais novietojums. Par Latvijas terito-
riju un cilvēku prātiem joprojām cīnās 
mūsu valsts nedraugi, un īpaši pēdējais 
tiek darīts ārkārtīgi viltīgā, gadu sim-
teņos trenētā formā. Liela daļa cilvēku 
nemaz neaptver, cik smalki ar viņiem 
manipulē, un domā, ka paši izdomāju-
ši: Latvija ir neizdevusies valsts.

Latvija nav neizdevusies valsts. 
Mums ir, ar ko lepoties. Tiesa, ir arī no kā 
kaunēties, salīdzinot ar daudzām ES val-
stīm. Tomēr, atskaitot Igauniju un Lietu-

vu, mūsu pilsoņiem un arī tiem, kuri nav 
gribējuši par tādiem kļūt, klājas vislabāk 
salīdzinājumā ar to neatkarīgo valstu ie-
dzīvotājiem, kas uzsāka vai atjaunoja savu 
ceļu pēc Padomju Savienības sabrukuma.

Kas nepieciešams, lai sekmētu 
pilsonisko līdzdalību Latvijā? Vai šim 
procesam jānotiek pašam par sevi pa-
kāpeniskas evolūcijas ceļā, vai varbūt 
to ir iespējams stimulēt?

Nedomāju, ka pilsonisko līdzdalību 
iespējams stimulēt no augšas. Tā tas 
notika padomju okupācijas laikā, kad 
valsts dibināja un balstīja gan padomju 
sieviešu organizācijas, gan, piemēram, 
Sarkanā Krusta darbību, darbaļaužu 
arodbiedrības utt. Šīs ačgārnās rīcības 
sekas jūt joprojām – cilvēki ir atsvešinā-
jušies no valsts un vēl vairāk no domas 
par savu līdzdalību vai atbildību. Vēl ta-
gad, vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu pēc 
neatkarības atjaunošanas, dažas lielas 
pašvaldības cenšas dibināt neatkarīgas 
sabiedriskās organizācijas, vienlaikus 
atstumjot un pat nomelnojot pilsoniskās 
aktivitātes rezultātā radušās kustības.

Manuprāt, risinājums meklējams sa-
biedrības izglītības līmeņa celšanā, un te 
nav runa par lasīt vai rakstītprasmi. Vai 
Latvijā ir daudzi vēlētāju un pat politiķu, 
kuri saprot, ko patiesībā nozīmē jēdzieni 
tiesiskums, demokrātija un, piemēram, 
pašvaldību politika, vai kāda varētu būt 
sabiedrības līdzdalība šajās jomās?

Tuvojas Saeimas vēlēšanas, kurās 
startējošās partijas to biedru maz-
skaitlīguma dēļ bieži dēvē par interešu 
grupām. Iedzīvotāju līdzdalība politis-
kajās organizācijās Latvijā ilgstoši ir 
zemākā Eiropas Savienībā. Kam jāno-
tiek, lai cilvēki Latvijā stātos partijās 
un spētu ietekmēt to darbību?

Es nezinu. Varbūt ir jāmaina mūsu 
partiju vadības darbības stils, jo man 
palicis iespaids, ka augšas nerēķinās ar 
to, ko domā vienkāršie partijas biedri. 
Augstprātība ir lipīga slimība. Ja pēc ie-
vēlēšanas Saeimā deputātam nav regulā-
ras saskares ar vietējām nodaļām, ja tajās 
esošajiem biedriem nav pieejama nekāda 
informācija par to, kas patiesībā notiek, 
ja viņiem nav nekādas ietekmes, par ab-
pusēji auglīgu un ražīgu sadarbību nevar 
runāt. Vispār nevar runāt par sadarbību.

Manuprāt, Rietumu tradicionālajās 
partijās visu laiku saglabājas kontakts 
gan ar parastiem partijas biedriem, gan 
ar vietējām nodaļām. Vismaz man ir ie-
spaids, ka mūsu deputāti pēc ievēlēša-
nas it kā paceļas spārnos un aizlido uz 
metropoli, Jēkaba ielu Rīgā, kur viņiem 
jārisina tik svarīgi jautājumi, ko vien-
kāršais vēlētājs nemaz nespēj saprast.

Kā raugāties uz rudenī gaidāma-
jām Saeimas vēlēšanām? Vai ir kādi 
aspekti, kas rada bažas?

Vairākas izčākstējušas pat sākumā 
lielas partijas ir parādījušas, ka tiešām 
bijušas interešu grupas, kas galvenokārt 
gādājušas par savu biedru un pietuvi-
nāto labklājību. Tāda savulaik bija arī 
komunistiskā partija. Kā izteicies viens 
to laiku redzams politiķis: vispirms man 
un maniem tuviniekiem, pēc tam partijai 

un ja kaut kas vēl paliek pāri, tad valstij. 
Kā atskatoties redzam, šis plāns izpildīts 
turpat par 100% un pirms ceturtdaļgad-
simta iesāktās shēmas joprojām attīstās. 
Tik ilgtspējīga kā alkatība mūsu valstī 
nav bijusi neviena vīzija. Citas idejas 
Latvijā praktiski nav spējušas izdzīvot.

Bažas par rudens vēlēšanām patie-
sībā ir lielākas nekā pirms visām pā-
rējām Saeimas vēlēšanām. Tiesa, tādas 
modušās katru reizi, jo mūsu pat tuvā-
kā nākotne nekad nav bijusi paredza-
ma. Šoreiz atšķirība ir tā, ka, pirmkārt, 
uz slikto pusi izmainījusies situācija 
pasaulē un, otrkārt, latviešu sabiedrība 
ir tik ļoti sašķēlusies vai sašķelta kā ne-
kad agrāk. Tas noticis gan pašu muļķī-
bas dēļ, gan tiek ietekmēts no ārpuses.

