
Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis ie-
sniedzis 13. Saeimā 
priekšlikumus likum-

došanas procesa pilnveidošanai. Lai 
celtu likumu izstrādes kvalitāti un vei-
cinātu sabiedrības uzticēšanos valsts 
varai, Valsts prezidents rosina izdarīt 
izmaiņas Saeimas kārtības rullī.

Lai padarītu likumdošanas proce-

su caurskatāmāku un dotu iespēju ērtā 
un viegli uztveramā veidā iepazīties ar 
likumu normu pamatojumiem, kā arī 
nodrošinātu informāciju par to, kādas 
personas piedalījušās likuma izstrā-
dē, Valsts prezidents rosina noteikt, 
ka, iesniedzot priekšlikumus likum-
projektam, rakstveidā ir jāsniedz gan 
priekšlikumu pamatojums, gan infor-
mācija par konsultācijām, kas notiku-

šas priekšlikumu sagatavošanas gaitā.
Tāpat Valsts prezidents atkārtoti 

rosina izdarīt izmaiņas Saeimas Kār-
tības rullī, lai trešajā lasījumā nebūtu 
pieļaujama tādu priekšlikumu izskatī-
šana, kas ir ārpus iepriekšējos lasīju-
mos apspriestā likumprojekta mērķa 
un tvēruma. „Tas ļautu izvairīties no 
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„Gada vārds, nevārds un 
spārnotais teiciens“
Zibmaksājumi, influenceris, „Izkāp no telefona!“

Noslēgusies Rīgas Latviešu biedrī-
bas Latviešu valodas attīstības kopas 
un Latvijas Rakstnieku savienības ik-
gadējā, šogad jau sešpadsmitā akcija 
Gada vārds, nevārds un spārnotais 
teiciens.

Sabiedrības aptaujā apkopoti spilg-
tākie priekšlikumi 2018. gada vārda, 
nevārda, spārnotā teiciena un savār-
stījuma kategorijās. Šogad rīkotāju de-
leģētajā žūrijā strādāja tulks un tulko-
tājs Dens Dimiņš, Iveta Grīnberga, 
Baltic Media Valodu centra latviešu 
valodas programmu vadītāja, litera-
tūrfilosofe un tulkotāja Ieva Kolmane 
(Latvijas Rakstnieku savienība); Aldis 
Lauzis – literārais redaktors, tulkotājs 
un terminologs; Vineta Poriņa – va-
lodniece sociolingviste; komunikāci-

jas praktiķis Pēteris Pūrītis, publi-
ciste Ingrīda Stroda, Valsts valodas 
komisijas vadītājs Andrejs Veisbergs 
un laikraksta Diena žurnālists, publi-
cists Egīls Zirnis.

Savārst ījumu/samudžinājumu 
kategorija ir salīdzinoši jauna un ie-
mantojusi ievērojamu atsaucību. Runa 
ir par teikumiem, kas samudžinās ne 
vien tulkojumā, kur pārcelti tikai vār-
di, neievērojot latviešu valodas sintak-
ses vai vārdformu saskaņošanas sistē-
mu, bet arī tāpēc, ka neskaidrība valda 
pašā domāšanā. Te vienu no favorītiem 
izraugās Rīgas Latviešu biedrība, un 
šogad tas ir: Valdības veidošanās vai-
nagojās bez panākumiem.

 
Turpinājums 13. lpp.

Saulriets Normanvillē, Dienvidaustrālijā, 2019. gada janvārī.
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MLB Daugavas skola atsāk darbību
Ar 6 jauniem audzēkņiem

Melburnas Latviešu 
Biedrības (MLB) Dau-
gavas skola ir atsākusi 
darbību 2019. mācību 
gadā. Šogad bernudārzā 
iesākuši 6 jauni skolēni.

„Mēs varam prie-
cāties, ka mūsu skola 

turpina rosīgi darboties un jaunas 
ģimenes vēlās piekopt latvisko audzi-
nāšanu savās ģimenēs,” teica skolas 
pārzinis, Aldis Sveilis, atklājot skolas 
gadu 2. februāri.

Diena iesākās ar visas skolas sai-
mes pulcēšanos Melburnas Latviešu 
nama Hugo Misiņa zālē un karogu ie-

nešanu, ko izpildīja 8. klases audzēk-
ņi. Tam sekoja rīta lūgšana māc. Dai-
ņa Markovska vadībā.

Pārzinis tad iepazīstināja skolas 
saimi ar jaunajiem audzēkņiem, kuri 
ļoti kautrīgi izsauca savus pirmos vār-
diņus. Klātesošos arī iepazīstināja ar 
skolotāju sastāvu, kuriem tai starpā 
pievienojušies trīs jauni skolotāji – Il-
mārs Kaiva, Sebastiāns Krūmiņš un 
Roberts Brenners.

