
LR ārlietu ministrs uzrunā ANO
Par Latviju un starptautiskām tiesībām
Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča runa ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesijā Ņujorkā

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Ekselences! Godājamie delegāti!
Vēlos apsveikt Mariju Ferdinandu Espinosas Garsesas kundzi, viņai stājoties šīs 

Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājas amatā, un apliecināt, ka Latvija Jūs pilnībā at-
balsta. Izsaku pateicību arī Miroslavam Lajčāka kungam par viņa aktīvo darbu, veicot 
ANO Ģenerālās asamblejas iepriekšējās sesijas priekšsēdētāja pienākumus.

Godājamie delegāti!
Es šo asambleju uzrunāju manai valstij ļoti īpašā laikā. Šogad Latvija svin sava 

Pasaulē ir vairāki 
tūkstoši tautu, taču ir ti-
kai 196 valstis, tātad – ti-
kai mazākumam ir sava 
valsts. Mēs, latvieši, 
esam starp tiem, kuriem 

tā ir! Mēs gan to nez kāpēc sākam uz-
tvert kā pašsaprotamu, taču pašreizē-
jie izaicinājumi Latvijai kā nacionālai 
valstij ir ļoti nopietni. Ja tos neņemam 
vērā, tad kādu dienu varam piedzīvot 
Krimas vai Donbasa scenāriju.

Patlaban, jaunā civilizācijas at-
tīstības posmā, arī kari notiek citādi. 
1940. gadā mūsu valsti sagrāva ar pēkš-
ņu, ātru un milzu politisku spiedienu un 
militāriem draudiem, tūlīt to okupējot un 
anektējot, pēc tam pakļaujot un piepildot 
mūsu telpu ar antivērtībām. Savukārt 

jaunās paaudzes jeb hibrīdkarš ir lēni 
lienoša okupācija, pakāpeniski, nemanot 
pieradinot auditoriju, ar dažādiem iegan-
stiem un aizbildinājumiem iefiltrējot an-
tivērtības un izspiežot mūsējās. Tad Lat-
vijas politiska un militāra pakļaušana ir 
tikai polittehnoloģijas jautājums.

Karošanas veids ir mainījies no pa-
rastā uz hibrīdkaru. Tas ir uzbrukums 
visai sabiedrībai svarīgām jomām 
vienlaikus, lai to sagrautu, galveno 
uzmanību pievēršot pretinieka preto-
šanās gribas iznīcināšanai. Tomēr kara 
būtība – vērtību cīņa karojošo pušu 
starpā – nav mainījusies.
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Ilze Nāgela: Vēlēšanas jau klāt un 
pilnīgi skaidrs, ka tajās ir jāpiedalās! 
Vai varu Tevi lūgt dalīties ar savu vie-
dokli? Daudzi Tavi draugi un talanta 
cienītāji Austrālijā ir mazliet apmulsu-
ši, ko darīt? Par ko vēlēt?

Ivars Cinkuss: Jā, nu tā ir, ir grū-
ti, dzīvojot ārpus Latvijas; pat Latvijā 
ir daudzi, kas ir apjukuši, kur nu vēl 
dzīvojot ārpus Latvijas un neredzot to 
politisko virtuvi. 

IN: Vai esi sekojis partiju kampa-
ņām un pirmsvēlēšanu solījumiem?

IC: Es esmu politiski aktīvs cil-
vēks, vienmēr sekoju līdz un klausos 
politiskās diskusijas iespēju robežās, 
tā kā man tā bilde ir diezgan klāra – 
kas ir kas.

IN: Varbūt sāksim ar to, no kā vē-
lētājiem būtu jāuzmanās?

IC: Šobrīd situācija ir tāda – 
skaidrs, ka nedrīkst balsot par parti-
jām, kuras Latviju var novest atpakaļ 
uz austrumu ceļa. Ir jābalso tikai par 
tādām, kuras stingri domā par ei-
ropeiskām vērtībām, un mēs esam 
Eiropas sastāvdaļa. Līdz ar to, ļoti 
bīstami būtu balsot par Saskaņu, par 
Latvijas krievu savienību nemaz neru-
nājot, bet es nedomāju, ka kāds par to 
balsos, jo tā ir ļoti margināla organizā-
cija. Bet katrā ziņā noteikti vajag iz-
vairīties no Saskaņas un no sociālde-
mokrātiem – tās apvienības, kas ir trīs 
partiju apvienība. Saskaņa ir tikai tādā 
eiropeiskā sociāldemokrātu ādā, bet 
pilnīgi skaidrs, ka patiesībā vienmēr 
bija un ir Kremļa projekts. Un ja Sa-
skaņa tiktu koalīcijā ar Zaļo un Zem-
nieku savienību (ZZS), tad skaidrs, ka 
mēs būtu Krievijas ietekmes zonā.

Zaļo un Zemnieku savienība ir ļoti 
bīstama, jo, pirmkārt, viņi ir bijuši 
visu laiku pie varas, un tā ir tāda sapu-
vusi partija; bīstami par to balsot. Un 
atkal – neuzķerties uz brīnišķīgo no-
saukumu Zaļo un Zemnieku savienība; 
tā nav Ulmaņa partija, tā ir Lemberga 
partija.

Vēl viena bīstama lieta, uz ko ne-
vajadzētu uzķerties, – uz pilnīgiem 
populistiem, kāds piemēram ir Artuss 
Kaimiņš KPV LV. Pirms viņš iekļāvās 
politikā, viņš bija Nacionālā teātra ak-
tieris; viņš ir cilvēks, kas nāk ar „Visu 
nost! Visu sagraut un sākt no nulles!“ 
Viņam vienīgais domājošais cilvēks, 
bet kas ir bīstami, diemžēl, ir Atis Za-
katistovs. Piemēram, ja šī partija nāktu 
pie varas, viņš grib likvidēt Kultūras 
ministriju. Es pateikšu kāpēc – Artuss 
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Ko darīt 6. oktobrī? Par ko vēlēt? Par ko nevēlēt?
Ivars Cinkuss – intervija

noteikti Jaunā konservatīvā partija ir 
laba izvēle.

Un ceturtais – Latvijas Reģionu 
Apvienība ir tāda, kurā ir pilnīgi saka-
rīgi cilvēki, un kā jau liecina pats no-
saukums, viņiem ir laba pārstāvniecī-
ba visā Latvijā. Šī partija ir alternatīva 
Zaļo un Zemnieku savienībai, kura jau 
25 gadus sēž Saeimā un vienkārši ba-
rojas no cilvēku naudas. ZZS visu lai-
ku un visādos veidos ir bijuši pie varas.

IN: Un tātad?
IC: Tātad, ja šis četras partijas: 

Latvijas Reģionu apvienība, Jaunā 
konservatīvā partija, Attīstībai/Par! 
un Jaunā Vienotība kopā varētu izvei-
dot koalīciju, tad Latvija būtu ļoti dro-
šās un labās rokās uz četriem gadiem, 
un nekas nenovirzītu mūs no kursa uz 
rietumiem nevis uz austrumiem.

IN: Kāds ir Tavs aicinājums?
IC: Es aicinātu arī neuzrauties 

uz tradicionālo Nacionālo apvienību 
„Visu Latvijai“ – „Tēvzemei un Brīvī-
bai“; arī šie cilvēki ir bijuši pie varas 
ārkārtīgi ilgus gadus un vadījuši ties-
lietu ministriju. Ne tikai tieslietu, bet 
tā ir viņu pārraudzībā bijusi visus šos 
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Kaimiņš ir kliedzošā izkārtne, bet vi-
sas smadzenes ir Atis Zakatistovs. Tā 
kā arī viņi ir ļoti bīstami.

IN: Un Latvieši Nacionālisti?
IC: Latviešu Nacionālisti – uz to 

nedrīkst uzķerties; arī margināla par-
tija un absolūti populisti, kam nav ne-
kādas sajēgas vispār par pasauli... viņi 
arī ir pret Eiropu, visu tik latviešiem 
pašiem darīt... bīstami.Es aicinu ne-
uzķerties uz nosaukumu Latviešu Na-
cionālisti, jo viņiem būtībā nav nekāda 
sakara ar latviešu nacionālistiem; tā ir 
partija, kas ir pilnīgi pret visu – izstā-
ties no NATO... utt.

IN: Ivar, bet par ko Tu ieteiktu bal-
sot?

IC: Manā galvā ir izkristalizējušās 
četras partijas, kuras atbilst maniem 
priekšstatiem par lietu kārtību un par 
to, kā Latvijai ir jāattīstās, un trīs no 
tām ir jaunas. Jaunā Vienotība nav jau-
na, bet ļoti nomainījušies cilvēki tajā. 
Jaunā Vienotība ir viena no tām, kura 
pārstāv pilnīgi Latvijas vietu Eiropā 
un liberālās vērtības. Jaunā Vienotība 
ir viena no trijām partijām, kuras arī 
atbalsta partnerattiecību likuma pie-
ņemšanu; tas nozīmē – kas nav laulībā, 
bet tomēr gadiem ilgi dzīvo kopā. Ja 
cilvēki gadiem dzīvojuši kopā un viens 
nomirst, tad otram nav nekādu juridis-
ku tiesību ne uz kopīgu īpašumu utt. 
Pretinieki mēģina to pagriezt, ka tas ir 
tikai geju likums, bet nekā tamlīdzīga. 
Šis likums regulē partneru attiecības 
kā tādas – vienalga vai starp vīrieti un 
sievieti, vai viena dzimuma cilvēkiem. 
Tas man ir ļoti svarīgi, un es personīgi 
uzskatu, ka šāds likums ir nepiecie-
šams, jo es zinu no personīgās piere-
dzes, no sev tuviem cilvēkiem, kuri ir 
cietuši no tā, ka šāda likuma nav.

IN: Kas ir partija Attīstībai/Par?
IC: Partija Attīstībai/Par! faktiski 

ir izveidojusies no divām apvienībām: 
pirms astoņiem gadiem Repše ar Juri 
Pūci izveidoja tādu Latvijas attīstībai 
partiju, un šai partijā iekšā ir daudz 
laba intelekta, bet brīžiem tāda aiz-
domīga naudas izcelsme. Kustība Par 
izveidojās pirms kāda gada; tie ir ļoti 
gudri cilvēki – jauni, ar ļoti labu izglī-
tību, ar ļoti skaidru skatu uz dzīvi, un 
šīs partijas vienkārši apvienojās, un 
tāpēc ir – Attīstībai/Par, bet kopā viņi 
veido ļoti nopietnu, intelektuāli poli-
tisku spēku. Un arī ir pilnīgi skaidrs, 
ka ar viņiem Latvija nenoies pa bur-
buli ne ekonomiski, ne filozofiski, ne 
politiski.

Līdzīgas vērtības pārstāv arī Jau-
nā konservatīvā partija, tā sauktā Bor-
dāna partija. Viņi arī ir par tādu pil-
nīgi skaidru eiropeisku ceļu, bet viņi 
ir pret šo partnerattiecību likumu, un 
tāpēc es personīgi par viņiem nebal-
sotu, bet, ja cilvēki ir konservatīvi un 
arī ir pret partnerattiecību likumu, tad 
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Rīga, 26. septembris. Latvieši 
pasaulē domā par mūsu valsts nākot-
ni un seko līdzi politiskajai situācijai 
Latvijā pirms 13. Saeimas vēlēšanām, 
ar satraukumu gaidot šo vēlēšanu re-
zultātus. Saprotam, ka Latvijas tau-
ta – visi 1 548 100 balsstiesīgie pilso-
ņi – 6. oktobrī atradīsies vēsturiskas 
izvēles priekšā: ļaut Latvijai turpināt 
attīstīties rietumu demokrātisko tra-
dīciju ietvaros, balsojot par kādu no 
stabilajām labēji centriskajām partiju 
apvienībām; izmēģināt kaut ko jaunu, 
atbalstot kādu no nesen izveidotajiem 
politiskajiem spēkiem; vai arī ļaut Lat-
vijai slīdēt austrumu kaimiņa ietekmes 
sfērā, nepiedaloties vēlēšanās vispār, 
vai izvēloties kādu no kreisi noskaņo-
tajiem spēkiem.

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība (PBLA), kas vairāk nekā 60 
gadu iestājusies par Latviju, cīno-
ties par neatkarības atjaunošanu 
okupācijas gados un palīdzot stipri-
nāt Latvijas demokrātiju un ekono-
miku jaunatgūtās brīvības gados, 
ir politiski neitrāla organizācija. 
Mēs vienojam organizēto latviešu 
sabiedrību pasaulē. PBLA nevar un 
nedrīkst sniegt padomu tautiešiem 
pasaulē, kā balsot; mēs varam tikai 
iestāties par mums visiem svarīga-
jām vērtībām – latvisko kultūru, 
izglītību, ekonomiskās labklājības 
veicināšanu un Latvijas valsts dro-
šību. Tās ir mūsu pamatvērtības, 
uz kurām mēs balstām savu darbu. 
Izvēle, par ko balsot, ir jūsu rokās 
un uz jūsu sirdsapziņas! PBLA būs 
jāstrādā un jāsadarbojas ar nāka-
mo valdību un Saeimu, lai kāda tā 
būtu, tāpēc mums jāietur politiskā 
neitralitāte.

Aizvadītajos gados PBLA ir iz-
veidojusi ne tikai tuvas darba attiecī-
bas ar mūsu galvenajiem sadarbības 
partneriem – Ārlietu ministriju, bet 
esam arī labi sadarbojušies arī Kul-
tūras, Aizsardzības, Izglītības un 
zinātnes ministrijām. Esam vienmēr 
bijuši uzklausīti Valsts prezidenta un 
Ministru prezidenta kancelejās. Atzi-
nīgi novērtējam valdības un ministri-
ju centienus stiprināt valsts drošību, 
piešķirot 2% no valsts kopprodukta 
aizsardzībai, atbalstīt diasporas bēr-
nu un jauniešu izglītību, atbalstu kul-

tūras darbam, kas mums palīdz uztu-
rēt latvietību ārpus Latvijas. Valsts 
ir nozīmīgi atbalstījusi kultūras pa-
sākumus un Latvijas simtgades svēt-
ku norises ASV, Austrālijā, Kanādā, 
Dienvidamerikā (Brazīlijā), Krievijā 
un, protams, Eiropas valstīs. Latviešu 
valodas aģentūra gādā par diasporas 
centieniem uzturēt augstvērtīgu lat-
viskās izglītības sistēmu. Šis atbalsts 
tiek sajusts un novērtēts!