Intervijā pirms gandrīz desmit ga-
diem teicāt, ka, pateicoties Latvijā strā-
dājošo diplomātu ziņojumiem, ārvalstīs 
„zina daudz labāk par mums, kurš, kad un 
ko nozadzis Latvijas valstij un kādi kukuļi 
prasīti par labvēlīgiem lēmumiem. Iegūto 
informāciju viņi dalījuši savām valdībām, 
ministrijām un uzņēmēju organizācijām. 
Noslēpums tas ilgi bijis mūsu valsts pil-
soņiem.“ Tagad, kad zināmas tā dēvētās 
oligarhu sarunas, daudzi noslēpumi pa-
gaisuši. Taču – cik Latvijas vēlētājiem 
svarīga ir kandidātu un viņu pārstāvēto 
politisko spēku vadītāju reputācija?

Sevi par vadošiem valsts un pašval-
dību politiķiem dēvējušo sarunas, ko no-
klausījies KNAB, tikai apstiprināja to, 
ko domājoši sabiedrības locekļi varēja 
redzēt un nojaust. Diezin, vai kādam bija 
pārsteigums padomju laikos šikajā vies-
nīcā Rīdzene risināto sarunu tēmas – at-
skatoties, valsts attīstība notikusi tieši tā, 
kā tur tika plānots. Patiesībā, varbūt pār-
steidza vienīgi izvēlētais vārdu krājums.

Var tikai cerēt, ka vēlētājiem svarī-
gāka par mirkļa ieguvumu – solījumu 
nedaudz palielināt pensiju vai izrādīt 
kādu citu pretimnākšanu – izrādīsies 
vēlme dzīvot pašiem un nākamām pa-
audzēm sakārtotā labklājības valstī, 
rīkojoties tā, lai tas īstenotos.

Savulaik, bieži norādot uz 40 bībelis-
kajiem gadiem, daudz runāts par paau-
džu nomaiņu sabiedrībā un politikā kā 
par gandrīz neapšaubāmu jūsu minētās 
rīcības atraisītāju. Kopš valsts neatkarī-
bas atjaunošanas pagājuši jau gandrīz 
30 gadi. Kā redzat notiekam paaudžu 
nomaiņu? Kādi būsim pēc 10 gadiem?

Ļoti ceru, ka pēc 10 gadiem mēs jop-
rojām dzīvosim neatkarīgā un kaut cik 
demokrātiskā valstī... Paaudžu nomaiņa 
pati par sevi neko nemainīs, jo redzam, 
ka ir jauni un samērā jauni cilvēki, kas 
labi apguvuši līdzšinējo praksi. Tiesa, ir 
arī ļoti daudzi gudri jauni cilvēki, kuri iz-
glītību guvuši rietumu augstskolās, kuri 
jau atgriezušies vai labprāt atgrieztos, lai 
savas prasmes liktu lietā dzimtenē. Ne-
zinu, cik plaši atplestām rokām viņi te 
tiek gaidīti. Katrā ziņā, šķiet, ka viņiem 
neiet viegli, piemērojot Latvijā citur ap-
gūtos uzvedības un savstarpējo attiecību 
un morāles modeļus. Tas attiecas gan 

Tik ilgtspējīga kā alkatība...
Turpinājums no 1. lpp.
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da Vējoņa rīkoto pieņemšanu Rīgas 
pilī 2. jūlijā. Tajā pašā dienā Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece aicināja 
goda konsulus uz pusdienām Saeimas 
namā, kur mums bija iespēja arī tikties 
ar Saeimas deputātiem.

IN: Ja nemaldos, tad ir ne tikai 
„pulksteņu salīdzināšana” uz vietas 
Rīgā, Ārlietu ministrijā, bet notiek arī 
izbraukumi pa Latviju. Vai tādi bija 
šogad?

JRD: Šogad izbraukums uz kādu 
Latvijas reģionu netika plānots. Toties 
goda konsuliem bija iespēja apmeklēt 
Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas 
Nacionālo bibliotēku, kā arī vairākus 
uzņēmumus, ieskaitot VAS Latvijas 
Valsts meži, lidostu Rīga un nacionālo 
aviokompāniju Air Baltic un SIA Latvi-
jas Mobilais Telefons. Goda konsuliem 
bija iespēja dāvināt grāmatu Tautas 
Grāmatu Plauktam Latvijas Nacionālā 
bibliotēkā. Tautas Grāmatas Plaukts ir 
stikla konstrukcija piecu stāvu augstu-
mā bibliotēkas ātrijā, un tur glabājās 
bibliotēkai dāvinātās grāmatas ar tajās 
ierakstītiem dāvinātāju vēstījumiem.

IN: Vai dāvināji bibliotēkai kādu 
grāmatu?

JRD: Jā, dāvināju apgāda Jumava 
2013. gada izdoto autores Ilonas Bēr-
ziņas grāmatu Emīls Dēliņš: Patriots, 
žurnālists, diplomāts.

IN: Ko jaunu Tu pats guvi no šī 
gada tikšanās?

JRD: Ir vienmēr ļoti lietderīgi tik-
ties ar Ārlietu ministrijas un ar Konsu-
lārā departamenta vadītājiem, jo īpaši 
tādēļ, ka Latvijas goda konsuli Austrā-
lijā veic daudz konsulārās funkcijas, 
kuras parasti veic vēstniecības. Bija 
interesanti saņemt informāciju par ak-
tualitātēm konsulārajā jomā un ņemt 
dalību Latvijas uzņēmēju un goda 
konsulu kontaktbiržā. Man bija iespēja 
arī iepazīties ar jaunieceltajiem goda 
konsuliem no Jaunzēlandes.