Skolas diena turpinājās ar valodas, 
vēstures un citām apmācībām. Diena 
noslēdzās ar karogu novilkšanu un sko-
las dziesmas – Daugav’ abas malas no-
dziedāšanu. Pēc tam skolas saime bau-
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ZIŅOJUMS
Nākamā MLB Daugavas Skolas
PILNSAPULCE 
notiks sestdien, 2019. gada 2.  martā, plkst. 12.00
Latviešu nama Misiņa zālē, 3 Dickens St, Elwood.

Tuvāku informāciju sniedz:
Lāra Brennere, Skolas padomes priekšsēde
(e: mazalara@hotmail.com   t.: 0407 551 654)
Iveta Samulis, Skolas padomes vicepriekšsēde
(e: iveta.samulis@gmail.com   t: 0419 359 765).

dīja pusdienas ar desiņām, kuras rīkoja 
Melburnas Gaidu un Skautu vienība.

Daugavas skolā šogad macās 
35 skolēni. Tā darbojās sestdienās 
no plkst. 11.30 līdz plkst. 15.30, 
Melburnas Latvieši namā. Tuvāku 
informāciju sniedz pārzinis Aldis 
Sveilis aldis@daugavasskola.com.au.

Iveta Samule,
Skolas padomes vicepriekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas skolas saime.
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Iepazīšanās ar skolotājiem.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Austrālijā skolas 

gads sākas februārī, 
karstākā gada laikā. 
Bērni dodas uz skolu 
mācīties lasīt, rakstīt, 
apgūt zinātnes, veidot 

mākslu – kurā nu katrs klasē un līme-
nī.

Liela daļa no patreizējiem vai ne-
senajiem latviešu sabiedrības vadītā-
jiem sāka savas austrāliešu skolas gai-
tas, nezinot ne vārdu angļu valodā. Kā 
zināms, bērns spēj ļoti ātri iemācīties 
otru valodu, ja tā ir jālieto visu dienu. 
Par spīti tam, ka neviena mācība ne-
notika latviešu bērna dzimtajā valodā, 
bet gan valsts valodā, angļu valodā, 
akadēmiskās sekmes mēdza būt ļoti 
labas.

Dīvaini, ka Latvijā dažs labs ap-
galvo, ka valstī dzīvo liels bērnu 
kontingents, kurš nespēj tikt galā ar 
situāciju, ka skolā mācības nenotiek 
viņa dzimtajā valodā. Tas ir noteikti 
klasificējams kā rasisms, un dziļš ap-
vainojums, ka tādi Latvijas bērni būtu 
ar zemākām spējām nekā citi līdzīgos 
apstākļos.

Skolas gada beigās laikrakstos 
ir ziņas par skolēniem, kuri, beidzot 
austrāliešu skolas, ir nopelnījuši labā-
kās atzīmes. Tad bieži saprotam, ka to 
vidū ir labs skaits tādu, kuriem angļu 
valoda noteikti nav dzimtā valoda.

Reizē ar austrāliešu skolām, darbu 
arī atsāk latviešu skolas. Tām mēdz 
būt klases ar vairākām stundām sest-
dienās. Skolēni mācās lasīt un rakstīt 
latviski, mācās par Latvijas vēsturi un 
Latvijas ģeogrāfiju. Protams, arī kul-
tūra ir uzsvērta.

Latviešu trimda / latviešu diaspo-
ra ir pierādījusi, ka ir ļoti izturīga. Ja 
1950. un 1960. gados tā balstījās uz 
atmiņām par Latviju un kāda tā kād-
reiz bija, tad jau 1970. un 1980. gados 
lēnām sākās dzimtenes vai tēvzemes
apciemojumi. Tagad ir pierasta lieta, 
ka Latvija ārpus Latvijas ir tā pati Lat-
vija, tikai mazliet tālāk prom, un nav 
nekas sevišķs, ceļot viena virzienā vai 
otrā, vai pavadot kādu laiku otrā galā.

Tagad atkal notiek vecās trimdas 
paaudžu maiņa, un aktīvi darbojas 
cilvēki, kuru vecāki dzimuši Austrāli-
jā. Viņiem nāk klāt jauniebraucēji no 
Latvijas, un atkal veidojas tieši saite ar 
pašu Latviju.

Vēl arvien skolas ir ļoti svarīgs, 
un ir labi, ka iesakņojusies Kārļa 
Ulmaņa 1935. gadā dibinātā Drau-
dzīgā aicinājuma tradīcija dāvināt 
grāmatas savām bijušajām skolām. 
Sākoties skolas gadam, novēlu visiem 
skolēniem un skolotājiem enerģiju un 
prieku apgūt zināšanas un praktiskas 
iemaņas par mūsu zemi, mūsu vēsturi 
un mūsu valodu.