Mēs aktīvi līdzdarbojamies un 
dodam Latvijai pretī – PBLA dalī-
borganizācijas ir nepārtrauktā kon-
taktā ar Latvijas stratēģisko part-
nervalstu valdībām, šo valstu ārlietu 
ministrijām, politiķiem, informējot 
un aizstāvot Latvijas valsts intere-
ses un palīdzot sasniegt ārpolitiskos 
mērķus. Kanādas latviešu organizā-
cijas sadarbojas ar Kanādas karavī-
ru vadību pirms tie dodas misijā uz 
Latviju. ASV latvieši nemitīgi veic 
Latvijas interešu aizstāvības darbu 
ASV kongresā un informē ASV Ār-
lietu ministriju, Austrālijas latvieši 
palīdz ar biznesa kontaktiem Āzijas 
valstīs. Eiropas Latviešu apvienība 
popularizē latviešu kultūru, veido 
latviskās izglītības sistēmu Eiropas 
valstīs, cenšas aizstāvēt jaunizbrau-
cēju intereses. Mēs visi kopā gādājam 
par Latvijas drošību un atpazīstamību 
pasaulē, palīdzam veicināt ārvalstu 
investīcijas Latvijā, veidot biznesa 
kontaktus. PBLA novērtē, ka Latvijas 
politiķi un diplomāti arvien vairāk 
uzskata diasporu kā Latvijas vēstne-
šus pasaulē, kas palīdz diplomātiska-
jam dienestam un sadarbojas ar to un 
citām Latvijas valsts institūcijām.

PBLA aicina visus balsstiesīgos 
Latvijā un ārpus tās aktīvi piedalī-
ties 13. Saeimas vēlēšanās. Pildīsim 
savu pilsoņa pienākumu pret valsti! 
Lai kādi būtu 6. oktobra rezultāti, 
PBLA aicina pēc vēlēšanām sastā-
dīt valdību, kas turpinās rūpēties 
par valsts drošību un Latvijas tau-
tas un valsts pamatvērtībām, kā arī 
turpināt iesākto darbu korupcijas 
apkarošanā un birokrātijas sloga 
mazināšanā.

Lai realizētu visu augšminēto, ne-
pieciešama politiska griba, kuru var 
realizēt tikai politiskās stabilitātes 
apstākļos. PBLA aicina Latvijas parti-
jas konstruktīvi strādāt kopā Latvijas 
labā, domājot par ilgtermiņa valsts 
interesēm, nevis ne tikai par balsīm 
kārtējās vēlēšanās. PBLA tic Latvijas 
nākotnei, un mēs ceram uz saprāta 
balsu uzvaru 6. oktobrī. Saules mūžu 
Latvijai!

PBLA pārstāvniecība
Rīgā, 2018. gada 26. septembrī

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šoreiz ļoti īsi.

EJIET 
BALSOT!!!
Neuzķerieties uz lē-

tiem saukļiem! Sevišķi 
vēlēšanu laikā vietā ir vecais latviešu 
sakāmvārds, ka „solīts makā nekrīt“.

Latvijas valdīšana nav spēle, kurā 
„viss būs labi“, vienalga, ko mēs lie-
kam pie varas. Varētu būt labāk nekā 
patlaban ir, bet ļoti viegli varētu būt 
daudz sliktāk.

Latvija tagad ir brīva, neatkarīga, 
demokrātiska, latviska valsts. Paturē-
sim to tādu!

GN

PBLA nostāja pirms 
13. Saeimas vēlēšanām
Aicinājums aktīvi piedalīties

gadus, un viņi tādus mēslus ir savārī-
juši ar maksātnespējas administrato-
riem, barojušies no pilnīgi netīras nau-
das. Viņi ir balsojuši ļoti bieži Saeimā 
vienoti kopā ar Saskaņu... tātad, uz 
vārda nacionāls un latvisks es aicinu 
neuzrauties, jo katrs jau var pielikt klāt 
kādu nacionālu saukli, bet apakšā tam 
nav nekāda sakara ar nacionālismu.

Par Nacionālo apvienību man, pro-
tams, vienīgais ir ļoti žēl, jo es gribētu, 
lai Dace Melbārde paliek par kultūras 
ministri. Dace Melbārde ir tas pozitī-
vais piemērs no šīs apvienības.

Manuprāt, ir pilnīgi pienācis laiks 
iedot gaismu jauniem cilvēkiem, pilnī-
gi jauniem cilvēkiem, lai ZZS un Na-
cionālie iet opozīcijā un strādā no opo-
zīcijas, jo, protams, ka viņi iekšā tiks, 
bet jautājums ir, cik liels pretspars būs 
no jaunajiem un tas ir ļoti izšķiroši.

IN: Un pavisam īsi?
IC: Īsumā – gaismu jaunajiem un 

nevajag uzrauties uz vārda nacionāls. 
Par pārējām partijām es vispār neru-
nāju, jo tās ir marginālas un nenozīmē 
absolūti neko.

Ir jāmainās, un vienu vajag saprast 
visiem cilvēkiem, ka šobrīd pie varas 
visus šos gadus ir cilvēki, kas bijuši 
pie varas arī padomju laikā – tie, kas 
bija izsitušies padomju laikā, padomju 
ēras norietā, un viņi ir vadījuši Latvi-
jas valsti, un līdz ar to Latvijas valstij 
ekonomiski iet tā, kā iet; politiski iet 
tā, kā iet; daudz sašķeltības un ko dara 
Saskaņa un Nacionālā apvienība kopī-
gi, katrs graužot no savas puses, bet īs-
tenībā barojot vienas un tās pašas dzir-
navas, jo nacionālā sašķeltība Latvijā 
ir šobrīd lielāka nekā pirms gadiem, 
pilnīgi noteikti. Un šāda sašķeltība ir 
vajadzīga vienīgi Krievijai, ko viņi 
dara globāli arī Eiropā un Amerikā; 
tā, ka ļoti, ļoti jāuzmanās no baltajiem 
jēriņiem.

IN: Paldies Tev!  ■

Par ko vēlēt? Par ko nevēlēt?
Turpinājums no 2. lpp.
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Teātra izrāde notiks 
AL57KD 27. decembrī 
plkst.17.00 Adelaides 
Latviešu namā, Tālavā.

Sidnejas Latviešu 
Teātris (SLT) lēma, ka 
uz Latvijas simtgadi ir 

nepieciešama luga, kas ļauj atskatīties 
uz to, kas noticis šajā laika posmā – 
kādreiz ar smaidu uz lūpām un citreiz 
ar asaru mirdzumu acīs. Tika nolemts, 
ka tā būs luga, kas savij kopā kultu-
rālos cēloņus, kas mūs noveda līdz re-
publikas dibināšanai, ar vēsturiskiem 
notikumiem, un tā kā mēs esam viena 
tauta, piegriezīsim vērību ārzemju lat-
viešu piedzīvojumiem, ne tikai tiem no 

Latvijas.
Turpinot vienas tautas ideju, izrādē 

ir iesaistīti vairāku paaudžu aktieri no 
Latvijas, Sidnejas un Melburnas. Uz 
skatuves varēs sastapt Blaumaņa ma-
zos velniņus (Klāra Brūvere un Bo-
nija Viļuma) un Latvijas garus (Egils 
Melbārdis, Latvijas Nacionālais te-
ātris, Paula Buligo). Tie mūs iepa-
zīstinās ar latviešu jauniešiem no trīs 
vēsturiskajiem posmiem: Ulmaņlaiku, 
padomju laiku un tagadējo (Kārla 
Tuktena, Inta Gerbera, Gvido Zun-
durs) un ar padomju laiku vēlēšanām 
(Edgars Greste, Andris Kariks).

Kulturālos cēloņus izpētīsim caur 
tikšanos ar kora skolotāju un dzies-
mu svētku koristiem (Ojars Greste, 
Selga Tuktena, Ieva Kaina, Annette 
Pearce, Steve Hatzis); ar teātra dar-
bību Latvijā un Austrālijā (Ieva Kai-
na, Pēteris Saulītis) un, baudot šīm 
dienām piemērotos, Sprīdīti un tautas 
dejas.

Tad vēl raiti pāri skatuvei soļos 
Barona Tēvs (Jānis Grauds) un mūsu 
Milda. Bet tas nebūt vēl nav viss; būs 
vēl skices un pārsteigumi, un visu pa-
pildinās mūzika (Sandra Dragūna, 
Edgars Vegners) un dziesmas, skatu-
vi apgaismos Jānis Kārkliņš un par 
skatuves izskatu rūpēsies dekoratore 
Tija Lodiņa.

Sidnejas un Melburnas aktieri jau 
ir kaut cik pazīstami, tātad vajag iepa-
zīties tuvāk ar Paulu un Egīlu. Paula 
ir 9 gadus veca skolniece no Rīgas un 
ir skatuves gaitu sākumā. Egils ir ap-
balvots un pazīstams aktieris Latvijā, 
kas ir piedalījies vairāk nekā 100 te-
ātra un kino projektos. Viņš ir Nacio-
nālā teātra aktieris kopš 2000. gada. 
No televīzijas izrādēm jūs varbūt viņu 
atceraties Likteņa līdumniekos, Neprā-

ta Cenā, Ēnu spēlēs vai Ugunsgrēkā, 
kur viņš vairākus gadus kalpoja kā 
viesmīlis.

Jaunajā lugā jūs redzēsiet kopā sa-
vītus darbus no Latvijas klasikas au-
toriem: Knuta Skujenieka, Ineses Zan-
deres, Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša, 
ar darbiem no pazīstamiem skiču auto-
riem, tādiem kā Anita Apele, Uldis Si-
liņš, Erna Lēmane, Pēteris Saulītis un 
Ilona Brūvere. Tad klāt vēl nāk jaunie 
autori: Klāra Brūvere un teātra studi-
jas skolēni no Annas Ziedares Vasaras 
Vidusskolas.

Režija ir mana, bet nevar jau neko 
izvest cauri, ja nav palīgi. Liels paldies 
Judītei Šmitei Melburnā un Mārcim 
Birstem – mūsu drošsirdīgajam filmu 
operatoram no Rīgas.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Simts gadi simts minūtēs (ar akadēmisko ceturksni)
Kultūras dienu teātra izrāde

Egils Melbārdis,
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Pirmais Baltijas val-
stu filmu festivāls Ņu-
jorkā notiks no šī gada 
18. – 21. oktobrim, kur 
izrādīs jaunākās filmas 
no Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas.

Festivāls piedāvās 
ņujorkiešiem jaunākās spēlfilmas, 
dokumentālās filmas un animācijas 
filmas no trim Baltijas valstīm. Prog-
rammā ir 7 filmu pirmizrādes ASV un 
9 filmu pirmizrādes Ņujorkā.

Festivāla inscenētājs ir LR goda 
konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš.

„Vairāk nekā pirms gada domāju, 
kā varētu popularizēt Latvijas vārdu 
Ņujorkā mūsu simtgades programmas 
ietvaros. Filmas, manuprāt, ir labs 
veids kā reklamēt un stāstīt par mums, 
par mūsu spējīgiem filmu režisoriem un 
par Latvijas filmu ražošanas potenciā-
lu. Proponēju ideju par kopēju Baltijas 
valsts filmu festivālu Igaunijas un Lie-
tuvas konsulāta vadītājiem un saņēmu 
pozitīvu atsauksmi. Tā nu pēc liela dar-
ba, mums ir izcila programma, ko izrā-
dīsim labi pazīstamā Skandināvu cen-
trā, Manhetenas centrā. Skandināvu 
centrs bija mums ļoti pretimnākošs, jo 
viņiem ir ilgus gadus nodibināta filmu 

programma un zina, ka viņa publika 
arī nāks noskatīties kaut ko jaunu un 
svaigu no mūsu valstīm,“ saka Dēliņš.

Festivālā piedalīsies vairāki filmu 
režisori, tajā skaitā no Latvijas būs klāt 
Kristīne Želve, Mērijas ceļojums re-
žisore, un Raitis Ābele un kolēģi no 
Baltu cilts. Abām filmām festivālā šīs 
būs pirmizrādes ASV.

Dēliņš turpina: „Filmu izvēle 
mums nebija viegla, jo ir tik daudz, 
ko mēs varētu izrādīt, un trīs ar pusi 
dienu laikā nav iespējams visu to no-
skatīties. Talkā piesaucu ņujorkieti 
Donu Diviju (Don Dewey), kuram ir 
laba pieredze, būdams ārzemju filmu 
recenzents, un kurš arī pazīst Baltijas 
valstu kino vēsturi. Ar viņa palīdzību 
mums ir sagatavota izsmeļoša filmu 
programma, kurā ietilpst gan klasikas, 
kā piemēram, Ivara Karulīša „Baltie 
zvani“ no 1961. gada, gan Igaunijas 
jaunā dokumentālā filma „Rodeo“, 
kas stāsta par Igaunijas valsts neatka-
rības atjaunošanas pirmajiem gadiem, 
kā arī lietuviešu Arūnas Matelis filma 
„Wonderful Losers“ par profesionā-
liem riteņu komandas dalībniekiem 
Itālijā. Publikai būs daudz ko baudīt.“

„Man ir arī gandarījums, ka caur 
šo festivālu, mēs visas trīs Baltijas 

valstis varam kopā atzīmēt mūsu simt-
gadi šeit Ņujorkā,“ piebilst Dēliņš.

Festivālam finansiālu atbalstu ir 
devusi Latvijas Kultūras ministrija, 
kā arī Igaunijas un Lietuvas nacionā-
lie kino centri. Festivālu arī apmek-
lēs visu triju nacionālo kino centru 
pārstāvji, ieskaitot Ditu Rietumu no 
Rīgas. Festivāls ir viens no 15 interna-
cionāliem festivāliem, kuros Baltijas 
valstu kino centri sadarbojās, lai atzī-
mētu mūsu kopējo simtgadi.

Festivāls notiks Scandinavia 
House, 58 Park Avenue, New York 
NY 10016.

Par festivāla programmu var 
sīkāki iepazīties tīmekļa saitē: www.
balticfilmfestival.com Tur arī var 
iegādāties biļetes. Festivāla biļetes 
(Festival Pass) pircējiem (par $90 var 
noskatīties visas filmas) būs ielūgums 
piedalīties atklāšanas pieņemšanā. 
Bet biļetes var arī iegādāties arī 
uz individuālām filmām. Lūgums 
rezervēt biļetes jau šodien, lai 
nenokavētu iespēju piedalīties šajā 
unikālajā festivālā!

Daris Dēliņš,
LR goda konsuls Ņujorkā /

NYBFF direktors
Laikrakstam „Latvietis“

LATVIJAS VALSTS DIBINĀŠANAS PIEŅEMŠANA KANBERĀ

Pirmdien, 2018. gada, 26. novembrī, no plkst. 18.00-20.00,
Hyatt Hotel Canberra, 120 Commonwealth Avenue, Yarralumla, ACT 2600

Piedalīsies Latvijas nerezidējošā vēstniece Austrālijā VE Dace Treija-Masī,
Kanberas diplomātiskais korpuss un Austrālijas valdības un parlamenta pārstāvji.