IN: Drīz Latvijā notiks vēlēšanas, 
kurās piedalīsies arī Austrālijā dzī-
vojošie latvieši. Kādu lomu tajās ņem 
goda konsuli Austrālijā? Vai būs kā-
das speciālas maiņas vēlēšanu norisē? 
Cik vēlēšanu iecirkņi būs Austrālijā?

JRD: Goda konsulu sanāksmes 
laikā mums bija iespēja tikties ar Cen-
trālās Vēlēšanu komisijas pārstāvjiem 
Kārli Kamradzi un Ritvari Eglāju. 
13. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 
6. oktobrī. Latvijas pilsoņiem ārze-
mēs, kuri balsošanas dienā ir sasnie-
guši 18 gadu vecumu, ir tiesības balsot. 
Vēlēšanu iecirkņi Adelaidē, Brisbanē, 
Melburnā, Pertā un Sidnejā būs atvēr-
ti no plkst. 7.00 līdz plkst. 20.00. Lai 
nobalsotu, vēlētājiem ir nepieciešama 
derīga Latvijas pilsoņa pase. Vēlēšanu 
iecirkņus Austrālijā izveido Latvijas 
Ārlietu ministrija un Centrālā Vēlē-
šanu komisija Rīgā pēc goda konsulu 
priekšlikumiem.

IN: Sakarā ar Latvijas Simtga-
di Latvijas vēstniece Austrālijā Dace 
Treija-Masī (rezidē Tokijā) rīko pie-

ņemšanu diplomātiem Kanberā. Tā kā 
vēstniece pati nav uz vietas Austrālijā, 
zinu, ka Tavā atbildībā ir virkne orga-
nizatorisko darbu; vai vari par šo pie-
ņemšanu ko tuvāk pastāstīt?

JRD: Pieņemšanas notiks Hyatt 
viesnīcā Kanberā šī gada 26. novem-
brī. Priekšdarbi turpinās, un palīdzī-
gu roku man sniedz Juris Jakovics 
Kanberā. Ir paredzēts, ka pieņemšanā 
būs ap 120 viesu, tajā skaitā Kanberas 
diplomātiskais korpuss, Austrālijas fe-
derālā parlamenta un senāta pārstāvji, 
īpašie viesi, kā arī mūsu tautieši.

IN: Liels paldies par sarunu!  ■

uz politiskajām aprindām, gan uz valsts 
pārvaldi, piemēram, ierēdniecību.

Nākamgad Saeimai jāpārvēlē šis 
vai jāizraugās kāds cits Valsts prezi-
dents. Kas būtu jādara, lai gala rezul-
tāts nenestu vilšanos? Jau kopš neat-
karības atjaunošanas daudz runāts 
par tautas vēlētu prezidentu…

Nemāku izdomāt visaptverošu re-
cepti. Jācenšas darīt visu, lai izglīto-
tu sabiedrību, lai attīstītu tajā kritisko 
domāšanu, un tas attiecas vispirms jau 
uz Saeimas vēlēšanām, kas ir jau pavi-
sam tuvu. Palicis iespaids, ka politiķi 
par to pietiekami daudz nedomā, jo 
domājošu sabiedrību acīmredzot uz-
skata par sava statusa apdraudējumu.

Līdz šim katras vēlēšanas vēlāk 
nesušas vilšanos lielā sabiedrības daļā. 
Nezin kāpēc vēlētāji nespēj ievēlēt pie-
tiekamu skaitu Saeimas deputātu, par 
kuriem būtu pārliecība, ka viņi strādā 
valsts, ne savā, partiju vai sponsoru labā 
un tiešām gādās par Latvijas ilgtspējīgu 
attīstību. Tātad, manuprāt, jāsāk ar Sa-
eimu, par kuras deputātu labo gribu un 
lojalitāti nebūtu šaubu. Ja tas kādudien 
izdotos, tad deputātiem mierīgu sirdi 
varētu uzticēt ievēlēt prezidentu. Pro-
tams, šīm vēlēšanām ir jābūt atklātām.

Minējāt sabiedrības sašķeltību. Ko 

darīt ar tā dēvētajiem čekas maisiem, 
kuru publiskošanu, nododot atklātībā 
arī daudzu sabiedrībā zināmu inteliģen-
ces pārstāvju vārdus, saista ar bažām 
par sabiedrības vēl lielāku šķelšanos?

Vesela paaudze jau uzaugusi, kopš 
šī tēma pa laikam, bet regulāri uzjun-
da mūsu sabiedrību. To, protams, vaja-
dzēja atšķetināt jau daudz agrāk. Ja ir 
tā, ka šajos maisos atrodas galvenokārt 
pazīstamu radošo cilvēku vārdi, tad 
kāda daļa jau nonākusi atklātībā, un 
sabiedrība vismaz pagaidām tāpēc nav 
sašķēlusies, lai gan var domāt, ka tāds 
bija iepriekšējās varas mērķis.

Tie, kas labi pārzina informāciju par 
maisu saturu – gan mūsu zemē, gan aus-
trumu kaimiņvalstī – var turēt uz grauda 
cilvēkus, kuru vārdi ir sarakstos. Kādam 
vai kādiem pēc iespējas ātrāk jāizlemj, ko 
darīt, un jāuzņemas atbildība. Šis droši 
vien nebūs tautas referenduma jautājums.

Šajā sakarā man prātā Elzas 
Stērstes dzejolis Novēlējums (1941):

Lai vecā audze aiziet godam
Kā gulbji, kas pret sauli slīd,
Un lai neviens tos nedzird sodām –
Šo visu plašumu jums dodam
Ar jauniem sapņiem piepildīt.
Lielās talkas ideju esat smēlusies 

no Igaunijas. Šo valsti, kurā esat bijusi 
Latvijas vēstniece, uzkrītoši bieži min 
par attīstības piemēru Latvijai. Ja tas 
ir pamatoti, tad kādi bijuši Igaunijas 

sekmīguma iemesli? Ar ko igauņi biju-
ši labāki par latviešiem?