GN

MLB Draudzīgā aicinājuma sarīkojums
Sestdien, 9. februārī, plkst. 13.00

Melburnas Latviešu nama mazajā zālē

Stāstījums
Melburnas Latviešu vidusskolas skolēni pastāstīs par 

„Sveika Latvija“ ceļojumu 2018. gadā

Priekšnesumi.
Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $15.00

Mīļi gaidīsim sarīkojumā!

2019. gada 14. novembrī Valmie-
rā norisināsies Pasaules latviešu eko-
nomikas un inovāciju forums, aicinot 
iedvesmoties sasniegumiem un uz-
zināt par dažādām iespējām Latvijas 
vārdam uzņēmējdarbības nozarē iz-
skanēt pasaules līmenī. Forums pirmo 
reizi Valmierā norisinājās 2018. gadā. 
Organizatori lēmuši arī šogad Valmie-
rā pulcēt profesionāļus no visas pasau-
les.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēdei Kristīnei Saulītei
tiekoties ar Valmieras pilsētas pašval-
dības domes priekšsēdētāju Jāni Bai-
ku, priekšsēdētāja vietnieku Ričardu 
Gailumu un Valmieras Attīstības 
aģentūras uzņēmējdarbības virziena 
vadītāju Elīnu Leimani, tika pārru-
nāta Pasaules latviešu ekonomikas un 
inovāciju foruma norise un apspriests 
iespējamais saturs. „Esam priecīgi un 
gandarīti par Pasaules Brīvo latvie-
šu apvienības lēmumu. Tas ir pozitīvs 
Valmieras kā laba un uzticama sadar-
bības partnera novērtējums. Mums ir 
svarīga Valmieras attīstība un Val-
mieras pienesums Latvijas izaugsmē,“
gandarījumu par vienošanos un foru-
ma norisi Valmierā pauž Valmieras 
pilsētas pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Jānis Baiks.

„Mēs gribam radīt vēstījumu par 
Latviju kā darošu, varošu un rado-
šu zemi, kas ir stipra tradīcijās, bet 

atvērta pasaulei ar savu ekonomi-
ku, izglītotiem, spējīgiem, darbīgiem 
cilvēkiem. Mēs aicināsim Valmierā 
satikties pasaules latviešu uzņēmē-
jus, kuri var un grib dot pienesumu 
Latvijai. Valmiera kā moderna, ener-
ģiska un zaļa pilsēta ar attīstītu uzņē-
mējdarbību ir ļoti piemērota foruma 
norises vieta,“ pauž PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte.

Tikšanās laikā tika apspriesta arī 
Valmieras pilsētas pašvaldības un 
PBLA sadarbības stiprināšana, piln-
veidojot iespējas biznesa investīciju 
piesaistē, kā arī talantu piesaistē izglī-
tības un sporta jomās.

2018. gada jūnijā Valmierā pirmo 
reizi norisinājās Pasaules latviešu eko-
nomikas un inovāciju forums, pulcējot 
vairāk nekā 200 dalībnieku no dažā-
diem pasaules kontinentiem. Paralēli 
forumam norisinājās tautsaimniecības 
izstāde, kurā bija pārstāvēti 58 dažā-
du nozaru uzņēmumi no visas Latvi-
jas. Forums bija iekļauts arī Latvijas 
simtgades notikumu programmā. Fo-
rumi veiksmīgi noritējuši Rīgā (2013., 
2015.), Melburnā (Austrālija, 2016.), 
Čikāgā (ASV, 2017.) un Valmierā 
(2018.).

Kristīne Melece
Valmieras pilsētas pašvaldības

Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja

29.01.2019.

Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju forums
Šogad notiks Valmierā
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Svētdien, 27. jan-
vāra skaistā, siltā pēc-
pusdienā Pertas latviešu 
saime pulcējās Latviešu 
Biedrības gadskārtējai 
de iure un Draudzīgā ai-
cinājuma atcerei. Tā kā 
Pertas latviešu saimīte 

tagad ir stipri sarukusi, mūsu Latviešu 
Centra lielā zāle mazākiem sarīkoju-
miem nav visai piemērota, un lielākā 
daļa sarīkojumu tagad notiek Dauga-
vas Vanagu kluba telpās, par ko mēs 
viņiem sirsnīgi pateicamies. Klubs ir 
vēsināts un var ērti uzņemt pašreizē-
jo apmeklētāju skaitu. Tā kā esam DV 
klubā, tad arī Viktors Mazalevskis ar 
savu palīdzi Veltu Zāmuru spēj atvērt 
kluba bāru mūsu slāpju dzesēšanai. 
Viņiem par to liels paldies.

Latviešu biedrības valdes priekš-
sēdis Jānis Kukuls atklāja šo pēc-
pusdienu, apsveicot mūsu viesus un 
pastāstot, ka šodien mēs dzirdēsim 
šim gadījumam vērstu uzrunu, tad 
mielosimies pie uzkodām un kafijas un 
beidzot skatīsimies Jāņa Vucēna šai 
dienai sagādāto īsfilmiņu un viņa ska-
tu sakopojumu no Latvijas Simtgades 
Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā. Tad 
viņš uzaicināja Latvijas goda konsulu 
Rietumaustrālijā Jāni Purvinski teikt 
šā sarīkojuma runu.