Austrālijas latvieši ir aicināti piedalīties.

RSVP: pieteikšanās līdz 9. novembrim.

Tuvāku informāciju sniedz: KLB priekšsēdis Juris Jakovics (juris.66@gmail.com) un
Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis Dēliņš (latcon@ozemail.com.au)

Baltijas valstu filmu festivāls notiks Ņujorkā
Jaunākās filmas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas
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11. septembra Se-
nioru saietā Melburnas 
Latviešu ciema Liela-
jā zālē uzstājās Ivars 
Štubis. Saiets bija labi 
apmeklēts un sanākušie 
klausījās ar lielu intere-

si. Ivars pastāstīja par piedzīvojumiem 
un izjūtām savā Latvijas apciemoju-
mā – Dziesmu un Deju svētku laikā. 
Pieminēja, kādās vietās bija uzstājies 
un paskaidroja, kāpēc tik svarīgi kat-
ram no mums ir balsot gaidāmajās 
13. Saeimas vēlēšanās, kuras notiks šā 
gada 6. oktobrī.

Ierašanās
Ivars stāstu iesāka ar piedzīvoju-

mu, kad Rīgas lidostā nevarēja sagai-
dīt savu ģitāru, vaicājot darbiniekiem 
pēc 45 minūšu gaidīšanas, skanēja iz-
vairīgas atbildes, ka neviens neko ne-
zin un visticamāk, ka ģitāra ir kaut kur 
Ķīnā vai Amsterdamā. Tā trīs dienas 
zvanot uz lidostu, neviens neko neva-
rēja pateikt par nozudušo mūzikas ins-
trumentu, līdz ceturtā dienā bez kādas 
iepriekšējas pieteikšanas, kurjers to 
ielika Ivara rokās, neprasot nevienu 
personas apliecinošu dokumentu.

Tas nozīmēja, ka visi iepriekš ie-
cerētie koncerti varēs notikt, un bija 
laiks nelielai atpūtai, ko Ivars izman-
toja, dodoties nosvinēt Jāņus kopā ar 
draugiem, kas kuplā skaitā bija atbrau-
kuši no Austrālijas. Jāņu svinēšanai 
jaunieši bija izvēlējušies Dzegužkal-
nu, kas atrodas Rīgas apkaimē. Šeit 
uzstājās daudz un dažādas folkloras 
grupas. Staba galā dega milzīga lāpa, 
svaigais alus atsvaidzināja, un, lai arī 
ļaužu bijis papilnam, ļoti omulīgā gai-
sotnē jaunieši sagaidīja rīta gaismu un 
izbaudīja vasaras saulgriežus Latvijā!

Darbs
Pirmā vieta, kur Ivars uzstājās bija 

Daugavpils, kur viņš ģitāras pavadīju-
mā dziedāja dažādas tautas dziesmas, 
oriģinālās un arī Latvijā populārās. 
Koncerta apmeklētāji bijuši dažādu 
tautību – gan latvieši, gan krievi; sa-
nākušie uzņēmuši Ivara dziedājumu ar 
interesi un prieku.

Tad pienāca Dziesmu un Deju svēt-
ku laiks, kas mijās ar lielu darbu, ne-
gulētām naktīm un spilgtiem emocio-
nāliem pārdzīvojumiem. Ivars turpina: 
„Gājiens ilga visu dienu. Tajā piedalās 
vairāk nekā 1900 kolektīvu no visiem 
Latvijas novadiem un ārzemēm. Ivars 
Cinkuss izvēlējās soļot kopā ar mums, 
kori Veseris, jo tas bija viņa – ārpus 
Latvijas izlolotais darbs. Emocijas ne-
var aprakstīt, kad ej un malā stāvošie 
cilvēki māj sveicienus un sauc: „Lai 
dzīvo ķengurzeme! Nāciet mājās, Nā-
ciet mājās!“

Tad sekoja daudz un dažādi kon-

certi dažādās vietās. Korim Veseris 
bija sarunāts uzstāties Rīgas centrāla-
jā bibliotēkā. Skatītājiem bija paredzē-
tas 30 vietas. Mēs mēģinājām iebilst, 
ka tas ir par maz, bet mūs neviens 
neklausīja. Kad sākām uzstāšanos, 
tad zālē bija ieradušies apmēram 200 
klausītāju, kā vēlāk mums pastāstīja, 
ka tas esot Rīgas centrālās bibliotēkas 
sarīkojumu apmeklētāju rekords!“

Ivars pastāstīja, cik skaista bija ale-
ja līdz Mežaparkam; rādītajās bildēs re-
dzami daudzi plīvojoši Latvijas karogi; 
tie esot bijuši vesels 100! Tā vairākas 
dienas bija jāmēro ceļš uz mēģināju-
miem pa skaisti izrotāto aleju. Mēģinā-
jumos pagāja garas stundas karstumā 
un saulē. Dalībnieki nesūdzējās, bija 
izturīgi, jo ilgi bija gaidījuši šo kopīgo 
sadziedāšanos. Šajos Dziesmu svētkos 
dalībnieki bija sabraukuši no visas 
plašās pasaules. Austrāliju pārstāvēja 
Adelaides koris, Sidnejas vīru koris, 
no Melburnas vīru koris Veseris, koris 
Daina, apvienotais koris Atbalsis, un 
bija ieradies neliels koris no mūsu kai-
miņzemes Jaunzēlandes.

Tad Ivars pastāstīja par Dziesmu 
svētku dalībnieku sadzīves daļu. Ēdi-
nāšana bija ļoti laba. Dalībniekus ba-
roja sātīgi un garšīgi. Kādu dienu bija 
kotletes, citu pat cūkgaļas cepetis. Va-
rēja vien pabrīnīties, kā var paēdināt 16 
tūkstošus dalībnieku. Mēģinājumu lai-
kā bija stingri noliegts dzert stiprākus 
dzērienus. Pie auksta alus varēja tikt 
uzreiz pēc mēģinājuma, kad pēc garā 
nogurdinošā darba atvēra alus telti!

Noslēguma koncerts
Tā kā dalībnieku bija ļoti daudz, 

tad visiem koristiem pirms uzstāša-
nās bija jāstāv kolonnās, un katram 
dalībniekam bija ierādīta vieta, lai 
neveidotos sajukums, kāpjot tribīnēs. 
Diemžēl, ar visu to, uzkāpšanas brīdī 
veidojās sastrēgumi, jo daudzi dalīb-
nieki nebija nākuši uz mēģinājumiem, 

ieradušies vien uz Noslēguma koncer-
tu un nezināja savu vietu. Tas mazliet 
skumdināja, bet kopīgo prieku par gai-
dāmo sadziedāšanos gan neaizēnoja. 
Runājot par emocionāliem brīžiem, 
visvairāk saviļņoja mirklis, kad dzie-
dot Karoga dziesmu goda sardze es-
trādē uzvilka milzīgi lielu Latvijas ka-
rogu. Spēka un vienotības sajūta bija, 
dziedot Lauztās priedes, kura ir sarež-
ģīta dziesma un pēc skatītāju lūguma 
kori nodziedāja divas reizes.

Neaizmirstams skats bija, kad kori 
dziedāja Piena ceļš, tad dziedājumu 
pavadīja daudz gaismas stari debesīs, 
iezīmējot zvaigžņu ceļu un gaismas 
pili.

Pēc Noslēguma koncerta visu nak-
ti turpinājās sadziedāšanās, no ku-
ras pēdējie dalībnieki, tramvajā skaļi 
dziedot, mājās brauca sešos no rīta.

Tad Ivars pastāstīja, ka skaists un 
ļoti vienojošs brīdis bija apmeklējot 
dejotāju Lieluzvedumu Māras zeme, 
kad noslēgumā teicējs Kaspars Zvīgu-
lis citēja Jāņa Lejiņa dziļdomīgos vār-
dus no grāmatas Zīmogs sarkanā vas-
kā, un tad šīs dzejoļa rindas skaļi un 
izjusti nolasīja: „Es negribu, lai mūsu 
ļaudis jebkad tup uz ceļiem svešinieku 
priekšā un pielūdz svešus dievus. Bet, 
ja reiz viņus tomēr piespiež tā rīko-
ties, lai viņi tad atkārto vien iemācī-
tas, tukšas skaņas. Neviens saimnieks 
visu sēklu neber vienā vietā, tev pieder 
druva, mums lai tiek pa graudam. Tev 
pieder jūra, dod katram pa pilienam. 
Katrs piliens ir un paliek ūdens, kaut 
arī tas nezina, ka nācis no jūras. Sa-
daliet savu lielo gudrību mazos pi-
lienos un dodiet katram tik, cik viņš 
spēj paņemt. Saceriet spēka un likumu 
dziesmas, iejauciet tās starp ikdienā 
dziedamām kā ieraugu abrā. Sace-
riet cerību pasakas, ko vakaros stās-
tīt bērniem. Prāts varbūt nesapratīs, 

Senioru saietā stāsta par Latviju
Uzstājās Ivars Štubis

Dziesmu svētku gājiens.
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Svētdien, 14. ok-
tobrī, plkst.11.00 svētā 
Jāņa baznīcā, Homebušā 
notiks Sidnejas Latviešu 
vīru kora garīgais kon-
certs „Dievam un Lat-
vijai“.

2018. gads ir viens no visnozīmī-
gākajiem gadiem Latviešu tautas vēs-
turē. Nesen aizvadīti neticami skaisti, 
pacilājoši, vareni dziesmu un deju 
svētki un pēc pāris mēnešiem – 18. no-
vembrī latvieši visā pasaulē svinēs ne-
atkarības Simtgadi.

Ļoti plašā dziesmu svētku prog-
rammā svarīgu vietu ieņēma sakrālās 
mūzikas koncerti. Arī Sidnejas Lat-
viešu vīru koris atzīmēs šo svarīgo ju-
bileju ar savu garīgo koncertu Dievam 
un Latvijai.

Koncerts paredzēts divās daļās. 
Pirmā dzirdēsit Dievam veltītas kla-
siķu Vītola, Jurjāna un Skultes kom-
pozīcijas, kā arī Dubras, Kalniņa un 
Grantovska dziesmas. Koncerta otrā 
daļā dziedāsim Latvijai veltītas mo-
derno laikmeta komponistu Paula, 
Liepiņa, Lūsēna, Arnes, Tiguļa un 
Ešenvalda skaņdarbus.

Kā viesdiriģentu esam aicinājuši 
piedalīties koncertā mūsu pašu Ivaru 
Štubi, kurš nesen atgriezies no Lat-
vijas, kur paplašinājis savas mūzikas 
zināšanas. Dziesmas pavadīs meista-
rīgi, kā vienmēr, Ingrīda Šakurova. 
Starpbrīdī draudzes dāmas gādās par 
atspirdzinājumiem un uzkodām.

Gribam ar šo koncertu pateikties 
Dievam par svētību latviešu tautai un 
korim un daļu no ienākumiem ziedo-
sim Vītolu Fondam „Dāvana Latvi-
jai“.

Aicinām visus mūsu kora draugus 
kopā ar mums atzīmēt šo tik nozīmīgo 
jubileju – Latvijas 100 gadus.
SLVK diriģente Daina Jaunbērziņa

Laikrakstam „Latvietis“

„Dievam un Latvijai“
Sidnejas Latviešu vīru kora garīgais koncerts

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Dainu Jaunbērziņu.
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Katru gadu 22. sep-
tembrī Latvija un Lie-
tuva svin Baltu vienības 
dienu. Pēc 14. gs. Li-
vonijas ordeņa hronista 
Vartbergas Hermaņa zi-
ņām 1236. gada 22. sep-
tembrī notika Saules 

kauja, kurā Zobenbrāļu ordenis cieta 
ārkārtīgi smagu sakāvi, nekad neat-
gūstot bijušo spēku un ietekmi.

Vācu krustneši ap 1230. gadu bija 
nostiprinājušies Daugavas zemēs, kur 
mita lībieši un latgaļi. Zemgalē viņu 
ietekme nesniedzās tālāk par Mežotni. 
Pāvests Gregors IX 1236. gadā izdeva 
bullu, kurā uzdeva krustnešiem iekarot 
un kristianizēt teritoriju līdz Nemunai. 
Ap 3000 vīru lielais karaspēks iebruka 
zemgaļu un žemaišu zemēs, pamatīgi 
tās izpostīja un uzvaras jūsmā devās 
atpakaļ. Taču viņus staignā vietā pār-
steidza 4000 – 5000 zemgaļu un že-
maišu karaspēks žemaišu kunigaiša 
Vikinta vadībā un sakāva iekarotājus.

Diemžēl joprojām nav vienotības 
par Saules kauju vietu, taču būtiskāks 
ir abu tautu apvienotā karaspēka pir-
mā uzvara pār ienaidnieku, kas deva 
ticību saviem spēkiem nākotnē. Kopš 
2000. gada Baltu vienības dienu atzīmē 
pārmaiņus vienā no abu valstu pilsētām. 
Šogad bija pienākusi kārta Jelgavai.

Šai dienai pilsēta sāka gatavoties kopš 
pagājušā gada. Par godu šim notikumam 
jau vasaras sākumā Jelgavas un Šauļu 
mākslinieki satikās Jelgavas Mākslinie-
ku biedrības rīkotajā plenērā Staļģenē. Tā 
bija Kurzemes un Zemgales hercoga do-
mēne. Pašreizējais muižas komplekss vei-
dojies 18. gs. beigās, bet muižas pils celta 
1797. gadā pēc arhitekta Severina Jensena 
projekta, kurš ir arī Jelgavas Acamedia 
Petrina autors. 16 mākslinieki krāsās 
iemūžināja apkārtnes glezniecisko dabu – 
Zemgales plašos līdzenumus, senu zem-
nieku saimniecību kokos ieslīgušos ēku 
pudurus, Staļģenes muižas romantisko 
parku un Lielupes rāmo plūdumu un ēnai-
nos līčus. Daļu paveiktā gleznotāji rādīja 
izstādē, ko 22. septembrī atklāja Ģ. Elia-
sa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.