Ir jārunā atkal par sabiedrības izglī-
tību. Tas notika jau pagājušā gadsimta 
80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, 
kad praktiski visi igauņi ar ievērojamu 
Somijas atbalstu mācījās demokrātiju, 
valsts un pašvaldību politiku, tiesisku-
mu – visu to, kas svarīgs dzīvei neatka-
rīgā demokrātiskā valstī ar tirgus eko-
nomiku. Igaunijas sabiedrība nepieļāva 
privatizāciju pēc oligarhu diktāta un lī-
dzekļus ieguldīja valsts attīstībā un pil-
soņu labā. Rezultātus redzam šodien.

Pērn, sagaidot Somijas – otras 
valsts, kurā esat strādājusi par Latvi-
jas vēstnieci, – simtgadi rakstījāt, ka 
Somija „ilgstoši noturējusies ideāla 
augstumā un kalpojusi latviešiem par 
paraugu vismaz pusotru gadsimtu.“ 
Kas tieši Somijā ir parauga vērts?

Par to, kāpēc mēs cienām un ap-
brīnojam Somiju, esmu rakstījusi savā 
grāmatā Ziemeļzemes cēlā tauta, ko 
šogad izdeva apgāds Zinātne.* Tāpat 
kā visi, arī es augsti vērtēju šīs valsts 
pilsoņu lielo gribu turēties pie savām 
vērtībām un aizstāvēt savu valsti.

Intervijas pirmpublicējums 
LV  portālā www.LVportals.lv

*Laikraksts „Latvietis“ Nr.503:
http://laikraksts.com/raksti/8011,
http://laikraksts.com/raksti/8010

Tik ilgtspējīga kā alkatība...
Turpinājums no 12. lpp.

Tiekas Latvijas goda konsuli
Turpinājums no 3. lpp.

Jānis Roberts Dēliņš Latvijas Nacio-
nālā bibliotēkā 4. jūlijā ar dāvināto 
grāmatu Tautas Grāmatu Plauktam.
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Simtgades zaļumballes Latvijā 11. augustā
Sestdien, 11. augustā, simt dienas 

pirms Latvijas valsts simtās dzimša-
nas dienas, visā Latvijā tiks rīkotas 

zaļumballes lauku kapelu, orķestru 
muzikantu, ziņģētāju vai tautas mūzi-
kas ansambļu pavadībā.

Ādažu novadā, plkst. 21.00. balle 

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
6. augusts
Askolds, Aisma
1903. lauksaimnieks, izglītības darbi-
nieks Artūrs Rozentāls.
1981. SLT aktieris, sabiedriskais dar-
binieks Edgars Greste.

7. augusts
Alfrēds, Fredis, Madars
1923. astronoms Matīss Dīriķis (mazā 
planēta nosaukta viņa vārdā).
1946. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Kārlis Ātrens.

8. augusts
Mudīte, Vladislavs, Vladislava

1953. komponiste, ērģelniece Ilze 
Akerberga.
1958. māksliniece Zita Sudņika.
1983. latviešu futbolists Oskars Kļava.

9. augusts
Madara, Genoveva, Genovefa 
1938. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Kārlis Kasparsons.
1985. mūziķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Daina Kaina.

10. augusts
Brencis, Inuta, Audris
1923. rakstniece, literatūrzinātniece 
Ingrīda Sokolova.

11. augusts
Olga, Zita, Liega, Zigita
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena
1920. Latvija un Padomju Krievija 
paraksta miera līgumu. Līdz ar to Pa-
domju Krievija ir pirmā valsts, kas de 
jure atzīst Latvijas neatkarību.
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Roksija Reitere.

12. augusts
Vizma, Klāra
1948. aktieris, režisors, pedagogs Ed-
munds Freibergs.
1983. Latvijas valstsvienības basket-
boliste Anete Jēkabsone-Žogota.  ■

 
Turpinājums 15. lpp.

Jānis Blumbergs aizsaulē
17.01.1927. – 20.07.2018.

Daži Pertas latvieši regulāri pavada 
mūsu auksto, lietaino ziemu, saulītes sil-
dītajā vasariņā, Latvijā. Viens regulārais 
šīs labās izvēles piekopējs jau daudz ga-
dus ir bijis Pertā labi pazīstamais Jānis 
Blumbergs. Viņš jau ap Jāņu laiku pošas 
un dodas uz Carnikavu Latvijā, kur viņš 
apkopj savu zemītes gabaliņu un bauda 
Latvijas dabu. Tā nu arī šogad Jānis devās 
turp jau maija mēnesī, kur mēs vēl pirms 
Jāņiem ar viņu tikāmies un vēlāk kopā 
bijām uz Latvijas Simtgades Dziesmu un 
Deju svētku lielsarīkojumiem. Kopā pa-
staigājām pa Rīgas ielām, ieēdām pankū-
kas un iedzērām  Latvijas aliņu. Viss gāja 
uz priekšu, un vēl pirms mūsu atceļa uz 
mājām mēs tikāmies restorānā Radiem un 
Draugiem uz atvadu maltīti.

Tikai nedēļu pēc mūsu atgriešanās 
Pertā, saņēmām ziņu, ka Jānis ir cietis 
smagā autokatastrofā, kuras rezultātā 
pēc nedēļas dzīvības glābšanas darbībām 
slimnīcā, 20. jūlijā Jāņa sirds beidza puk-
stēt. Tā mums bija negaidīta un neticama 
ziņa, jo paši vēl jutāmies, it kā nemaz 
neesam vēl atgriezušies Pertā. Pēc vairā-
kiem birokrātijas sarežģījumiem ar Jāņa 
dēla un viņa draugu pūlēm viss tika no-

kārtots, lai bijušais latviešu leģionārs va-
rētu atdusēties dzimtenē. Jānis vienmēr 
atbalstīja Lestenes Brāļu kapu būvi un to 
vienmēr apmeklēja. Viņa vēlme bija savā 
laikā tur starp saviem cīņu biedriem tad 
arī atdusēties. Jānis Blumbergs ar varenu 
Latvijas Daugavas Vanagu godu, gādību 
un  izrīcību, tika guldīts pie saviem cīņu 
biedriem Lestenes Brāļu kapos.