Mūs sveicot, Jānis mums teica, ka 
šodien viņš grib apskatīt, kāpēc mēs 
vēl pēc tik daudz aizritējušiem ga-
diem pieminam de iure un Draudzīgo 
aicinājumu? Šeit nu viņš tūlīt uzsvēra 
cik svarīga bija de-iure atzīšana mūsu 
valsts tapšanas gados un cik svarīga 

viņa pastāvējusi un vēl pastāv šodien, 
dodot Latvijai likumīgas tiesības no-
teikt par savu nākotni. De-iure nozī-
mēja, ka Pasaules valstis un jo sevišķi 

Vairākkārtīgi pārla-
sot Mildiņas un Ilzes To-
masas rakstus par nupat 
notikušām 57KD, tagad 
vēlos izteikt savas domas 
un uzskatus. Pieminēšu 
tikai tos sarīkojumus, un 

paša uzstāšanos, kuros ņēmu dalību.
Piekrītu, ka KD izdevās, un sirsnī-

gi apsveicu visus KD rūķīšus-darbi-
niekus. Liels darbs, bet saldi augļi! 
Pats esmu to darījis.

Šai rakstā vēlos analizēt Mildiņas 
vēstuli un atspēkot to, ko Ilze Tomasa 
nosauc par neapdomātu kritizēšanu. 
Iešu pa punktiem, jau sākumā citējot 
Mildiņas rakstīto: Visumā jāsaka, no 
visiem nostāstiem un pienestām ziņām 
spriežot, Adelaidē Kultūras Dienas iz-
devās. Tātad pozitīvs novērtējums.
• Ir taisnība, ka programmā ir drukas 

kļūdas, kuras viegli varēja pārbau-
dīt. Grāmata ceļos pāri Austrālijas 
robežām. Bet vispārējais iekārto-
jums ir glīts.

• Ir taisnība, ka agrāk kora mēģināju-
mos deva pusdienas un dzērienus.

• Ir taisnība, ka koncerta dienā bija 
garš mēģinājums un starp mēģinā-
jumu un koncertu bija neizdevīga 
situācija – vai braukt mājā, palikt 
pilsētā, kur pārģērbties, kur atpūs-
ties utt.

• Ir taisnība, ka jaukā koru apkūlību 
tradīcija ir zaudējusi savu oriģinālo 
nozīmi. Sākumā tā bija domāta tikai 
koristiem un viņu aicinātiem līdznā-
cējiem. Tagad jau vairākās KD ir ie-
vesta jauna tradīcija, tā sauktā sadzie-
dāšanās. Citās KD sadziedāšanās ar 
nozīmētiem vakara vadītājiem ir arī 
izdevusies. Šoreiz tā gluži nebija, 
un ja patiešām bija domāts nogaidīt, 

kamēr visi bija paēduši vakariņas, 
tad tas ievilkās par ilgi. Izrādījās, ka 
pēc manas un citu aiziešanas, t.i. otrā 
daļā, kāds pārņēma vadību uz skatu-
ves, un notika dziedāšana.

• Par KD Atklāšanas koncertu per-
sonīgi nevarētu labāk izteikt savus 
uzskatus, kā tas minēts Mildiņas 
vēstulē. Koris Veseris bija varens, 
bet dziesmu izvēle, manā uzskatā, 
bija nepiemērota šim sarīkojumam. 
Gribētu pieminēt arī, ka koklētā-
ju ansambļa devums palika pilnīgi 
nenovērtēts. Nosēdināti foajē, kur 
notika liela un skaļa apgrozība, un 
viņus vispār neievēroja.

• Līdzīgi piekrītu Mildiņas vēstulē 
izteiktam uzskatam par Pētera Pla-
kida kompozīciju Divas variācijas 
čellam kora Gaudeamus koncertā, 
bet brīnījos un reizē apsveicu Jāņa 
Laura burvīgo talantu un instru-
menta spējas. Katram sava gaume.

• Zem Zvaigznēm sarīkojums, kurš 
nav minēts abos rakstos, tika izrek-
lamēts kā koncerts. Par nožēlu, līdzī-
gi koru Sadziedāšanās vakaram, tas 
tika sabojāts arī šoreiz ar troksni un 
kņadu, jo vispār nevarēja sadzirdēt 
mākslinieku sniegumus. Ieejot zālē, 
skatītājus sagaidīja interesanti un pa-
tīkami dekorējumi, patiesi piemēroti 
koncerta nosaukumam. Nelaimīgais 
ģitārists Pēteris Piks, kuram bija 
pirmajam jāuzstājas, mēģināja iein-
teresēt klātesošos pat vienu brīdi ie-
ejot publikā, bet neizdevās. Zinu, ka 
sarūgtināts, es nebiju vienīgais, kurš 
aizgāja prom pirms programmas 
beigām. Tā bija nepieklājīga uzve-
dība no publikas. Iznākumu varēja 
uzlabot ar stingru pieteicēja vadību.