Šajā dienā Jelgavas Svētās Trīsvie-
nības baznīcas tornī vēra vaļā lietuviešu 
daiļamatu meistares Jūlijas Daņiļaus-
kienes (Daniliauskienė) (1926-2009) 
papīrgriezumu izstādi. Latvijā šī teh-
nika nav zināma. Protams, kopš skolas 
laikiem esam griezuši sniegpārsliņas un 
daždažādas cakas, senākos laikos saim-
nieces izgrieza bufetes plauktu papīra 
dekorējumus, ja nebija izšūti raksti, taču 
kā pastāvīgs mākslas izteiksmes veids 
Latvijā neeksistē, vismaz luterāniskajā 
daļā. Mums nav pat šim daiļamatniecī-
bas veidam savs vārds. Turpretim Lietu-
vā, Baltkrievijā, Ukrainā un citās zemēs 
papīrgriezumi ir plaši izplatīti.

Papīrgriezumiem Jūlija Daņiļaus-
kiene pievērsās, būdama līdz ar vecā-
kiem 1941. gadā izsūtīta uz Sibīriju. 
Viņa dzīvoja Jakutijā un apprecējās ar 
etnologu Antanu Daņiļausku, kurš mu-
dināja sievu šim mākslas veidam pie-
vērsties arvien nopietnāk, kad viņa bija 
sākusi no trūcīgā papīra, kāds 20. gs. 

50. gados bija pieej-
ams tālajā Sibīrijā – 
patiesībā no jakutu 
grāmatām, griezt 
zvaigznes un citus 
rotājumus savām 
meitām par prieku. 
Tā maz pamazām 
lietuviete apguva 
šo tautas mākslas 
veidu. 1956. gadā 
atgriezdamās dzim-
tenē, Jūlija Daņi-
ļauskiene turpināja 
griezt dažādus siže-
tus un ornamentus, 
iegūdama atzinību 

ne tikai Lietuvā, bet arī citās valstīs, 
kur tika rādīta dažādi tautas amatniecī-
bas izstrādājumi. Pēc viņas nāves viss 
mantojums nonācis Šauļu muzejā Aušra, 
labprāt rīkojot izstādes, arīdzan līdz ok-
tobra beigām Jelgavā apmeklējamo.

Papīrgriezumi ir ārkārtīgi smalki, 
izraisot apbrīnu par meistarienes spēju 
gan izdomāt tēmas, gan izgriezt tik iz-
smalcinātus rakstus un sižetus. Viņa tos 
izgrieza no melna papīra, kuru pēc tam 
ārkārtīgi rūpīgi uzlīmēja uz cietāka balta 
pamata. Arī tas ir filigrāns darbs. Brīžiem 
Jūlija Daņiļauskiene izgrieza skaistas de-
koratīvas ainavas ar ziediem, kokiem, 
putniem, citkārt viņa izveidoja sarežģītus 
ornamentus. Parādās arī darbi ar reliģis-
ku ievirzi, tiesa gan, tie ir ļoti dramatiski 
pēc sava stāstījuma un iespējams atsauc 
atmiņa viņas un visas tautas piedzīvoto 
pēdējā gadsimta laikā, tādēļ šie darbi sau-
cas Atmiņas un darinātas 1990. gadā.

Ornamentos atradīsim ļoti tuvus 
latviešiem rakstus, kas apliecina mūsu 
tautu izcelsmes tuvību, bet šī izstāde un 
tās autores dzīve apliecina ko ārkārtīgi 
būtisku: lai kādi ir apstākļi, bet mūsu 
tautas neaizmirst savu sākotni, savu 
pagātni, savas prasmes, savu garu, kas 
neļauj aizmirst izcelsmi un padoties 
svešu varu gribai, šajā gadījumā komu-
nistu diktātam. Jūlija Daņiļauskiene 
atrada iespēju pretoties garīgajai ver-
dzībai un saglabāt savu nacionālo garu.

Šī izstāde ir zīmīga arīdzan tādēļ, ka 
viņas vecaistēvs savulaik bija mācījies 
Jelgavas ģimnāzijā. Viņa māmiņa, lai 
palīdzētu dēlam studijās, bija uz mācību 
laiku pārcēlusies uz Jelgavu un šeit arī 

Māra Branča skatījums
Grandiozās Baltu vienības dienu svinības Jelgavā

 
Turpinājums 9. lpp.

Skats no izstādes: Inita Vilks, Egils Skuja.
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Linda Freiberga glezno.
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Sēnes ir viena lieta, 
tāpat jau liksi grozā tikai 
tās, ko pazīsti, bet ja vari 
dzirdēt ko stāsta īsts zi-
nātājs, kā Dabas muzeja 
mikoloģe Inita Dāniele, 

tad ir jābrauc uz pašiem Talsiem.
Talsu novada muzeja izstāžu zālē 

21. septembrī uz izstādes atklāšanu 
ieradās jauni un veci un pavisam mazi. 
Bija interesanti un ļoti trokšņaini, bērnu-
dārza bērnu balstiņu decibeli lika trūk-
ties visām ausīm. Skolas bērni staigāja 
ar piezīmju blokiem un meklēja atbildes 
uz konkrētiem jautājumiem. Pats izstā-
des noformējums bija ļoti uzteicams – 
uz vairākiem apaļiem postamentiem bija 
novietojies mazs gabaliņš īsta meža, sīka 
eglīte, dažādas sūnas un vēl dažādākas 
sēnes. Uz informatīvajām lapiņām bija 
norādīts sēnes nosaukums vairākās va-
lodās, bija uzrakstīts: ēdama, neēdama, 
indīga; kodolīgs apraksts, un lai katram 
paliktu atmiņā, tad vēl ēdama/neēdama 
bija papildināta ar piktogrammu – šķīvis 
ar nazi un dakšiņu/ šķīvim krusts pāri; 
un vēl, lai tak tiešām ļaudīm paliktu 
prātā, ka nav jālasa indīgās sēnes – pik-
togramma ar galvaskausu, bet divām vi-
sindīgākajām sēnēm – klāt divi galvas-
kausi. Latvijā visindīgākās sēnes ir zaļā 
un baltā mušmire, tām tik tiešām atbilst 
teiciens – ēdamas tikai vienreiz mūžā!

Sausā vasara sēņu daudzveidībā ie-
viesa korekcijas, un muzeja darbinieki 
kopā ar Initu Dānieli Talsu apkaimes sēņu 

mežos varēja sameklēt tikai 111 dažādu 
sugu sēņu, tas nav maz, un droši vien 
izstādes trešajā dienā kopējais skaits bija 
sarucis. Man pārsteigums bija lielā bērz-
lapju daudzveidība un to nosaukumi, pie-
mēram: siļķu bērzlape, mandeļu bērzlape. 
Mandeļu bērzlapei tik tiešām ir apbrīnoja-
ma mandeļu smarža! Interesants moments 
bija izstādes apmeklētājas Ilgas Bīskaps 
no Sidnejas un Initas Dānieles cenšanās 
noskaidrot, kurā valstī tad ir lielāka sēņu 
daudzveidība; protams, ka Latvijā.

Pēc nedēļas, 29. septembrī, jau tra-
dicionālais Miķeļdienas gadatirgus Rīgā, 
Doma laukumā. Pēdējo dienu vētras vēji 
pierimuši, tik no rīta puses laukumam 
pārskrēja pelēks lietus mākonis. Baltas 
teltis laukumā un blakus ieliņās, visās 
dažādi rudens labumi. Viskošākie jau bija 
dekoratīvie ķirbji, man jau labāk patika tie 
absolūti dabīgā izskatā. Šogad runā, ka 
bitēm bija ļoti laba vasara, izņemot dažus 
sausos novadus, medus daudz, neskatoties 
uz to, ar katru nākošo gadatirgu tas top 
dārgāks. Sklandraušus pirkt vairs neriskē-
ju, toties sameklēju jau zināmu plātsmai-
zes cepēju – fantastiska ābolu plātsmaize. 
Kā parasti gadatirgos, nopirku putraimde-
sas līkumu. Garām ejot, iekrita acīs telts 
ar zāļu tējām – svaigām piparmētru lapām 
un raudenes ziediem un blakus sausās tē-
jas ziemai paciņās. Jauks apvienojums.

Amatnieku izstrādājumi – kā jau 
simtgades gadā, daudz tiek izmantotas 
karoga krāsas un latvju zīmes, konkrēti 
nepelšu, jo katrs jau domā citādāk, tikai 

to smalko robežu līdz bezgaumībai ir jā-
jūt katram pašam. Apciemoju Latgales 
keramiķa Jura Krompāna galdu ar krū-
zēm, bļodām, šķīvjiem, svečturiem lie-
liem un maziem un ļoti lieliem. Klasiska 
vērtība, šķiet, ka jaunībā to novērtēt nav 
lemts. Mani interesē svečturi vienai sve-
cei, tad nu divi jauni rotā manu plauktu. 
Turpat blakus zālē bija skaisti sagrupēti 
pinumi, dažādi grozi. Aprunājos ar meis-
taru, kuri tad ir tie īstie sēņu grozi, teik-
sim no Jaunsudrabiņa laikiem. Apskatīju 
skalu grozus – iedzeltenie no priedes, bet 
baltie no apses. Klūgu pinuma grozi ļoti 
atšķirīgi, kā ļoti augstas klases darbu var 
novērtēt neredzīga meistara pītos grozus, 
tik smalks darbs, tik daudz ribu grozam.

Noskaidroju, ka www.pinumupasau-
le.lv ir apvienojušies daudzi meistari, un 
viņu uzņēmējdarbība nes augļus jau no 
1999. gada. Pinumu daudzveidība ir ievē-
rojama – no mazītiņa groziņa līdz mēbe-
lēm. Izstādes ārzemēs ar meistarklasēm 
jau ir ierasta lieta, pat Ķīnā un Japānā.

Šoreiz painteresējos, kur un ko 
karstu var apēst tirgotājs. Es atradu 
tikai vienā vietā pie Radio mājas leti 
ar štovētiem kāpostiem un kreftīgām 
desiņām un to pašu atradu pēc smar-
žas, jautāju pēc karsta dzēriena – tikai 
karstvīns, kafiju vai tēju neatradu. Nu 
kāds karstvīns pie kāpostiem!

Nākamais Gadatirgus Ziemassvēt-
kos.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Sēņu izstāde Talsos
Miķeļdienas gadatirgus Doma laukumā

Sēņu izstādes atklāšana.
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Latvijas indīgākās sēnes – baltā un zaļā mušmire.
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pinumupasaule.lv meistara apbrīnojamais darbs.
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Latgales keramiķa Jura Krompāna darbu cienītāji.
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21. septembrī Latvi-
jas Universitātes Lielajā 
aulā notika svinīgs sarī-
kojums, kas bija veltīts 
Latvijas Universitātes Lī-
biešu institūta nodibinā-
šanai. LU Lībiešu institūts 

ir pirmā zinātniskā iestāde Latvijā un arī 
pasaulē, kuras darbības centrā būs mūs-
dienīga un vispusīga Latvijas otrās pam-
attautas un viena no mūsdienu latviešu 
valodas un kultūras pirmelementiem – 
lībiešu – un viņu mantojuma pētniecība.

Atmiņā ataust kāds 45 gadus sens 
skaists notikums, kura lieciniece biju, – 
Dziesmu svētku simtgadei veltītais lat-
viešu tautas mūzikas koncerts Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā 1973. gada 
18. jūlijā. Tas bija ļoti saviļņojošs kon-
certs, jo tolaik veidot koncertu bez 
krievu un citu brālīgo PSRS tautu mū-
zikas atskaņošanas bija liela uzdrošinā-
šanās. Lībiešu kultūru pārstāvēja tikai 
pirms gada nodibinātais Rīgas lībiešu 
dziesmu ansamblis Līvlist. Kā spožs un 
neparasts dārgakmens latviešu tautas 
mūziku papildināja Līvlist priekšne-
sums. Pirmo reizi Lielajā aulā bija dzir-
dama lībiešu valoda, lībiešu dziesmas.

Šogad svinam Latvijas valsts dibi-
nāšanas simtgadi. Un atkal Lielajā aulā 
esmu lieciniece kādam unikālam un 
pirmreizējam notikumam – Latvijas 
Universitātes Lībiešu institūta dibinā-
šanai. Atkal te skan lībiešu valoda. LU 
Microsoft inovāciju centra vadītāja Sig-
ne Bāliņa, kuras tiešā paspārnē darbo-
sies Lībiešu institūts, uzsvēra: „Šis ir 
gads, kad mēs atceramies mūsu valsts 
simtgadi, šis ir gads, kad mēs sāksim 
atcerēties LU simtgadi. Patiess prieks 
par to, ka tieši šajā laikā mēs sveicam 
lībiešu atgriešanos Universitātē. Tieši 
tāpēc, lai mums nebūtu vajadzīgi nāka-
mie simt gadi, lai mēs saprastu, kur ir 
lībietis katrā no mums, mūsu kultūrā, 
mūsu gēnos, mūsu dzīvesveidā.“

LU Lībiešu institūts kļūs par Latvijā 
pirmo somugristikas pētījumu centru, 
saslēdzot Latvijas Universitāti vienotā 
somugristikas pētniecības institūciju 
tīklā ar tādām zinātniskās pētniecības 
iestādēm kā Tartu, Helsinku, Turku, 
Upsalas un Getingenes Universitāte 
un citām. Līdz šim ar lībiešiem, it īpaši 
lībiešu nemateriālo kultūru – valodu, 
folkloru, etnogrāfiju, jaunāko laiku 
vēsturi – saistīto pētījumu būtiska daļa 
veikta ārpus Latvijas, galvenokārt tādās 
pētniecības iestādēs kā Tartu Universi-
tāte, Igauņu valodas institūts, Igaunijas 
Literatūras muzejs, Helsinku Universi-
tāte un citās. Nodibinoties LU Lībiešu 
institūtam, Latvija simboliski pārņem 
no šīm pētniecības iestādēm stafeti 
lībiešu un uz Latviju attiecināmos so-
mugristikas pētījumos, kā arī šo insti-
tūciju uzkrāto pieredzi un zināšanas.

LU Lībiešu institūta izveides pa-

matā ir biedrības Līvõ kultūr sidām 
(Lībiešu kultūras centrs) daudzu gadu 
darbā izveidotā zinātniski pētnieciskā 
bāze – plašais un daudzveidīgais pē-
tījumu un izdevumu klāsts, biedrības 
izstrādātie lībiešu valodas pētniecības 
un apguves rīki, kā arī starptautiskais 
zinātniskās sadarbības tīkls. Te piebils-
tams, ka Lībiešu kultūras centrā darbo-
jas Dr. phil. Valts Ernštreits, lībiešu 
pirmā un ļoti nozīmīgā kultūras dar-
binieka Jāņa Prinča vecākā pēctecis, 
Dr. hist. Renāte Blumberga un žur-
nāliste, redaktore G. Blumberga, kuru 
saknes meklējamas plašajā lībiešu Diš-
leru dzimtā no Pitraga, Sīkragā dzimu-
sī māksliniece Baiba Damberga.