Jānis Blumbergs bija dzimis 
1927. g.17. janvārī Rankās, Latvijā. Ie-
saukts latviešu leģionā, kura sastāvā cīnī-
jies karalaukos un kara beigās nonācis fran-
ču gūstā, kur apstākļi esot bijuši jo sevišķi 
smagi. Pēc gūsta Jānis mēģina apmesties 
latviešu bēgļu nometnēs, kuras viņu norai-
da. Tas jaunajam zēnam ir ļoti sāpīgi, bet 
vēlāk viņš tomēr nonāk Vircburgas bēgļu 
nometnē. Tad Jānis iestājas Melnajos pie 
amerikāņu armijas un tur dienē kā šoferis, 
pārvadājot augstāko pakāpju amerikāņu 
virsniekus. Kad Jānis redz, ka Vācijā uz 
pastāvīgu dzīvi nekāda palikšana nav, viņš 
piesakās izceļot uz Austrāliju, un 1949. g. 
22. jūnijā Fremantles ostā Rietumaustrāli-
jā Jānis ar vairākiem citiem latviešu bēg-
ļiem nokāpj no kuģa Goya.

Nu seko Austrālijas valsts līguma 
darbs armijas nometnē, strādājot par šofe-
ri/mehāniķi, vedot prom dažādus lūžņus 
un grabažas. Līguma beigās Jānis strādā 
kādā mehāniskā, inženieru firmā. Vēlāk 
aiziet uz laukiem un uzsāk pats savu uz-
ņēmumu, strādājot lauku saimniecībās, 
labojot mehāniskas lauksaimniecības ie-
rīces. Specializējoties pie vakuuma pum-
pju remontiem, Jānis gūst lielu piekriša-
nu, jo ar savu darbu viņš saimniekiem 
ietaupa lielus finansiālus izdevumus.

Ar darbu Austrālijas lielo attālumu 
laukos Jānis zaudē sakarus ar Pertas lat-
viešu kopienu. Viņš apprecas ar sievu 
austrālieti un izaudzina divus dēlus un 
meitu. Bērni ir labi izglītoti, labi iekārto-
jušies un dzīvo neatkarīgi no tēva. Ienākot 
pensijas gados, Jānis atgriežas Pertā un ar 
jaunu sparu ķeras pie palīdzības darba 
gan Pertas kopienā, gan Latvijā. 2008. g. 
viņš atkal iestājas Daugavas Vanagu or-
ganizācijā un drīz vien jau darbojas noda-
ļas valdē. Būdams liels dziesmu mīļotājs, 
Jānis iestājas arī DV korī un arī par biedru 
Latviešu Biedrībā Rietumaustrālijā.

DV Pertas nodaļas valdē Jānis pilda 
saimniecības vadītāja pienākumus, kur 
viņš iegulda daudz sava laika, lietojot sa-
vas jo plašās zināšanas, prasmi un izvei-
cību Pertas Latviešu Centra uzturēšanā. 
Dažādiem remontiem viņš ziedo daudz 
ne tikai sava laika, bet arī daudz savas 
personīgās naudas Centra ierīču darbības 
uzlabošanā. Viņš ir bijis ļoti rosīgs Pertas 
latviešu kopienā, un Jāņa palīdzīgā roka 
ir bijusi vienmēr jūtama gan Daugavas 
Vanagu Pertas nodaļas, gan citu Pertas 
latviešu organizāciju sarīkojumos. Paras-
ti viņš ir pielicis savu roku bez prasīšanas, 
bet kur vien viņš ir redzējis, ka tur ir vaja-
dzīga kaut kāda palīdzība. Par nopelniem 
DV organizācijas mērķu sekmēšanā un 
par viņa darbu Pertas latviešu sabiedrībai 
Jānis ir apbalvots ar Daugavas Vanagu 
Austrālijas valdes Atzinības Rakstu.

Tavas palīdzīgās rokas un tavas 
draudzības trūkums mums Pertā vēl 
ilgu laiku būs jūtams. Lai tev ir salda 
dusa savu cīņu biedru vidū.

Jānis Purvinskis

Jānis Blumbergs
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 8. aug., plkst. 19.00 DLOA 
sēde Tālavas mazajā zālē. Atgādinājums: 
visiem organizāciju vadītājiem ziņoju-
mus iesniegt 3 dienas pirms sēdes, sūtot 
pa e-pastu: dloapvieniba@gmail.com
Ceturtdien, 9. aug., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble ALB namā un ēdīsim 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Svētdien, 12. aug., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 16. aug., plkst. 10.30 ALB 
namā skatīsimies deju koncertu Vēl 
simts gadu dejai no XXVI Vispārējo 
latviešu dziesmu un XVI deju svēt-
kiem. Pēc koncerta pasniegsim siltas 
pusdienas, tāpēc lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 14. augustam. Ieeja $2.
Svētdien, 19. aug., plkst. 14.00 Baltic 
Way Freedom Concert igauņu namā, 
200 Jeffcott St, North Adelaide. Bārs 
būs atvērts dzērienu iegādei un bez-
maksas uzkodas būs sagādātas. Dalī-
bas maksa $10. Māksliniekiem un sko-
las bērniem ieeja brīva.
Trešdien, 22. aug., plkst. 9.45 LAI-
MAS pusdienas.
Trešdien, 22. aug., plkst. 11.00 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdie-
nām Blue Gums Hotel. Senioru cena 
pusdienām sākot ar $14.95. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 17. augustam.
Ceturtdien, 23. aug., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble ALB namā un ēdīsim 

pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 25. aug., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS Pavārmākas kursi. Ulla 
Gicasvili demonstrēs gulaša recepti. 
Dalības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Sestdien, 25. aug., plkst. 14.00 DV namā 
notiks Daugavas Vanagu Adelaides noda-
ļas pilnsapulce pie katra klātesošo biedru 
skaita. BALSSTIESĪBAS BŪS TIKAI 
FINANSIĀLIEM BIEDRIEM. LŪ-
DZU, NOKĀRTOJIET SAVU BIEDRA 
MAKSU PIRMS SAPULCES.
Svētdien, 26. aug., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 19. aug., plkst. 11.00 dievkal-
pojums. 13. svētdiena pēc Vasarsvētiem.

Brisbanē
Sestdien, 25. aug., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Dalības maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 18. aug., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes baz-
nīcā. Kalpos mācītājs Kolvins Makfer-
sons (Colvin MacPherson). 

Kanberā
Sestdien, 25. aug., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības saiets Immanuel 

baznīcas zālē, Lyons. Skatītais un pār-
dzīvotais Dziesmu un Deju svētkos Lat-
vijā. Vairāki Kanberas latviešu saimes 
locekļi stāstīs par saviem iespaidiem, 
skatīto un pārdzīvoto, viņu viesoša-
nās laikā – Dziesmu un Deju svētkos, 
Latvijā. Ieeja pret labprātīgiem ziedo-
jumiem, palīdzēt segt izdevumus. Gro-
ziņi vēlami. Visi laipni lūgti.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 12. aug., plkst. 13.00 Sv. Pē-
tera baznīcā draudzes dievkalpojums. 
Dievkalpojumā kalpos mācītājs Ivars 
Osis no Sidnejas.
Svētdien, 12. aug., plkst. 14.00 tūlīt 
pēc dievkalpojuma baznīcas zālē drau-
dzes pilnsapulce. Pilnsapulces dienas 
kārtība draudzes locekļiem tiks izsū-
tīta pa pastu/e-pastu katram atsevišķi. 
Pēc pilnsapulces mūsu parastais drau-
dzības saiets baznīcas zālē. Pie pašu sa-
rūpētiem groziņiem, siltiem un vēsiem 
padzērieniem pakavēsimies draudzīgās 
pārrunās, kur arī draudzes priekšnieks, 
tikko atgriezies no divu mēnešu cie-
mošanās Latvijā, pastāstīs par saviem 
iespaidiem un novērojumiem Latvijas 
simtgades gadā un mūsu Baznīcas (no 
25. – 29. jūnijam) plenārsēdē, Rīga.

Melburnā
Otrdien, 14. aug., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
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notiks Garkalnes ciemā pie Olimpiskā 
centra, kur muzicēs „Ādažu muzikanti“.

Piņķos, Babītes pagastā, Babītes 
novadā plkst. 21.00. balle notiks pie 
Piņķu ūdenskrātuves; spēlēs leģendārā 
grupa „Credo“; darbosies kafejnīcas.

Baldones novadā, Vanagkalnu 
estrādē zaļumballe, sākot no plkst. 
22.00; spēlēs grupa „Rēzus pozitīvs“.

Carnikavas novadā, Gaujmalā pie 
Carnikavas Novadpētniecības muze-
ja, sākot no plkst. 19.00 balli spēlēs 
„Ogres Danču klubs“.

Garkalnes novadā pie Etnogrāfiska-
jā brīvdabas muzejā, kur pie Priedes kro-
ga plkst. 19.00 uzstāsies dziedātāji Olga 
Rajecka un Uģis Roze, grupa „Eolika“, 
dziedošo aktieru ansamblis ILGA, Nor-
munds Jakušonoks un Tipa orķestris u.c. 
Biļetes var iegādāties „Biļešu paradīzē“.

Ikšķiles novadā ballē pie Dubkalnu 
ūdenskrātuves dabas parka „Ogres Zilie 
kalni“ teritorijā no plkst. 13.00 norisi-
nāsies kultūras un sporta festivāls. Bal-
les sākums plkst. 22.00; uzstāsies grupa 
„Mītavas soļi“ un DJ Transleiteris.

Ķekavas novadā balles norisināsies 
vairākās vietās: plkst. 21.00 Katlakal-
nā, atpūtas vietā „Nēģīši“ muzicēs gru-
pa „Mazā Ģilde“. Ķekavā, Dzirnavu 

estrādē zaļumballe, kurā skanēs mūzi-
ka ar iedzīvotāju sagādātajām platēm.

Krimuldas novada Lēdurgas pa-
gasta brīvdabas estrādē plkst. 22.00. 
ballē muzicēs Ivo un Ina Aizgaļi.

Mālpils novada plkst. 19.00 balle 
pagalmā pie „Koklēm“; plkst. 22.00 
Mālpils estrādē sāksies balle kopā ar 
grupu „Nektārs“ un Sidgundas un Māl-
pils bijušajiem balles muzikantiem.

Mārupes novadā ballēšanās nori-
sināsies Jaunmārupes dabas parkā, kur 
muzicēs grupas „Rumbas Kvartets“ un 
„Galaktika“. Sākums – plkst. 20. Pirms 
tam plkst. 14 ikviens aicināts piedalīties 
konkursā „Mārupes garša 2018“, kur 
kūku pagatavošanā spēkiem mērosies 
novadnieki. Plkst. 18 apmeklētājus prie-
cēs Eduarda Rozenštrauha simtgades 
jubilejas koncerts „Bij’ vasara toreiz tik 
zaiga...“ ar plašu mākslinieku plejādi 
(Dainis Skutelis, Anmary, Normunds 
Rutulis, Normunds Zušs, Atis Auzāns 
u.c.). Pasākuma laikā darbosies bufete.