Vai augšminētie punkti ir neapdo-

māta kritizēšana? Kritizēšana auto-
mātiski nenozīmē pelšanu.

Piekrītu, ka laikiem mainoties, 
jāmaina sarīkojumu organizēšanas 
pieeja, bet jāpatur tradīcijas. Protams, 
ieviešot arī jaunas.

57KD rīcības komitejas locekļi vi-
sumā ir jau pieredzējuši, profesionāli, 
pusmūža gados cilvēki, kuri nākamās 
apspriedēs droši vien pielietos paškri-
tiku un sīkumos analizēs padarīto. Tas 
būtu loģiski, lai varētu uzlabot laboja-
mas lietas un augt pieredzē. Ilzes To-
masas raksts, kurš, pēc manām domām, 
izpauž mūsdienās populāro, pārmērīgi 
politiski korektu uzskatu, liek domāt, 
ka nedrīkstam izteikt nevienu novērtē-
jumu, jo riskējam kādu aizvainot.

Ir žēl, ka Mildiņas vēstuļu rakst-
niecības žanru, lietojot žargonu, sausu 
humoru un personīgu intīmu sarunas 
stilu varbūt daži neizprot.

Uzsveru, ka augšminētais ir tikai 
mani uzskati. Ja būtu uzticēts kādam 
žurnālistam vai citai personai apraks-
tīt sarīkojumus, tad lasītājiem Austrā-
lijā un citur būtu bijusi izdevība iegūt 
plašāku pārskatu par tik nozīmīgiem 
svētkiem kā mūsu Austrālijas Kultūras 
dienām. Varbūt tādi raksti vēl nāks. Ar 
Facebook un sociālmēdijiem vien ne-
pietiek.

Un noslēgumā, gribu pieminēt labi 
veikto Jaungada sagaidi Vanagu namā. 
Vakara gaitā, šī sanāksme izveidojās kā 
kādreizējās kora apkūlības. Šeit daudz 
dziedājām, bija iespēja sarunāties ar 
galda biedriem un Jauno gadu sagai-
dījām ar gavilēm un laba vēlējumiem. 
Paldies Vanadzēm par bagātīgi klāto 
galdu un labi noorganizētu vakaru!

Imants Kronītis
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītāja vēstule
57KD – Manas pārdomas

De iure un Draudzīgā aicinājuma atcere Pertā
Uzruna, mielasts un īsfilma

 
Turpinājums 5. lpp.

Goda konsuls Jānis Purvinskis sniedz 
runu.
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Daugavas Vanagu Pertas nodaļas pilnsapulce
Pasniedza DV nozīme Zeltā

DV Pertas nodaļa 
savu ikgada biedru piln-
sapulci rīko februāra sā-
kuma. Tā nu arī šogad 
svētdien, 3. februārī, 
plkst.13.00 Pertas Dau-
gavas vanagi un vana-
dzes visi bija sanākuši 

noklausīties, kas mūsu nodaļā pagāju-
šā gadā noticis un ko darīt nākamajā 
2019. gadā. Kuri plāni ir izdevušies un 
pie kuriem vēl jāpiestrādā. Pilnsapulce 
dod biedriem iespēju apspriesties un 
dot valdei virzienu nākotnes darbam.

Valdes priekšnieks Ilmārs Ru-
daks atklāja sapulci, vispirms mūs 
uzaicinādams, lai ar klusuma brīdi at-
ceramies pagājušā gadā mūžībā aizgā-
jušo mūsu nodaļas biedru Jāni Blum-
bergu, kurš tagad atdusās ar saviem 
cīņu biedriem Lestenes Brāļu kapos. 
Pēc klusuma brīža visi kopā nodziedā-
jām vanagu dziesmas pirmo un pēdējo 
pantu.

Pertas nodaļas priekšnieks patei-
cās pagājušā gada nodaļas valdei par 
labo darbu un labo sadarbošanos. Jo 

sevišķu pateicību 
viņš izteica mūsu 
nodaļas vanadžu 
kopas vanadzēm 
par viņu labo dar-
bu mūsu nodaļas 
labā un uzsvēra, 
ka bez mūsu vana-
džu nenogurstošā 
darba mēs nespē-
tu sasniegt mūsu 
mērķus, un mūsu 
nodaļa nespētu 
vispār pastāvēt.