Nozīmīgo sarīkojumu ievadīja 
LU Lībiešu institūta vadītājs Valts 
Ernštreits, kurš uzrunu teica lībiešu 
valodā: „Šodien mēs atveram Latvijas 
Universitātes Lībiešu institūtu. Tas ir 
sen gaidīts, gan arī pavisam negaidīts 
notikums. Sen gaidīts tāpēc, ka lībieši 
ir Latvijas pamattauta – bez lībiešiem 
Latvija būtu pavisam cita: citādu va-
lodu, citādu kultūru un vēsturi, arī 
citādiem cilvēkiem. Latvijas lībiskās 
trešdaļas apzināšanās un izpēte jau 
sen pelnījusi atsevišķu uzmanību un 
vietu Latvijas apziņā.

Ideja par īpašu iestādi lībiešu man-
tojuma apzināšanai un izpētei virmoja 
gaisā jau kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas. 1998. gadā, kad tapa 
valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lī-
bieši Latvijā“, Lībiešu institūts pirmo 
reizi tika nosaukts vārdā. Tomēr tas 
šņākdams nenolaidās kā ezers. Drīzāk 
nogrima kā pils, lai no dzīlēm atkal 
paceltos divdesmit gadus vēlāk. Un tā-
pat kā pils, kas vienā naktī uzplaukusi 
kalna galā, Lībiešu institūts nāca ne-
gaidīti. Pirms pusgada LU prorektore 
Ina Druviete, uzklausījusi paveikto un 
vēl veicamo lībiešu izpētē, sacīja: „Kā 
vienu iespēju es šeit noteikti saskatu 
institūtu Latvijas Universitātē.“ Nu šie 
vārdi ir piepildījušies. 

Par Lībiešu institūta pirmo uzde-

vumu kļūs lībiešu valodas un kultūras 
pētniecība, arī lībiešu mantojuma Lat-
vijā apzināšana. Mēs veidosim arī pla-
ši lietojamus produktus – mūsdienīgus 
elektroniskos rīkus lībiešu kultūras un 
valodas iepazīšanai un pētniecībai, 
lībiešu tematikai veltītus izglītojošus 
pasākumus, augstskolu programmas, 
mācību palīgmateriālus un daudz citu.

Lībiešu institūta izveide iezīmē lie-
las pārmaiņas arī pašiem lībiešiem. 
Šogad Lībiešu kultūrtelpa sākusi ceļu 
uz iekļaušanu nacionālajā un tālākā 
nākotnē – arī UNESCO nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā. Lībiešu 
institūta izveide nozīmē stiprāku Lī-
biešu kultūrtelpu, atbalstu un jaunas 
iespējas sāktajā ceļā. Taču tas iezīmē 
arī citu kvalitātes latiņu gan lībiešu 
kopienai, gan visām ar lībiešu kultūr-
telpu saistītajām pusēm. Tikai kopīgi 
un kvalitatīvi darbojoties, ir iespējams 
pārliecinoši sasniegt iecerēto. Pateico-
ties valstisko un sabiedrisko institūciju 
pūliņiem un atbalstam, lībiešu pētnie-
cībā nekad nav bijusi tik laba situācija 
kā šodien – gan pētnieku, gan pētnie-
ciskās bāzes, gan morālā atbalsta ziņā.

Lībieši ir bijusi lepna un brīva Eiro-
pas tauta jau vairāk nekā tūkstoš gadu, 
kad daudzas mūsdienu lepnās un brī-
vās tautas vēl nebija radušās. Gadsimtu 
plūdumā daudzas lepnas un brīvas tau-
tas ir pagaisušas vēstures miglā – prūši, 
goti, muromieši u.c. Bet ir 21. gadsimts 
un lībieši joprojām tepat – kā dzīva 
fosilija, bruņuzivs, sekvoja, kas spēju-
si saglabāties cauri laikiem, un katra 
saskarsme ar lībiešu valodu un kultūru 
ir pieskāriens tūkstošgadīgai vēsturei. 
Jau simtiem gadu visas prognozes par 
drīzo lībiešu galu ir izrādījušās apla-
mas. Kad šķiet, ka gals tuvu, lībieši kā 
nezāles atkal parādās kādā vēstures no-
stūrī. Lībiešu institūts ir vēls viens šāds 
žogmalē izdīdzis lībiešu dadzis, kurš 
kādu dienu sakuplos un izplauks lieliem 
un pūkainiem vasaras ziediem par pār-

Lībiešu institūta nodibināšana –
Unikāls notikums Latvijas vēsturē

Kultūras ministre Dace Melnbārde sveic LU Lībiešu institūta vadītāju Valtu 
Ernštreitu.
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steigumu un prieku visiem. Šodien mēs 
redzam izdīgstam pirmos asnus.“

Patiesu gandarījumu par Lībiešu in-
stitūta nodibināšanos savā runā izteica 
LU rektors Indriķis Muižnieks: „Mani 
saviļņo šis moments, ka LU Lielajā aulā 
mēs dzirdam lībiešu valodas melodiju. 
Varam teikt, ka šodien kādu nelielu daļu 
sava parāda līvu valodai, kultūrai, tau-
tai mēģinām atdot. Latvijas Satversmes 
preambulā ir teikts, ka Latvijas kultū-
ras identitāti Eiropas kultūrtelpā veido 
latviešu un lībiešu kultūras. LU misija 
ir veicināt Latvijas valsts ekonomikas 
un kultūras attīstību, līdz ar to Lībiešu 
institūta izveide Latvijas Universitātē 
ir mūsu misijas sastāvdaļa. Mēs esam 
ļoti priecīgi par šodienas notikumu. 
Pirmkārt, tā ir šī inovatīvā pieeja veidot 
Lībiešu institūtu kopā ar jaunu struk-
tūrvienību, kurai pamati tika likti pirms 
gada – Latvijas Universitātes Micro-
soft inovāciju centrs. Inovāciju centrs 
lielākoties nodarbojas ar informācijas 
komunikācijas tehnoloģijām. Varētu 
teikt, kāda gan tam saistība ar Lībiešu 
institūtu? Taču ja padomājam par kul-
tūru kā materiālas dabas informācijas 
formu, kas padara mūsu identitāti re-
dzamu un saprotamu citām tautām, tad 
manuprāt šī ir brīnišķīga sinerģija, kur 
varēsim būvēt un attīstīt tos lieliskos 

darbus, ko mūsu kolēģi, lībiešu valodas, 
kultūras un vēstures entuziasti, ir veiku-
ši iepriekšējos gados. Otrkārt, sinerģi-
ja un starpdisciplinaritāte ir tas spēks, 
ko LU var piedāvāt. Lai Universitāte 
ir trauks, kuras Lībiešu institūts pildīs 
ar jaunām zināšanām un darbiem! Lai 
Lībiešu institūts kļūst kā spoža zīle Uni-
versitātes kuplajā vainagā!“

Apsveikumus bija atsūtījušas aug-
stākās valsts amatpersonas – Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdētāja Inā-
ra Mūrniece un Ministru prezidents Mā-
ris Kučinskis, kuri uzsvēra, ka Lībiešu 
institūta dibināšana ir svarīgs notikums 
visai Latvijai, ka ir zīmīgi, ka tas notiek 
Latvijas simtgades gadā, kad mēs daudz 
runājam par savu vēsturi, savām sak-
nēm. Faktiski var teikt, ka lībiešu pētnie-
cības process beidzot ir nonācis mājās. 
Kultūras ministre Dace Melbārde savā 
uzrunā apbrīnoja lībiešus, kuri ar entuzi-
asmu un sīkstumu kopj savu valodu, kul-
tūru, rādot priekšzīmi latviešiem, kuri, 
dibinot savu valsti, nav bijuši pietiekami 
izprotoši pret saviem brāļiem lībiešiem. 
Patiesu gandarījumu par Lībiešu insti-
tūta nodibināšanu izteica Igaunijas, So-
mijas, Ungārijas vēstnieki, uzsverot, ka 
jaunās institūcijas darbība ļaus vēl vai-
rāk novērtēt lībiešu valodu un kultūru, 
kas ir unikāla pasaules kultūras daļa.

Pagodināt nozīmīgo notikumu bija 
ieradušies lībiešu pētnieki no visas pa-
saules – no Tartu, Helsinku, Budapeštas, 

Getingenes, Viļņas, Upsalas, Londonas, 
Sorbonnas Universitātēm. Lībiešu insti-
tūtu sveica Latvijas un Igaunijas Zinātņu 
akadēmijas, Latvijas valodas aģentūra, 
Igauņu valodas institūts, Igauņu litera-
tūras muzejs, Igaunijas Nacionālais mu-
zejs, Kihnu kultūras institūts. Līvu sa-
vienības vadītāja Ieva Ernštreite jaunās 
institūcijas darbībā saskatīja lieliskas 
iespējas sadarbībai ar visu lībiešu kopie-
nu, savukārt Starptautiskās lībiešu drau-
gu biedrības pārstāvis, izcilais lībiešu 
pētnieks Tīts Reins Vīto sacīja, ka ir ļoti 
liels prieks redzēt un dzirdēt, ka Latvijas 
valsts veido institūtu LU paspārnē. Lī-
biešu un viņu vēsture jāpēta šeit, Latvijā. 
Līdz šim to ir darījuši draugi ārpusnie-
ki, taču viņi vienmēr Latvijai paliks kā 
ārpusnieki. Jāatzīst, ka tik plašu lībiešu 
pētnieku pārstāvniecību no visas pasau-
les Latvija vēl nebija piedzīvojusi.

„Kuģis ir uzbūvēts un ir gatavas 
dziļam un tālam peldējumam, par 
godu un slavu lībiešiem, Latvijai un vi-
sai pasaulei. Ceļamaizei dodam abas 
kultūras centra devīzes — īstenosim 
nereālas idejas un aprobežosimies ar 
maksimumu!“ tā nākotnes ceļā Lībiešu 
institūtu ievadīja Lībiešu kultūras cen-
tra vadītāja Gundega Blumberga.

Sarīkojumu kuplināja arī priekšne-
sumi lībiešu valodā.

Baiba Šuvcāne,
Kolkā

Laikrakstam „Latvietis“

Lībiešu institūta nodibināšana –
Turpinājums no 10. lpp.

mirusi. Viņas kapa vieta nav zināma.
Ja jau pieminēta Jelgavas ģimnāzi-

ja un tās audzēkņi, tad Baltu vienības 
dienā pie ēkas, kur atradās Mītavas 
ģimnāzija, kā to joprojām sauc Lietuvā, 
bet mēs tagad to zinām kā Academia 
Petrina un Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures 
un mākslas muzeju, tika atklāta piemi-
ņas plāksne četriem tās audzēkņiem, 
kuri 1918. gada februārī parakstīja Lie-
tuvas neatkarības deklarāciju, un tie 
ir Kazimiers Bizausks, Vlads Mirons, 
Jons Smilgevičs un Antans Smetona.

Savukārt pie Jelgavas Bezvainīgās 
Jaunavas Marijas Romas katoļu kated-
rāles tika atklāta piemiņas plāksne Lie-
tuvā dzimušajam prelātam Kazimiram 
Jasenam (1867-1950), kurš 1906. gadā 
šo baznīcu uzcēla. Viņš bija mācījies Jel-
gavas klasiskajā ģimnāzijā, 1902. gadā 
sāka kalpot Jelgavā un uzsāka baznīcas 
celtniecību. Viņš strādāja arī par sko-
lotāju, mācīdams lietuviešu valodu ne 
tikai Jelgavā, bet arī Latvijas universi-
tātē, dibināja un vadīja lietuviešu katoļu 
jauniešu biedrību, sarakstīja Pasaules 
mākslas vēsturi trīs sējumos un daudzus 
rakstus, saņēma abu valstu augstākos 
apbalvojumus. Jāpiebilst, ka Jelgavā jop-
rojām dzīvo viņa brāļa Simona mazdēli 
Fēlikss un Leopolds ar ģimenēm.

Ar to jau svētki nebeidzās, taču visu 
neaprakstīsi. Vēl daži būtiski notikumi. 
Lūk, pie Jelgavas Svētās Trīsvienības 

torņa bija iespēja noskatīties etnogrā-
fisku uzvedumu Kāzas, ko rādīja Šauļu 
folkloras kopa Reda, stāstot kāzu tra-
dīcijām Lietuvā 13. gadsimtā. Savukārt 
Jelgavas folkloras kopa Dimzēns aici-
nāja pavērot zemgaļu mičošanu.

Pasta salā divas nedēļas divi latviešu 
un viens lietuviešu tēlnieks – Māris Gai-
lis, Gundars Kozlovskis un Tautvils Povi-
ļonis (Tautvilas Povilionis) – strādāja pie 
kopīgas koka skulptūras Vēja zirgi. Tos 
cirta no resniem koku stumbriem, kuri 
bija auguši Driskas krastā. Tēlniekus 
pārsteidza tas, ka viņi uzdūrās uz resnām 
kaltām naglām, tātad tās tur bija iedzītas 
vismaz pagājušā gadsimta sākumā.

Vienlaikus Pastā salā pieci keramiķi 
no abām valstīm darināja četras šamota 
skulptūras. Sanita Ābelīte savu darvu 
nosauca par Saulesmeitu un attēloja tau-
tu meitu ar raksturīgo kroni, Aleksandrs 
un Mārīte Djačenko – par Atbalsi, Irēna 
Šļuželiene (Irena Šliužaliene) no Šauļiem 
izveidoja darbu ar nosaukumu Mūsu 
jūra, kamēr Viļus Šļuželis (Vilius Šliuže-
lis) savā veidojumā Mantojums atcerējās 
trīs baltu tautas ar tām raksturīgiem 
ornamentiem – lietuviešus, latviešu un 
prūšus. Ar šo skulptūru uguns šovu no-
slēdza Baltu vienības dienu Jelgavā.

Jāatzīmē, ka pirms šī notikuma kul-
tūras namā Jelgavas kamerorķestris un 
Ventspils jauktais koris Aigara Meri vadī-
bā, kā teicējai piedaloties komponista mā-
tei un aktrisei Zanei Jančevskai, atskaņoja 
Jēkaba Jančevska oratoriju No letu zemes. 
Izcilais skaņdarbs un izpildījums bija tik 

lielisks, ka izraisīja vismaz desmit minūšu 
jelgavnieku un svētku viesu aplausus. Ne 
mazāk atzinības ieguva arī Raita Ašma-
ņa Jelgavas bigbends un solisti Daumants 
Kalniņš un viesis no kaimiņu valsts Mar-
tins Kavaļausks (Martinas Kavaliauskas).