Olaines novada Olaines Mežaparka 
estrādē plkst. 19.00 simtgades zaļumbal-
le „Jel ziņģēsim to ziņģi“; muzicēs gru-
pas „Lauku muzikanti“ un „Karakums“.

Ropažu novada Zaķumuižas klubā 
plkst. 22.00 muzicēs Zemessargu pūtē-
ju orķestris. Ballētājus aicina ģērbties 
svētku drānās, līdzi ņemt labu garastā-
vokli, groziņu ar lauku labumiem un 

kādu aizrautīgu stāstu, ar ko dalīties. 
Salaspils Kultūras nama „Rīgava“ 

Mūzikas un mākslas dārzā plkst. 20.00 
balle, kurā muzicēs grupa „Bučbend“ 
Artūra Manguļa vadībā. Plkst. 15.00 
dūmburbuļu diskotēka bērniem.

Saulkrastos uz brīvdabas estrā-
dē plkst. 21.00 balle; muzicē Kristapa 
Krievkalna instrumentālā grupa, solisti 
Ginta Krievkalna un Andris Ērglis, Rai-
ta Ašmaņa bigbends, grupa „Colt“, kā 
arī viesi: Katrīna Gupalo, Alex un gru-
pa „Musiqq“. Saulkrastu svētki „Ballē-
jam uz visiem simts!“ sāksies jau piekt-
dienas, 10. augusta, vakarā, ilgs visu 
sestdienu un turpināsies vēl svētdien.

Sējas novada Pabažu ezerkrasta 
estrādē plkst. 22.00 balle; muzicēs 
grupa „Propellers“.

Siguldas novada Allažu pagasta 
Tautas nama parkā plkst. 19.00 zaļum-
balle „Lecam pa vecam tenisčībās“; mu-
zicēs saksofonists Arnis Graps un grupa 
„Kruīzs“. Balles laikā notiks pirmā Allažu 
ķimeļa prezentācija, ko radījuši „Zilver“ 
dzērienu darītavas meistari, izpētot vēstu-
riskos materiālus un eksperimentējot.

Stopiņu novadā Līgo parka estrādē 
plkst. 22.00 uz dejām aicinās Juris Neret-
nieks un grupa „Kolibri“ no Lielvārdes. 
Pirms zaļumballes tiks piedāvāta Lieliz-
rāde ar dziesmām, jokiem un pārģērbša-
nos „(Ne)pareizie Dziesmu svētki“.  ■

Simtgades zaļumballes Latvijā...
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 6. augustā.
€1 = 1,56290 AUD
€1 = 0,89280 GBP

€1 = 1,71540 NZD
€1 = 1,15430 USD

Sestdien, 18. aug., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 25. aug., plkst. 13.00 līdz 
plkst. 15.00 Atvērto durvju un informā-
cijas diena Melburnas Latviešu ciemā. 
Renovēto un pārdodamo mājiņu apska-
te, informācijas iegūšana par Latviešu 
Ciema sabiedrisko dzīvi un piedāvāta-
jām aktivitātēm, un iespēja satikt cie-
ma vadību. Uzkodas un atspirdzināju-
mi Latviešu Ciema sabiedriskajā namā. 
Laipni gaidīsim! Tuvāku informāciju 
sniedz Ingrīda Hawke. Tālr.: 03 9800 
2977; epasts:  manager@lfs.org.au
Līdz 14.sept. tekstila mākslinieces 
Zettas Kantas un keramiķes Marlīzes 
Maiburgas (Marlize Myburgh) izstāde 
My Neighbour’s Garden (Mana kaimi-
ņa dārzs) izstāde Maroondah Access 
Gallery, Maroondah Federation Esta-
te, 32 Greenwood Ave., Ringwood.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 12. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 19. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 26. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. DRAU-
DZES PILNSAPULCE plkst. 12.00

Pertā
Svētdien, 26. aug., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu gadskārtējais sarīko-
jums. Visi laipni aicināti.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. aug., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 10. aug., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā. Juris Krā-
dziņš lasīs par dzejnieku Vili Cedri-
ņu un viņa dzejoļus deklamēs Kārlis 
Gulbergs. Otrā daļā viesosimies atkal 
Rīgā, Dziesmu svētku laikā.
Sestdien, 18. aug., plkst. 13.30 filma 
Sapņu komanda 1935 Latviešu namā. 
Subtitri angļu valodā. Pirms filmas ka-
fejnīcā varēs iegādāties zupu.
Sestdien, 25. aug., plkst. 18.00 Dauga-
vas Vanagu un sporta kluba Spars rī-
kotais latviešu sports un latviešu spor-
tisti pasaulē Trivia vakars ANGĻU 
VALODĀ DV namā. Pieteikties Inārai 
0409027994 vai Viktoram 0413018588
Svētdien, 26. aug., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu biedrības gadskārtējā 
pilnsapulce Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 12. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 19. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. aug., plkst. 10.00 diev-

kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 12. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 19. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 26. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Jaunzēlandē
Sestdien, 18. aug., Latviešu namā, 
38 Gasson Ielā, Sidenhema, Kraistcer-
čā, pilnsapulce, un 27 gadu atzīmēšana 
kopš Latvijas otrās neatkarības. Do-
diet ierosinājumus par valdes nodarbī-
bām un kā labāk veicināt un turpināt 
latviešu un mūsu draugu sabiedrību. 