Tad Ilmārs 
veica vienu no 
viņam patīkamā-
kiem darbiem un 
ziņoja, ka DVCV 
augstākā atzinība 
DV nozīme Zeltā, 
šogad ir piešķirta 
mūsu nodaļas biedram un valdes lo-
ceklim Jūlijam Bernšteinam par viņa 
nesavtīgo darbu gan nodaļas, gan Per-
tas latviešu sabiedrības labā, kuru tad 
Jūlijam arī piesprauda.

Ar to tad pagājušā gada valde bei-
dza darboties, un biedriem nu bija jā-
ievēl pilnsapulces vadītājs. Tāds radās 

Ilmārs Rudaks (no kreisās) pasniedza DV Zelta nozīmi Jū-
lijam Bernšteinam.
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Rietumu lielvalstis, atzina Latvijas 
tiesisku pastāvēšanu kaut vai Latvijas 
okupācijas laikā valsts galvenā vara 
bija Padomju savienības rokās. Tā vara 
tur nonāca tieši ar Padomju savienības 
karaspēka Latvijas okupāciju 1941. g. 
Ir svarīgi iegaumēt, ka arī no tā laika 
Latvija savu likumisko statusu nezau-
dēja visu okupācijas laiku, ne krievu 
okupācijas, ne vācu okupācijas laikos, 
bet 1918. g. Latvija likumīgi pastāvēja 
visu okupācijas laiku, viņa pastāvēja kā 
okupēta valsts. Tikai Austrālijas minis-
tru prezidents Vitlams mainīja savus 
uzskatus un domāja, ka Latvijas oku-
pācija ir it kā beigusies, Latvija ir it kā 
likumīgi Krievijas sastāvdaļa un nekad 
nevar būt atkal neatkarīga no Krievijas. 
Laimīgi, citas lielvalstis tam neticē-
ja, un kad Vitlama iedomu Austrālijas 
valdība atkal atcēla, arī Vitlams pats 
pazaudēja savu varu. Tā kā mēs, trim-
dinieki, savu pilsonību nevienam ne-
atdevām un mums to neviens arī neat-
ņēma, mēs visu okupācijas laiku bijām 
1918.g. demokrātiskās Latvijas pilsoņi, 
bet nebijām Latvijas PSR pilsoņi. Tieši 
sakarā ar to, ka Latvija bija de-iure at-
zīta, Latvija varēja atjaunot savu valsti 
uz 1918.g. Latvijas satversmes pamata 
un tās likumiem. Kaut padomju okupā-
cijas laikā pār Latviju faktiski valdīja 
svešā vara, tā vara nebija likumīga.

Purvinskis tālāk atzīmēja, ka 
Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa tā lai-
ka Draudzīgo aicinājumu, šodien atce-
ramies ne tāpēc, lai dodam grāmatas 

savām skolām; mūsu bibliotēku mums 
bija jāslēdz, jo vairs nebija neviena, 
kas lasīja mūsu grāmatas, bet tāpēc, 
ka Ulmaņa Aicinājums tautā iedvesa 
savas valsts mīlestību un piederību 
valstij. Tauta savai valstij bija pati de-
vusi un tādēļ savu valsti piesavinājās 
kā savu pilsonisko īpašumu. Arī tad, 
tāpat kā tagad, valstī bija grūti laiki. 
Zeme bija kara izpostīta, valstij nebi-
ja naudas, bet tauta atrada iespēju sa-
ziedot ne tikai savām skolām, bet pat 
militārajām lidmašīnām un savam Brī-
vības piemineklim. Arī šodien Valsts 
prezidents aicina tautu valstij dot, ne 
no tās prasīt, bet šodien tauta savai 
valstij un saviem politiķiem vairs ne-
uzticas un tomēr dod. Purvinskis uz-
svēra, cik svarīgas bija nupat notiku-
šās 13. Saeimas vēlēšanas ar cerībām, 
ka beidzot, varbūt, ievēlējām ļaudis, 
kuri grib Latviju celt, nevis pelt. Mūsu 
nākamajiem deputātiem ir mums jā-
pierāda ar saviem darbiem, ka viņi ir 
Latvijai un latviešu tautai uzticīgi, ne-
vis lai mūs nopērk ar jaukiem vārdiem 
un runām. Kāpēc vēl pagāja gandrīz 
četri mēneši ar strīdiem: kuram nu tiks 
tā šokolāde un kuram būs jāiztiek ar 
konfektēm vien. Un visu to laiku valsts 
darbi un tautas labklājības uzlabošana 
stāvēja uz vietas, kamēr mūsu palaidņi 
bērniņi (vajadzēja taču būt mūsu dele-
gāti) savā starpā strīdas? Tad kāpēc 
šodien jāatceras, tas Draudzīgais Aici-
nājums? Mēs trimdā vienmēr devām, 
dodam un vienmēr dosim Latvijai un 
neprasām, lai mums atmaksā.