Nākamgad Baltu vienības diena 
notiks Lietuvas pilsētā Birži.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Piemiņas plāksne Ģ. Eliasa Jelgavas 
vēstures un mākslas muzeju četriem 
tās audzēkņiem, kuri 1918. gada feb-
ruārī parakstīja Lietuvas neatkarības 
deklarāciju.
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21. augustā pie Čehi-
jas vēstniecības Rīgā pul-
cējās ļaudis ar ziediem. 
Tika pieminēts laiks, kad 
1968. gada 21. augustā 
PSRS vadībā Čehoslo-

vākijā ienāca arī citu Varšavas līguma 
valstu armijas ne tikai ar tankiem.

Dīvaini tā pasaule ir iekārtota, kon-
krētajā gadījumā, toreizējie okupanti 
šodien nāk pie cietušajiem, un visi kopā 
piemin un aculiecinieki atceras to dienu 
notikumus. Latvijas vēsturē nav piemi-
nēts fakts, ka toreizējos notikumos pie-
dalījās arī latviešu puiši – tie, kas dienē-
ja obligātajā karadienestā PSRS armijā.

Es neiztirzāšu vēsturiskos notiku-
mus, par tiem lasiet vēsturnieku apska-
tos, bet pastāstīšu to, ko redzēju. Par 
šo tikšanos uzzināju no sena paziņas 
Valda Bernharda, kurš arī toreiz bija 
pakļauts PSRS armijas disciplīnai. Tika 
meklēti dienesta biedri un izrādījās, ka 
vairāki jau ir pametuši šo cīņas lauku. 
Tad nu kopā sanāca vien pieci vīri sir-
mām galvām. Valdis Bernhards uzņē-
mās viņu runas vīra pienākumus un 
sniedza intervijas LTV krievu valodā, jo 
tika filmēts krievu ziņām. Izrādās, lat-
viešu puiši ar PSRS armiju iegāja Čeho-
slovākijā no Drēzdenes, būdami pilnībā 
dezinformēti par patieso stāvokli valstī.

Čehijas vēstniecība bija parūpējusies 
par tās dienas notikumu ierāmētu foto-
grāfiju pie žoga, zem kuras piemiņas brī-
ža dalībnieki nolika ziedus. Klātesošos 
uzrunāja Čehijas Republikas vēstnieka 
vietnieks Vītezslavs Švarcs (Vítěz-
slav Schwarz) un Slovākijas Repub-
likas vēstnieka vietnieks Adams Les-
āks (Adam Lesák), kā arī vēsturnieks 
Mg. hist. Edgars Engīzers. Vēlāk seko-
ja piemiņas brīža dalībnieku pieņemša-
na Čehijas vēstniecībā, kur uzrunas bija 
izvērstākas un dienesta biedri runīgāki; 
viņi arī parakstījās vēstniecības viesu 
grāmatā. No rokas rokā ceļoja žurnāla 
Reporter 1968. gada augusta numurs.

Mums visiem jādzīvo tā, lai turp-
māk nerastos jauni šādi piemiņas brīži.

Savukārt 19. septembrī Latvijas Uni-
versitātes Vēstures un filozofijas fakultā-
tē tika rīkota diskusija (angļu valodā) ar 
studentiem Prāgas pavasaris 1968 un tā 

atskaņas Latvijā, atzīmējot Varšavas līgu-
ma valstu karaspēku ievešanu Čehoslo-
vākijā 1968. gada 21. augustā. Čehu pusi 
pārstāvēja Ph. Dr. Mihals Lukešs (Mi-
chal Lukeš), Čehijas Nacionālā muzeja 
direktors; Mgr. Mareks Juneks (Marek 
Junek), Čehijas Vēstures muzeja direk-
tors un sagatavoto materiālu prezentēja 
Doc. Ph. Dr. Mihals Stehlīks (Michal 
Stehlik), Čehijas Nacionālā muzeja direk-
tora vietnieks muzeju ekspozīcijas jautā-
jumos un Latvijas vēsturnieku puses ska-
tījumu prezentēja diskusijas moderators 
Dr. Hist. Doc. Mārtiņš Mintaurs, Lat-
vijas Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātes docents. Pēc 50 gadiem dzirdot 
to laiku valstsvīru vārdus, varēja uzzināt 
par viņu pārliecību un rīcību savas zemes 
labā jeb pakļaušanos PSRS spiedienam. 
Sekoja jautājumi un atbildes, viss ritēja 
raiti. Lielākā daļa klausītāju bija studenti. 
Sēdēju pēdējā rindā un visu labi redzēju, 
daži jaunieši spaidīja pogas savos mobila-
jos telefonos un rakstīja īsziņas, daži bija 
tā pamazāk apģērbušies, bet bija redzams, 
ka modē ir auditorijā sēdēt ar cepuri galvā. 
Katrā ziņā bija ļoti interesanti uzzināt par 
to dienu notikumiem Čehoslovākijā no 
vēsturnieku sagatavotajiem materiāliem.

1968. gada 21. augusta traģiskos un 
dramatiskos notikumus vizuāli varēja 
apskatīt tās pašas dienas vakarā Latvi-

jas Kara muzejā rīkotajā foto izstādes 
atklāšanā. Foto izstādi rīkoja Čehijas 
Republikas un Slovākijas Republikas 
vēstniecības Latvijā sadarbībā ar Latvi-
jas Kara muzeju: Nezināmā varone no 
radio: ir Prāgas glābšanas dienesta ār-
stes Svetlušes Zāvorovas vēstule vecā-
kiem fotogrāfijās. Fotoattēla stāsts: Vī-
rietis ar atkailinātajām krūtīm, izstādes 
centrālā unikālā fotogrāfija – cilvēks 
pret okupantu tanka stobru ir ļoti dra-
matiska, tās autors ir Ladislavs Bieliks 
un drosmīgais varonis ir Emils Galls. Šī 
fotogrāfija tajā laikā apceļoja daudzus 
rietumu preses izdevumus. Fotoizstādes 
atklāšanā daudzos viesus uzrunāja Slo-
vākijas Republikas vēstnieks Latvijā 
Ladislavs Babčans, Čehijas Republikas 
vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks un 
Prāgas Nacionālā muzeja ģenerāldirek-
tors Ph. Dr. Mihals Lukešs. Izstādes 
atklāšanā piedalījās Latvijas Republikas 
Aizsardzības ministrs Raimonds Berg-
manis, Kara muzeja direktore Aija 
Fleija, daži deputāti un to kandidāti un 
daudzi citu vēstniecību pārstāvji.

Domās apkopojot šeit pieminētos 
trīs pasākumus, ir prātam neaptve-
rami, kā pie mums kāds latvietis var 
ilgoties pēc padomju laikiem.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

bet sirds jutīs un atcerēsies. Svešiem 
tās būs blēņu dziesmas, bet savējiem – 
spēka un cerību vārdi.“

Ivara paša koncerti
Tad Ivars sniedza intervijas radio 

un turpināja savu koncertu tūri dažā-
dās Latvijas vietās, krodziņos, LU Bo-
tāniskajā dārzā, bērnu namā un veco 
ļaužu mītnē. Visur tika laipni uzņemts 

un ieguva daudz iespaidu un pārdomu, 
par ko vairāk stāstīs 20. oktobrī Dau-
gavas Vanagu mītnē.

Gaidāmās Saeimas vēlēšanas
Ivars mudināja visus iet vēlēt 

13. Saeimas vēlēšanās, kas notiks sest-
dien, 6. oktobrī. Vēlēšanu iecirknis 
būs atvērts no plkst. 7 rītā līdz plkst.20 
Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens 
St., Elwood.

Iepriekšējā statistika rāda, ka ti-
kai 27% ārzemēs dzīvojošie latvieši 

iet vēlēt, bet jāsaprot, ka katra balss ir 
svarīga Latvijas nākotnei, un, izdarot 
izvēli, būtu svarīgi iepazīties ar poli-
tisko programmu, saprast, kas ir šie 
cilvēki, par kuriem dodamies balsot 
un paskatīties, vai izraudzītā partija 
pēc statistikas datiem (prognozēm) 
varētu pārsniegt 5% barjeru, lai tiktu 
nākamajā Saeimas sasaukumā!

Paldies Ivaram par skaistajām bil-
dēm un interesanto stāstījumu!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Senioru saietā par Latviju
Turpinājums no 6. lpp.

„Prāgas pavasaris“ savu panāca
Trīs pasākumi Rīgā par 50 gadu veciem notikumiem

No kreisās: Austris Zauls, Ēriks Rāgs, Leons Undzenko, Andrejs Gulbis, Elīna 
Krupoviča (Čehijas vēstniecība), Čehijas vēstnieka Latvijā vietnieks Vītezslavs 
Švarcs, Slovākijas vēstnieka Latvijā vietnieks Adams Lesāks, Edgars Engīzers 
un Valdis Bernhards.
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Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

valstiskuma simtgadi. Pirms simt ga-
diem notika ievērojamas pārmaiņas 
– beidzās Pirmais pasaules karš un sa-
gruva impērijas, nesot brīvību nācijām 
un pašos pamatos pārveidojot Eiropas 
politisko karti.

Dzima jauna Eiropa, kas solīja 
daudz vairāk nekā tikai pašnoteik-
šanos, brīvību un demokrātiju. Eiro-
pas tautas cerēja, ka iestāsies ilgstošs 
miers un labklājība. Uz šiem mērķiem 
tiecās gan katra tauta atsevišķi, gan 
visas kopā. Tautu pašnoteikšanās tie-
sības ieguva konkrētu veidolu. Jaunu 
nāciju veidošanās kļuva par normu.

Parīzes Miera konference lika pa-
matus Tautu Savienībai. Tā bija pir-
mā starptautiskā organizācija, kuras 
galvenā sūtība bija uzturēt vispārēju 
mieru, izstrādājot juridiski saistošas 
normas un attīstot multilaterālismu. 
Arī Latvija iestājās Tautu Savienībā, 
stingri nostiprinot savu pilntiesīgas da-
lībnieces statusu starptautiskajā saimē. 
Tomēr Tautu Savienības vājums bija 
viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc 
Latvija uz laiku zaudēja neatkarību.

Vēstures laikposms, kad Latviju 
un lielāko daļu Eiropas bija okupē-
jis gan padomju, gan nacistu režīms, 
skarbi atgādina par to, kas notiek, ja 
samierinās ar smagiem starptautisko 
tiesību pārkāpumiem. Mēs pārāk labi 
zinām, kādas sekas iestājas, ja šos 
principus valstīm atļauj pārkāpt neso-
dīti. Latvijas gadījumā tas nozīmēja 
dzīvi nacistisko un komunistisko oku-
pāciju režīmos, kur valdīja terors un 
cilvēktiesības tika rupji pārkāptas.

Mēs esam pateicīgi tām nācijām, 
kuras gadu desmitiem īstenoja Latvi-
jas Republikas okupācijas neatzīšanas 
politiku un neatkāpās no saviem prin-
cipiem. Saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām Latvijas valsts turpināja pa-
stāvēt visu okupācijas laiku.

Tomēr Krievijas Federācija – Pa-
domju Savienības tiesību un saistību 
oficiālā pēctece – joprojām neatzīst 
dokumentāri pierādītus vēstures fak-
tus. Es aicinu Krieviju atzīt patiesību 
un skaidri nosodīt Padomju Savienības 
rīcību.

Kopš neatkarības atjaunošanas 
1991. gadā Latvija vienmēr ir iestājusies 
par starptautisko tiesību un cilvēktiesību 
ievērošanu. Šo principu aizsardzība bija 
viscaur nepieciešama pārejas posmā uz 
tiesisku un demokrātisku sabiedrību un 
veidojot Latvijas starptautisko tēlu.

Ekselences!
Šā gada debašu temats mūs aicina 

galveno uzmanību pievērst pašai Ap-
vienoto Nāciju Organizācijas būtībai. 
ANO Statūti sākas ar vārdiem Mēs, Ap-
vienoto Nāciju tautas, tā norādot uz or-
ganizācijas mērķi pārstāvēt ikviena pa-
saules iedzīvotāja tiesības un intereses.

Apvienoto Nāciju Organizāciju di-
bināja, ne vien lai glābtu nākamās pa-
audzes no kara posta un vēlreiz aplie-

cinātu ticību cilvēka pamattiesībām, 
bet arī lai ievērotu starptautiskajās 
tiesībās noteiktās saistības.

Cilvēktiesības, tostarp sieviešu tie-
sības un bērnu tiesības, pieder pašām 
galvenajām Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas pamatvērtībām. Organizācijai 
jāspēj šīs vērtības aizstāvēt jebkurā 
situācijā, vai tā būtu Sīrijas civiliedzī-
votāju bombardēšana, rohindžu slep-
kavības Mjanmā, Krimas tatāru vajā-
šana, ko veic Krievijas varasiestādes, 
vai citi cilvēktiesību pārkāpumi, lai 
kur arī tie notiktu.

Šogad mēs atzīmējam Vispārējās 
cilvēktiesību deklarācijas pieņem-
šanas 70. gadadienu. Tā joprojām ir 
galvenais pasaules mēroga iedvesmas 
avots darba turpināšanai, lai ikvienam 
cilvēkam nodrošinātu cieņpilnu dzīvi 
brīvībā un vienlīdzībā.

Godājamie delegāti!
Stiprinot Apvienoto Nāciju Or-

ganizācijas lomu, jāpieliek pūles, lai 
atbalstītu un aizstāvētu ANO Statūtu 
mērķus un principus.

Augustā pasaule zaudēja iedves-
mojošu līderi, nelokāmu miera un 
cilvēktiesību aizstāvi – bijušo ANO 
ģenerālsekretāru Kofi Annanu, kas 
teicis, ka „mums nebūs drošības bez 
attīstības, nedz arī attīstības bez dro-
šības, un mums nebūs ne viena, ne 
otra, ja neievērosim cilvēktiesības“. 
ANO Statūtu trīs pīlāri ir plašāki nekā 
atsevišķu to daļu summa. Ekonomis-
kā izaugsme un ilgtspējīga attīstība 
balstās ilgtermiņa stabilitātē, kam sa-
vukārt nepieciešams miers un drošība, 
un cilvēktiesību ievērošana.

Ekselences!
Apvienoto Nāciju Organizācijai 

jāspēj mainīties, ieviest nopietnas re-
formas un tādējādi rīkoties atbilstoši 
21. gadsimta prasībām. Mums nepiecie-
šama ietekmīga un efektīva Apvienoto 
Nāciju Organizācija. Latvija augstu no-
vērtē ģenerālsekretāra sāktās reformas 
trijās – miera un drošības, attīstības un 
organizācijas vadības – jomās. Svarīgi, 
lai reformas tiek ieviestas strauji.