Latvijā
Piektdien, 10. aug., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 10. aug. – 12. aug., alter-
natīvais kamermūzikas festivāls San-
susī. (https://sansusi.lv)
Sestdien, 11. aug., plkst. 19.00 atzīmē-
jot 10 gadus, kopš uzsākts Likteņdārza 
projekts, un īpašā veidā veltot to Lat-
vijas simtgadei, skaistajā Likteņdārza 
ainavā pašā Daugavas krastā notiks 
krāšņs koncerts Latvijas Likteņdārzs. 
Atklāšana. Kopā ar Latvijas Nacionālo 
simfonisko orķestri, pianistu Vestardu 
Šimku, dziedātāju Daumantu Kalni-
ņu un Rīgas Doma zēnu kori koncertā 
baudīsim krāšņu programmu – Imanta 
Kalniņa un Raimonda Paula tautā iemī-
ļotos skaņdarbus, latviešu simfoniskās 
mūzikas klasiku un īpaši šim koncer-
tam rakstītus jaundarbus, ko komponē 
Vestards Šimkus un Raimonds Tiguls. 
Pie diriģenta pults Andris Poga.
Sestdien, 11. aug., gleznainajā Lielupes 
krastā, Mazajā Mežotnes pilī jau septīto 
gadu tiek rīkots svarīgākais Pētera Vaska 
fonda notikums, kuram par godu tiek pa-
sūtīti vairāki jaundarbi; koncertā tiks pir-
matskaņotas kompozīcijas, kuras radīju-
ši komponisti Georgs Pelecis un Evija 
Skuķe. Latviešu vokālās kamermūzikas 
jaundarbus atskaņos LNO soliste Evi-
ja Martinsone, pianiste Agnese Egliņa 
un klarnetists Guntis Kuzma. Koncertā 
skanēs arī latviešu kamermūzikas darbi, 
kuru autori ir pazīstamie latviešu kom-
ponisti Pēteris Vasks, Arturs Maskats, 
Jānis Mediņš, Mārīte Dombrovska, Pē-
teris Barisons un Ingmārs Zemzaris. Bi-
ļetes uz 11. augusta koncertu var iegādā-
ties Biļešu paradīzes kasēs un internetā.
Sestdien, 11. aug., simt dienas pirms 
Latvijas valsts simtās dzimšanas die-
nas, visā Latvijā tiks rīkotas zaļumbal-
les lauku kapelu, orķestru muzikantu, 
ziņģētāju vai tautas mūzikas ansambļu 
pavadībā. Skat. rakstu Simtgades za-
ļumballes Latvijā 11. augustā.
Svētdien, 12. aug., plkst. 12.00 Les-
tenes baznīcā Muzikāls svētbrīdis: CD 

Sapnis par ērģelēm Lestenes baznīcā 
prezentācija. Ikviens laipni gaidīts.
Svētdien, 12. aug., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 17. aug. – 19. aug. Rīgas 
Svētki 2018 Vērmanes dārzā un Rīgas 
Latviešu biedrībā.
Sestdien, 18. aug., plkst. 19.00 līdz 
plkst. 20.30 Ērmaņu muižā Arta Jē-
kabsone Quintet koncerts.
Svētdien, 19. aug., Lestenes Brāļu 
Kapos kapu svētki. Koncerts.
Otrdien, 21. aug., plkst. 17.30 Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka, 
konferenču zālē, Jaņa Rozentāla lau-
kums 1, Rīgā Rietumu mākslas pasau-
lē labi pazīstamais laikmetīgās mākslas 
procesu pētnieks, mākslas vēsturnieks 
Terijs Smits (Terry Smith) no Austrā-
lijas. Mērķauditorija: aicināti visi inte-
resenti! Ieeja bez maksas. Iepriekšēja 
pieteikšanās nav nepieciešama.
Līdz 26. aug. izstāžu zālē Rīgas 
mākslas telpa skatāma XXVI Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem veltīta tautas lietišķās mākslas 
izstāde Radītprieks. Tā pulcē vairāk 
nekā 1100 meistaru, kas darbojas 125 
tautas lietišķās mākslas kolektīvos.
No 12. jūnija Latvijas Nacionālā arhīva 
(LNA) administrācijas ēkas Rīgā, 
Šķūņu ielā 11, logos skatāma izstāde 
Latviešu dziesmu svētki pasaulē, kas, 
balstoties uz LNA Latvijas Valsts arhīvā 
saglabātajiem dokumentiem, dod ieskatu 
latviešu dziesmu svētku vēsturē ārpus 
Latvijas (Vācijā, Lielbritānijā, ASV, 
Kanādā un Austrālijā) laikā no pirmajiem 
pēckara gadiem līdz mūsdienām. Izstāde 
skatāma arī interneta vietnē: http://www.
archiv.org.lv/dziesmu_svetki_pasaule/
Līdz 10. sept. Mākslai vajag telpu rīko 
mākslas un mūzikas projektu Skaņai 
vajag mākslu MVT Vasaras mājā 
Kalnciema ielā 36/38, Rīgā. Izstāžu 
ciklā Skaņai vajag mākslu piedalās 
grupa Instrumenti, grupa Mumiy Troll, 
komponists Imants Kalniņš, Intars 
Busulis, pianists Vestards Šimkus un 
grupa Prāta Vētra, kas radījuši jaunas 
muzikālas ainavas par to izvēlētajiem 
darbiem no Zuzānu ģimenes mākslas 
kolekcijas. Katrā izstādē būs skatāma 
viena no mūziķu izvēlētajām gleznām 
laikmetīgā scenogrāfijā un klausāma 
tai jaunradītā muzikālā kompozīcija.
Līdz 30. sept. Latvijas valsts simt-
gades programmas ietvaros Latvijas 
Nacionālās mākslas muzeja galvenās 
ēkas Lielajā zālē (Rīgā, Jaņa Rozentā-
la laukumā 1) būs skatāma vērienīga 
IMANTA TILLERA personālizstāde 
Ceļojums uz nekurieni. Imants Tillers 
(1950) ir viens no vadošajiem Austrāli-
jas mūsdienu māksliniekiem.  ■
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