Beidzamais laiks, ka arī tauta Lat-
vijā, sāk dot un ne prasīt, lai valsts 

dod. Tad, kad mēs visi dosim un mīlē-
sim savu Latviju un savu tautu, valsts 
varēs zaļot un zelt. Latvijai arī tad bija 
grūti laiki, bet tauta saziedoja un uzcē-
la savu Brīvības pieminekli. Varam to 
izdarīt arī tagad, tikai vajag ticību un 
Latvijas mīlestību. To mīlestību tauta 
rādīja, stāvot un salstot uz barikādēm 
pirms 28 gadiem, kāpēc ne tagad? Mēs 
smeļamies un pierādām savu Latvi-
jas mīlestību un mūsu vienotību tieši 
Dziesmu un Deju svētkos. Kāpēc ne 
pēc tiem? Tieši tāpēc mums ir jāatce-
ras abi vēsturiskie gadījumi, lai mums 
liktu atjēgties par to, kas esam un kas 
mums ir svarīgs mūsu valsts nākotnei.

Pēc svētku runas mielojāmies pie 
dažnedažādiem gardumiem, ko Lat-
viešu Biedrības dāmas mums bija 
sagādājušas; tur nu bija gan dažādas 
maizītes, gan zivtiņa, oliņa, gan kūci-
ņa. Kad vēl piedzērām klāt kafiju vai 
tēju un bijām labi pamielojušies, uz 
ekrāna parādījās Jāņa Vucēna sagādā-
tā filmu montāža. Vispirms par tieši 
to laiku un kā tika panākta Latvijas 
de iure atzīšana, kuram sekoja Dzies-
mu un Deju svētku īss savilkums.

Pēc filmām kaut kā negribējās vēl 
doties mājās, vēl pasēdējām draugu 
pulkā, vēl noēdām kādu maizīti un 
iedzērām otru krūzi kafijas un tikai 
tad devāmies mājās, lai drīz vien at-
kal satiktos un veiktu vēl kādu darbiņu 
mūsu mīļajai Latvijai. Paldies visiem 
darītājiem un klausītājiem, un nāksim 
atkal un uzturēsim mūsu, tomēr trim-
dinieku, kopību.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

De iure un ... Pertā
Turpinājums no 4. lpp.
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Latviešu Ciems aicina...
uz klasiskās mūzikas pēcpusdienu!

Šādu reklāmu lasījām, un mūzikas 
cienītājiem interese bija liela, jo kon-
certs solīja ne tikai tikšanos ar mums 
labi pazīstamo melburnieti – pianisti, 
diriģenti un komponisti Sandru Bir-
zi, bet arī iepazīšanos ar līdz šim Mel-
burnā nepazīstamu vijolnieci – Sofiju 
Kirsanovu.

Svētdienas, 20. janvāra, siltajā un 
saulainajā vasaras dienā uz koncertu 
Ciema zālē bija ieradies krietns pulks 
klausītāju. Bez pašiem Ciema ļaudīm, 
kas bija kuplā skaitā, publikā bija ska-
tītāji, kas bija mērojuši attālāku ceļu.

Koncertam sākoties, publikas 
priekšā iznāca Sofija ar savu vijoli. 
Viņa nedaudz pastāstīja par sevi; uz-
zinājām, ka viņa Melburnā ir vēl tikai 
pāris mēnešus, studiju nolūkos pava-
dīs te ilgāku laiku, un šī ir viņas pirmā 
uzstāšanās publikai Melburnā.

Kā pirmo viņa atskaņoja sev pašai 
ļoti mīļo skaņdarbu – Eugène Ysaye 
Sonata for violin solo no. 4, Op. 27 in 
E Minor, kuram sekoja Nikolo Paganī-
ni (Niccolò Paganini) Caprice no. 24, 
Op. 1. Klausītāju ilgie aplausi liecināja 
par sajūsmu un atzinību, ar kādu uz-
klausījām Sofijas profesionālo un vir-
tuozo vijoles spēli.

Pēc starpbrīža Sofijai pievienojās 
Sandra, un viņu abu priekšnesumā 

dzirdējām divus latviešu komponistu 
skaņdarbus – tik interesanto un tēlai-
no Jāņa Kepīša skaņdarbu Cikādes 
dziesmu no cikla Dienvidu skices vijo-
lei un klavierēm. Tam sekoja ne mazāk 
tēlainais un asprātīgais Jēkaba Mediņa 
skaņdarbs – Skabarga vijolei un kla-
vierēm.

Koncerta noslēgumā dzirdējām 
Rumānijā dzimušā ungāru komponis-
ta Bēla Bartoka skaņdarbu no cikla 
Rumāņu tautas dejas. Kaut gan skaņ-
darbā jūtama rumāņu tautas mūzikas 
ietekme, tas tomēr netieši sasaucās ar 
latviešu tautas mūzikas dzīvespriecīgo 
danču ritmu. Bartoks tautas mūziku 
neizmanto, to tieši kopējot, bet piedā-
vā mums jau savā interpretācijā. 