Latvija atbalsta ģenerālsekretāra 
redzējumu un pieeju veidot tādu Ap-
vienoto Nāciju Organizāciju, kas ir 
vērsta uz preventīvu rīcību. Tas ir vēl jo 
svarīgāk, ņemot vērā aizvien sarežģī-
tākos globālos drošības izaicinājumus. 
Nenovērsti konflikti un krīzes visā 
pasaulē ilgst gadiem un desmitgadēm, 
sagraujot cilvēku dzīves, kavējot attīs-
tību un vājinot ANO resursus. Kon-
flikti Sīrijā, Ukrainā un Jemenā jop-
rojām civiliedzīvotājiem sagādā daudz 
ciešanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arī 
par ieilgušo nestabilitāti Burundi un 
Afganistānā. Pats novēršamu konflik-
tu ilgums vien iedragā starptautisko 
organizāciju, tostarp Apvienoto Nāci-
ju Organizācijas, uzticamību.

ANO Drošības padomei kā starp-
tautiskā miera un drošības garantam ir 
īpaša atbildība konfliktu, agresijas aktu 
un masu slaktiņu novēršanā. Izmantot 
veto tiesības, lai plaša mēroga vardarbī-

bas gadījumos aizsargātu šauras nacio-
nālas intereses, ir pilnīgi nepieļaujami.

Teritoriālā integritāte un suvere-
nitāte, kā tas ir noteikts ANO Statūtu 
mērķos un principos, ir jāievēro vi-
siem. Krievijas Federācijai jāpārtrauc 
agresija pret Ukrainu. Latvija kopā ar 
starptautisko sabiedrību īstenos neat-
zīšanas politiku attiecībā uz Krimas 
pretlikumīgo aneksiju.

Esmu pārliecināts, ka reiz Ukrainā 
starptautiskās tiesības un tiesiskums 
gūs uzvaru un Ukrainas, kā arī citu 
Eiropas Savienības austrumu partne-
ru teritoriālā integritāte tiks atjaunota. 
Apvienoto Nāciju Organizācijai kopā 
ar citiem nozīmīgiem reģionāliem spē-
lētājiem jāturpina iesaistīties un jāsa-
glabā apņēmība risināt ieilgušos kon-
fliktus Kalnu Karabahā, Piedņestrā, 
Abhāzijā un Dienvidosetijā. Baltijas 
valstu vēsture ir pierādījums starptau-
tisko tiesību un tiesiskuma morālajam 
spēkam. Šie jautājumi starptautiskajai 
sabiedrībai ir jārisina aktīvāk.

Neviena nācija nekad nav jutusies 
droša izolācijā. Tāpēc dalībvalstu pie-
nākums ir gādāt citai par citas drošību. 
Lai panāktu konflikta politisku risinā-
jumu, ir būtiski, ka agresoram skaid-
ri norāda uz sekām, apņēmīgi izdara 
starptautisku spiedienu un sauc pie 
atbildības par starptautisko tiesību pār-
kāpumiem. Ieilgušu konfliktu atrisinā-
šana plašākā Eiropā – Eiropas Savienī-
bas kaimiņu reģionos – starptautiskajai 
kopienai joprojām ir ārkārtīgi svarīga.

Galvenais preventīvas rīcības vir-
ziens ir sasniegt Ilgtspējīgas attīstības 
mērķus. Tie novērš nestabilitātes un 
konfliktu motīvus un pamatcēloņus. 
Ieguldījums cilvēka cieņas aizsardzī-
bā, nabadzības izskaušana, noturības 
stiprināšana pret klimata pārmaiņām 
un ekonomiskā un sociālā progresa 
veicināšana samazinās konfliktu bie-
žumu, nestabilitāti un izmisumu.

Tādēļ viss, ko Latvija dara attīstības 
sadarbības jomā, balstās labas pārval-
dības, demokrātijas, cilvēktiesību ievē-
rošanas, dzimumu līdztiesības un vides 
ilgtspējības principos. Turklāt, lai sa-
sniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus, 
īpaši svarīga ir dzimumu līdztiesība. Tā 
ir būtisks priekšnoteikums iekļaujošai 
ilgtspējīgai attīstībai, kā arī tautsaim-
niecības izaugsmei un labklājībai.

Godājamie delegāti!
20. gadsimta sākumā no konfliktos 

bojā gājušajiem 90% bija kaujinieki. 
Mūsdienās no tiem, kas zaudē dzīvī-
bu konfliktos, 90% ir civiliedzīvotāji. 
Ar konvencionāliem ieročiem noga-
lina aptuveni 500 tūkstošus cilvēku 
gadā, no tiem 70 tūkstoši tiek nogali-
nāti konflikta zonās. Šie skaitļi skaidri 
pierāda, ka starptautiskajai sabiedrībai 
stingri jāpievērš uzmanība ne vien 
masu iznīcināšanas ieročiem, bet arī 
konvencionālajiem ieročiem.

To paturot prātā, Latvija nākamgad 
kļūs par Ieroču tirdzniecības līguma 

LR ārlietu ministrs ANO
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Sit tibi terra levis! Sēro Korporāciju kopa Melburnā

Kaujas vairs netiek izcīnītas ielās
Anderss Rasmusens, bijušais 

NATO ģenerālsekretārs, sacīja: „Notie-
košais konflikts starp Krieviju un Rie-
tumiem, kas centrējas uz krīzi Ukrainā, 
savā būtībā ir vērtību sadursme.“

Krievijas hibrīdkarš ir ļoti pie-
mērots, lai iznīcinātu valsti, pirms tā 
sapratusi, ka karš vispār ir sācies. Gal-
venais kaujaslauks šajā karā ir cilvēku 
prāts, tāpēc hibrīdkarā valda informā-
cijas un psiholoģiskā cīņa, lai ne tikai 
grautu pretinieka karaspēka morāli, 
bet galvenokārt, lai iznīcinātu pašas 
sabiedrības pretestības spējas. Šajā 
karā kaujas tiek izcīnītas ne vairs ielās, 
bet jau TV studijās un cilvēku sirdīs.

Krievijas informatīvā kara mērķis 
ir izraisīt auditorijas neapmierinātību 
un neuzticību Rietumiem, lai apdrau-
dētu Rietumu pozīcijas internetā un 
plašsaziņas līdzekļos, kā arī lai sama-
zinātu sabiedrības uzticību jebkādām 
Rietumu institūcijām – finanšu, tiesu, 
valsts pārvaldes.

Mērķtiecīgi tiek grauts mūsu valsts 
un sabiedrības pretestības gars kā griba 
sargāt savu nācijas vērtībtelpu. To pa-
nāk ar dažādiem līdzekļiem, piemēram, 
radot caurkritušas valsts tēlu, akcentējot 
un/vai pārspīlējot mūsu sabiedrības trū-
kumus – korupciju, nepietiekami aug-
sto dzīves līmeni, ekonomisko un so-
ciālo atpalicību utt. Šāda attieksme tiek 
producēta, lai grautu sabiedrības uzticī-
bu valsts pārvaldei, liekot šaubīties, vai 
Latvijas valsti vispār ir vērts sargāt.

Tam labi der visu veidu mūsu nacio-
nālo vērtību diskreditācija, izņirgāšana 
un latviešu kā Latvijas valstsnācijas iden-
titātes pazemošana. Iedarbīgs līdzeklis 
ir pašiznīcinošas demokrātijas taktikas 
kultivēšana – ar demokrātiskiem līdzek-
ļiem iznīcināt pašu demokrātiju.

Līdztekus tiek veidoti sociālpolitis-
ki mīti par cilvēktiesību neievērošanu, 
fašisma atdzimšanu un tamlīdzīgi. No 
otras puses – tiek veicināta sociālpoli-
tiska tuvredzība un infantilisms, soci-
ālā apātija, vienaldzība, individuālisms 
un egoisms, latents, neapzināts paci-
fisms, jo tas viss rada pasivitāti, kas ir 
labvēlīga vide manipulācijām. Lieti der 
arī vērtībinertums un nihilisms. Vērtī-
bu nonivelēšana un sajaukšana panāk 
kara miglas efektu, ļaujot apmulsināt 

un atņemt politisku orientāciju svarī-
gos lēmumu pieņemšanas brīžos.

Viena no būtiskajām hibrīdkara 
daļām ir kultūrkarš, kurā agresorvalsts 
mērķtiecīgi izmanto savas kultūras 
apzinātu ietekmi un izplatību, lai aiz-
ņemtu mērķa valsts kultūrtelpu un ar 
to veicinātu savu vērtību ekspansiju. 
Patlaban uz to jānorāda īpaši, jo kultū-
ra bieži, īpaši inteliģencē, nepamatoti 
tiek uzskatīta par militāri neitrālu cil-
vēku darbības jomu (līdzīgi kā sports).
Ko šajā situācijā darīt mums, 
Latvijas patriotiem?

Vispirms uzdosim sev būtisku jau-
tājumu: kāds ir Latvijas valsts pastāvē-
šanas mērķis? Ne jau tādēļ vien, lai ri-
sinātu svarīgus vietējos saimnieciskos 
jautājumus. Satversmes ievadā teikts: 
„Latvijas valsts ir izveidota, balsto-
ties uz latviešu nācijas negrozāmo 
valstsgribu, lai garantētu latviešu nā-
cijas, tās valodas un kultūras pastāvē-
šanu un attīstību cauri gadsimtiem.“

Kuras ir tās vērtības, kas veido 
mūsu valstiskās esības pamatu?

Latvijas valstsnācija, proti, mēs 
paši – latvieši. Nevis tāpēc, ka mēs būtu 
ar kaut ko pārāki par citām tautām, bet 
tāpēc, ka tikai mēs esam Dieva, ie-
priekšējo, nākamo paaudžu un savas 
sirdsapziņas priekšā atbildīgi par Lat-
vijas valsts likteni. Tieši tāpat kā citas 
nācijas ir atbildīgas par savām valstīm.

Latvijas zeme, kas veido mūsu te-
ritoriālo kopību. Tā ir mūsu Tēvzeme, 
jo ir piesātināta ar mūsu vērtībām. Tā 
ir iepriekšējo paaudžu kopta un uzti-
cēta mantojumā nākamajām. Tā ir arī 
iepriekšējo paaudžu sargāta – viņi par 
to atdevuši savu dzīvību un tajā ir ap-
glabāti. Tagad Latvijas teritorijai klāt 
nākusi vēl arī tās vērtībtelpa virtuālajā 
un informatīvajā izpausmē. Latviešu 
kultūra, kas ir mūsu tautas gara pašiz-
teiksme materiālās, sociālās, attiecību, 
garīgās u.c. vērtībās. Suverenitāte, po-
litiskās pašnoteikšanās patiesā griba.

Mūsu vēsture, kas īstenojas mūsu 
katra līdzdaļā nācijas liktenī. Ir svarīgi, 
kur nācijai būtiskos brīžos esam biju-
ši un ko darījuši. Ne mazāk svarīga ir 
vienota izpratne par to, kas un kāpēc 
ir noticis mūsu vēsturē. Mūsu nācijas 
cīņas gars, kas ir attīstījies un veidojies 
mūsu militārajās un nemilitārajās cīņās. 
Mums, latviešiem, nevajag kaunēties, 
bet lepoties, ka mīlam savu Dzimteni, 
ka esam tās patrioti! Patriotisms taču 

ir veselīga piederības apziņa savai nā-
cijai. Ja kādam tās nav, tas nozīmē mo-
rālu trūkumu (labojamu!), tieši tāpat, ja 
kādam nebūtu personiskās pašcieņas. 
Mūsu pirmais iekšlietu ministrs Miķelis 
Valters sacīja: „Latviešu patriotisms ir 
jāsaprot kā valsts patriotisms. Tikai par 
šāda patriotisma vērtību ir vispār vērts 
runāt un to par patriotismu saukt.“

Par savu valsti aizvien ir jāiestā-
jas. Arī tagadējo nacionālo piederību 
nivelējošā globālisma ideju ietekmē. 
Režisors Alvis Hermanis par to zīmīgi 
saka: „Latvieši ir stipri aizrāvušies ar 
politkorektumu, ar visu veidu citdomā-
jošo saprašanu. Mēs jau redzam, pie 
kā Eiropā ir novedis politkorektums. Ir 
lietas, kas ir jāapstādina pašā saknē.“

Par savu valsti ir jācīnās – vispirms 
jau pilsoniskajā cīņā, iekšējā demokrā-
tiskajā frontē, lai mūsu vērtības patiešām 
arī tiktu īstenotas dzīvē. Atcerēsimies, 
ka šodienas hibrīdkara apstākļos galve-
nā ir nācijas valstsgriba, tās spēja pre-
toties iekšējiem un ārējiem postošiem 
spēkiem, atklātiem un slēptiem. Leposi-
mies, ka mums, latviešiem, ir sava valsts!

Daži kontroljautājumi
Nobeigumā daži kontroljautājumi 

katram pašam sev, lai konstatētu savu 
faktisko patriotisma līmeni:

Vai es (vai mani bērni) aktīvi pie-
dalos Jaunsardzē, Zemessardzē, vai, ja 
vecuma, slimības un citu iemeslu dēļ 
to nespēju, es atbalstu kādu no viņiem?

Cik daudz no sava brīvā laika zie-
doju Latvijas valstiskuma stiprināša-
nai? Ko konkrēti šodien esmu nesavtī-
gu izdarījis, lai es un mani bērni varētu 
rīt pamosties joprojām brīvā Latvijā?

Cik lielā mērā es esmu faktiski 
spējis, varējis, gribējis ietekmēt savu 
mikrovidi – ģimeni, kolēģus, sava dzī-
vokļa, savas darbavietas patriotisku 
vai vismaz nacionālu noformējumu.

Gaidāmo vēlēšanu kontekstā divi 
ieteikumi Latvijas patriotam:

Ja nevari izšķirties, par ko balsot, 
tad atdod savu balsi kādai no lielajām 
latviešu partijām, kas sasniedz piecu 
procentu robežu. Pretējā gadījumā tava 
balss ir ne tikai iztērēta, bet kopējā vē-
lēšanu cīņā esi veicinājis savu pretinie-
ku, kurš politiski ir daudz saliedētāks.

Vislabāk ir balsot par to latviešu lielo 
partiju, kas jau ilgstoši ir aizstāvējusi lat-
viešu valstiskās un nacionālās vērtības.

Guntis Kalme
Laikrakstam „Latvietis“

Nezaudēt valsti...
Turpinājums no 1. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 6. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Adelaides Latviešu namā 4 Clark St., 
Wayville, 13. Saeimas vēlēšanas. No-
balsot varēs tie Latvijas pilsoņi, kuri 
vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu 
vecumu un kuriem būs derīga Latvijas 
pase.
Svētdien, 7. okt., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Ceturtdien, 11. okt., plkst. 10.00 
ALB namā SCRABBLE rīts un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 11. okt., plkst. 10.30 
ALB namā LAIMAS kino rīts; skatī-
simies filmu angļu valodā Our Guy in 
Latvia par to, kā jaunietis meklē savas 
saknes Latvijā. Pēc filmas pasniegsim 
siltas pusdienas, tāpēc lūdzu pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 9. oktobrim. 

Ieeja $2.
Svētdien, 14. okt., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Trešdien, 17. okt., plkst. 10.30 
zbrauksim no ALB nama uz Virgi-
nia Nursery. Pusdienu cena, sākot ar 
$17,90. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 16. okt.
Ceturtdien, 18. okt., plkst. 10.00 
ALB namā SCRABBLE rīts un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 20. okt., plkst. 14.00 DV 
namā, Daugavas Vanagu vīru kora 
Daugava muzikālā pēcpusdiena Par 
mani, draudziņ, nebēdā! Piedalīsies 
koris, Vanadžu ansamblis, solisti: 
Geņa Janmeija, Raimonds Jaudzems, 
Vilnis Jankovskis, kā arī ciemiņi no 
Melburnas. Koncerts $15, Koncerts 
ar vakariņām $25. Biļetes pie Aivara 
Vēža (mob. 0416 278 121) vai Andra 

Jaudzema ( mob. 0412 601 306). Visi 
laipni aicināti!
Svētdien, 21. okt., plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Svētdien, 21. okt., plkst. 12.00 ALB 
namā Adelaides Latviešu biedrības 
pilnsapulce.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 7. okt., plkst. 11.00 20. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 21. okt., plkst. 11.00 
22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 6. okt., plkst. 9.00 – 17.00 
Brisbanes Latviešu namā 10 Bank 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
8. oktobris
Aina, Anete
1908. filmu režisors Vilis Jānis Lape-
nieks sen. (Zvejnieka dēls režisors 
1939.g.)
1923. ebreju izcelsmes Latvijas rakst-
nieks Gunārs Cīrulis (Gabriels Civ-
jans).
1986. mūziķis Ingus Purens.
1988. dibināta Latvijas Tautas fronte.

9. oktobris
Elga, Helga, Elgars
Vispasaules pasta diena
1893. Latvijas armijas ģenerālis, LKok 
Verners Tepfers.
1913. rakstnieks Norberts Neikšānītis.
1913. dramaturģe, pedagoģe Venta Vī-
gante.
1915. SLT aktrise Hilda Dukure.
1925. Melburnas Operešu ansambļa, 
MLT, ALT aktrise Vera Lešinska.
1953. sākās 1. Kanādas Dziesmu svēt-

ki (Toronto).

10. oktobris
Arvīds, Arvis, Druvis
1373. pāvests Gregorijs XI, atbalstot 
Rīgas arhibīskapa Zigfrīda lūgumu, 
izdod tā saukto apģērbu bullu, kurā 
noteikts, ka turpmāk Rīgas arhibīska-
pam un tā domkapitula locekļiem pēc 
augustīniešu parauga jātērpjas melnās 
drēbes. Pirms tam arhibīskapijas aug-
stākā garīdzniecība, tāpat kā ordeņa 
brāļi, valkāja baltas drēbes, bet tagad 
tā varēja sevi pretnostatīt ordenim.

11. oktobris
Monta, Tince, Silva
1728. Kārlis Ernsts (K.E.Biron von 
Kurland) – tagadējo Bīronu prinču 
ciltstēvs.
1848. dramaturgs, aktieris, režisors, 
latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns.
1913. dramaturģe Lidija Auzāne.

12. oktobris
Valfrīds, Kira
1858. g. baltvācietis, Latvijas Mākslas 
akadēmijas u.c. ēku arhitekts Vilhelms 
Ludvigs Nikolajs Bokslafs (Wilhelm 
Bockslaff).
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Juris Jakovics.

13. oktobris
Irma, Mirga
1923. dzejnieks Ziedonis Purvs.
1950. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Vilis Padoms.

14. oktobris
Vilhelmīne, Minna
1868. latviešu luterāņu mācītājs Kārlis 
Beldavs.
1878. rakstniece Zemgaliešu Biruta.
1938. scenogrāfs Andris Freibergs.
1962. māksliniece Ieva Deksne.  ■

prezidējošo valsti un pieliks visas pū-
les, lai sekmētu tā mērķus. Es aicinu vi-
sas valstis kļūt par Ieroču tirdzniecības 
līguma dalībvalstīm – arī tas sniegtu 
tiešu pienesumu, īstenojot Ilgtspējīgas 
attīstības dienaskārtību 2030. gadam.

Mums jāapvieno spēki, lai stiprinā-
tu multilaterālisma principu. Savstar-
pēji atkarīgā un globalizētā pasaulē mēs 
varam pievērsties globālām problēmām 
un tās atrisināt tikai ar multilaterāliem 
līdzekļiem. Šajā ziņā ANO izceļas kā 
labs globālas pārvaldības instruments, 
taču tā nav pasaules valdība. Apvieno-
to Nāciju spēja reaģēt uz šābrīža izai-

cinājumiem pasaulē ir ļoti atkarīga no 
valdību lēmumiem un atbalsta, ko šiem 
lēmumiem sniedz iedzīvotāji.

Ar to es vēlos uzsvērt, ka multila-
terālisma nākotne drīzāk būs atkarīga 
no pārmaiņām dalībvalstu attieksmē, 
nevis no ANO sistēmas reformām. To-
mēr, kamēr nav mainītas starptautiskās 
sistēmas pamatiezīmes, ANO var tikai 
tiekties pēc augstākas efektivitātes.

Godājamie delegāti!
Mums jāpieņem Apvienoto Nāciju 

Organizācija tāda, kāda tā ir. Tā nav 
ideāla. Taču tā ir ļoti nepieciešams 
instruments, lai uzturētu mieru, eko-
nomisko attīstību, starptautisko tiesī-
bu kodifikāciju, tā tiecoties izveidot 
drošāku pasauli.

Apvienoto Nāciju Organizācija var 
būt un tai jābūt nozīmīgam pasaules 
mēroga spēlētājam, tādu nāciju kopie-
nai, kuras lepojas ar savām vērtībām 
apņēmībā atbalstīt multilaterālismu un 
starptautisko tiesību principus.

Dalībvalstīm jāatbalsta mūsu or-
ganizācija un jāpalīdz šīs vērtības iz-
platīt visā pasaulē, tādējādi apliecinot 
tās unikālo globālo nozīmi. Lai to sa-
sniegtu, ANO nepieciešams iedarbīgs 
normatīvs regulējums, efektīvas insti-
tūcijas un skaidrs redzējums par savas 
politikas virzieniem.

Paldies par uzmanību!
Edgars Rinkēvičs

LR ārlietu ministrs
Ņujorkā, 2018. gada 29. septembrī

LR ārlietu ministrs ANO
Turpinājums no 13. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 4. oktobrī.
€1 = 1,62340 AUD
€1 = 0,88580 GBP

€1 = 1,77060 NZD
€1 = 1,15020 USD

Lane, Woolloongabba, 13. Saeimas 
vēlēšanas. Nobalsot varēs tie Latvijas 
pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sa-
snieguši 18 gadu vecumu un kuriem 
būs derīga Latvijas pase.
Sestdien, 20. okt., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 13. okt., plkst. 13.00 Pļau-
jas svētki Latviešu namā. Loterija un 
bazārs. Līdzi ņemami groziņi. Ieeja 
brīva!

Kanberā
Līdz 28. okt. mākslas pasākums Con-
tour 556 dažādās vietās ap Lake Bur-
ley Griffin. Piedalās Harijs Piekalns. 
https://www.contour556.com.au
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 7. okt., plkst. 13.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Sv. Pētera baz-
nīcā, Reid.
Svētdien, 7. okt., plkst. 14.00 Drau-
dzes pilnsapulce Sv. Pētera baznīcas 
zālē, Reid.

Melburnā
Sestdien, 6. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Melburnas Latviešu namā 3 Dic-
kens St., Elwood, 13. Saeimas vēlēša-
nas. Nobalsot varēs tie Latvijas pilso-
ņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 
18 gadu vecumu un kuriem būs derīga 
Latvijas pase.
Sestdien, 6. okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 6. okt., plkst. 15.30 gaidu un 
skautu nodarbības Latviešu namā.
Līdz 6. okt. Imanta Tillera izstāde Joy 
Knows no Mercy skatāma Arc One 
Gallery, 45 Flinders Lane, Melbourne.
Otrdien, 9. okt., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Ceturtdien, 11. okt., plkst. 11.00 Bī-
beles studijas Latviešu ciemā.
Sestdien, 13. okt., plkst. 19.00 Pērko-
nīša zaļumballe Melburnas Latviešu 
namā Austrālijas Latviešu 36. Jaunat-
nes dienu atbalstam. Plkst. 19.00 – Va-
kariņas un Reģistrācija; plkst. 20.00 – 
Pērkonīša maratons. Ieejas maksa 
$25/20; bērniem līdz 16 g.v. – bez mak-
sas. Iepriekš pieteikšanās pie Lijas An-
dersones 36jd.melb@gmail.com vai 
tālr: (03)98672070.
Sestdien, 13. okt., – 14. okt. Austrāli-
jas Baltijas studiju veicināšanas apvie-
nības (AABS) konference Džilongā, 
Deakin Universitātes Waterfront ēkā. 
Pieteikšanās https://www.facebook.
com/groups/222088547883933/ vai 
AABS kasierim Uldim Ozoliņam Ul-
dis@languagesolutions.com.au līdz 
1. oktobrim.
Sestdien, 20. okt., plkst. 12.00 DV sa-
rīkojums DV mītnē: Svētku laika atmi-
ņas: dalībnieku iespaidi.

Sestdien, 20. okt., plkst. 16.00 gai-
das un skautu Mītnes vakars Latviešu 
namā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 7. okt., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 14. okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 21. okt., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Sestdien, 6. okt., Latvijas Republikas 
Goda konsulātā Latviešu centrā, 60 
Cleaver Terrace, Belmont, 13. Saei-
mas vēlēšanas. Nobalsot varēs tie Lat-
vijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs 
sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem 
būs derīga Latvijas pase.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 14. okt., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 21. okt., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Kapu svētki.

Sidnejā
Sestdien, 6. okt., plkst. 10.00 DV Sid-
nejas nodaļas gadskārtējā pilnsapulce 
DV namā.
Sestdien, 6. okt., plkst. 12.00 pusdie-
nas DV namā.
Sestdien, 6. okt., Latviešu namā, 
32 Parnell St., Strathfield, 13. Saeimas 
vēlēšanas. Nobalsot varēs tie Latvijas 
pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sa-
snieguši 18 gadu vecumu un kuriem 
būs derīga Latvijas pase.
Piektdien, 12. okt., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Svētdien, 14. okt., plkst. 11.00 Sidne-
jas Latviešu vīru kora garīgais koncerts 
veltīts Latvijas simtgadei – Dievam un 
Latvijai Sv. Jāņa baznīcā, Homebush. 
Diriģente Daina Jaunbērziņa, viesdi-
riģents Ivars Štubis, pianiste Ingrīda 
Šakurova. Ieeja $25, skolniekiem ieeja 
brīva. Biļetes nav numurētas un ir pēr-
kamas uz vietas. Visi laipni aicināti!
Svētdien, 21. okt., plkst. 11.00 Pļaujas 
svētki Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 7. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu. Pieda-
līsies viesu mācītājs Guntars Baikovs.
Svētdien, 14. okt., plkst. 11.00 Sid-
nejas Latviešu vīru kora garīgais 
koncerts veltīts Latvijas simtgadei – 
Dievam un Latvijai Sv. Jāņa baznīcā, 
Homebush. Diriģente Daina Jaun-
bērziņa, viesdiriģents Ivars Štubis, 
pianiste Ingrīda Šakurova. Ieeja $25, 
skolniekiem ieeja brīva.
Svētdien, 21. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētki Rukvūdas kapsētā.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze

Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 7. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 14. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 21. okt., dievkalpojums 
baznīcā nenotiks. Pļaujas svētku sa-
rīkojums SLB namā, M. Siliņa zālē 
plkst. 11.00, kas iesāksies ar svētbrīdi.

Zelta piekrastē

ASV
Ceturtdien, 18. okt., – 21. okt. pir-
mais Baltiešu filmu festivāls Ņujorkā, 
Scandinavia House, 58 Park Avenue 
(starp 37th un 38th St.) https://www.
balticfilmfestival.com

Vācijā
Svētdien, 7. okt., plkst. 10.30 LCM, 
Salzmannstr. 152, Minsterē. notiks lat-
viešu ev. lut. Draudzes Pļaujas svētku 
dievkalpojums ar dievgaldu. Kalpos 
māc. Rinalds Gulbis. Paralēli notiks 
svētdienas skoliņa bērniem. Pēc diev-
kalpojuma būs iespēja kopā pasēdēt 
pie kafijas uz līdzatnestiem našķiem. 
Gaidīsim jūs visus kuplā skaitā!

Latvijā
Sestdien, 6. okt., plkst. 7.00 – 20.00, 
13. Saeimas vēlēšanas. Nobalsot varēs 
tie Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu die-
nā būs sasnieguši 18 gadu vecumu un 
kuriem būs derīga Latvijas pase.
Sestdien, 6. okt., Lielajā ģildē vairā-
ku starptautisku konkursu laureātes, 
prestižās ECHO Klassik balvas iegu-
vējas – akordeonistes Ksenijas Sidoro-
vas jubilejas koncerts.
Ceturtdien, 11. okt., plkst. 19.00 
Lielajā ģildē Rudens kamermūzikas 
festivāla atklāšanas koncertā Sinfo-
nietta Rīga smalkā mūzikas interpre-
ta, austriešu vijolnieka un diriģenta 
Tomasa Cētmaira vadībā. Koncerta 
programmā dzirdēsim Bendžamina 
Britena studenta gados rakstīto jau-
neklīgo Dubulkoncertu, franču baroka 
komponista Žana Ferī-Rebela Les Élé-
mens un Vīnes klasiķa Jozefa Haidna 
Oksfordas simfoniju, kas ir viena no 
skaņraža simfoniju virsotnēm.
Piektdien, 12. okt., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 14. okt., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Otrdien, 16. okt., plkst. 20.00 Liepā-
jas koncertzālē Lielais dzintars uzstā-
sies Leipcigas Gewandhaus orķestris, 
dziedātāja Kristīne Opolais un diri-
ģents Andris Nelsons.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