Dažus vārdus par koncertu ko-
pumā – manuprāt, lieliski izvēlēta 
programma. Pirmajā daļā izpildītie 
skaņdarbi ļāva iepazīt Sofiju kā izpil-
dītājmākslinieci, kas demonstrēja iz-
cilu tehniku un muzikalitāti. Koncerta 
otrā daļas skaņdarbus izpildīja abas 
mākslinieces. Muzikālajā sniegumā 
kopā ar pianisti Sandru Birzi jutām 
lielisku saskaņu un ārkārtīgi smalkjū-
tīgo abu instrumentu sadarbību skaņ-
darbu izpildījumā, kas patiesi ieprieci-
nāja daudzas sirdis. 

Paldies abām māksliniecēm, pal-

dies Ivaram Štubim un Latviešu Ciema 
vadībai par labi noorganizēto klasis-
kās mūzikas pēcpusdienu. Iepazīšanās 
ar Sofiju Kirsanovu ir notikusi; ar ne-
pacietību gaidīsim nākamo tikšanos ar 
viņu koncertos nākotnē!

IN
Laikrakstam „Latvietis“

Sofija Kirsanova Latviešu ciemā Melburnā.
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No kreisās: Sofija Kirsanova, Sandra 
Birze.
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Brīvās dienas
Jancis par nedēļas nogalēm

Es sēžu uz sola zem 
krūma un domāju. Do-
māju un brīnos. Cik gan 
jocīgi viss šajā pasaulītē 
ir iekārtots. Garus ga-
dus, kad strādājām un 
pelnījām naudiņu, lai 

būtu ar ko nopirkt fiš-un-čips, nedēļa 
likās tik gara, gara... Ar nepacietību 
gaidījām nedēļas beigas... sestdienu un 
svētdienu...

Tagad sēžu uz sola un šķendējos – 

atkal tā nolāpītā sestdiena ir klāt. Un 
tai sekos tāda pati svētdiena. Dienas, 
kad nekā nav ko darīt.

Darbinieki visi dzīvo pa savām 
mājām un apkopj savu ģimeni – nevis 
vecīšus un večiņas. Dažiem Āfrikas 
cilšu piederīgajiem uzticēta senioru 
uzskatīšana. Baigi muduļi! Un vecīši 
un večiņas klimst apkārt pa Aprūpes 
namu, stīvām acīm blenzdami kaut 
kur tālienē, droši vien pagātnē.

Dažu svētdienu ir dievkalpojums; 

tad rīta cēliens ir īsāks un patīkamāks, 
bet tas nav bieži, un daudzi baznīcai 
iet garām tā vai tā ar tādām pašām stī-
vām acīm kā darbdienās. Tiem liekas 
jau viss apnicis, ieskaitot lūgšanas 
pēc izturības un labākiem laikiem. 
Saprast jau to var, kur tu sagaidīsi la-
bākus laikus, ja putniņi nedzied vairs 
dārzā, bet galvā, un liekas, ka smiltis 
sāk birt, ja gadās tā drusku stingrāk 
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„Eduards Vītols. Zināmais un nezināmais.“ 
Izstāde Jūrmalā

Jūrmala ar priežu 
smaržu un jūras zilumu 
ir piesaistījusi daudzus 
jo daudzus, arī māksli-
niekus. Dzintaros savu-
laik ir dzīvojis glezno-
tājs un Rīgas opernama 

pirmais scenogrāfs Eduards Vītols 
(1877.5.XI – 1954.7.I). Pagājušā gada 
vasarā pie viņa mājas tika atklāta pie-
miņas plāksne, bet šogad no 10. jan-
vāra līdz 10. februārim Jūrmalas pil-
sētas muzejā izstāde Eduards Vītols. 
Zināmais un nezināmais. Atklāšanas 
dienā interesentu bija ļoti daudz, jo 
muzejā vienlaicīgi atklāja trīs izstādes. 
Eduarda Vītola darbu izstādes iekārto-
juma savdabībai jāpateicas scenogrā-
fam Ivaram Novikam, bet izstādes 
kuratore ir mākslas zinātniece Ingrī-
da Burāne.

Es ierados stundu pirms izstādes 
atklāšanas, kad vēl nebija iedegtas 
lielās gaismas. Ēnā uz muzeja inter-
jera mēbeles, ļoti līdzīga baznīcas so-
lam, sēdēja gandrīz vai neatpazīstams 
Ivars Noviks. Man neticami laimējās, 
mākslinieks man visu izstāstīja, parā-
dīja, kam pievērst uzmanību, parādīja 
kādas pogas spiest, lai Operas skatuvē 
mainītos dekorācijas un kā iekustināt 
baletdejotājus. Operas skatuve ir ļoti 
veiksmīgs izstādes eksponāts, aizlie-
nēts, šķiet no Teātra muzeja; tā ir liela, 
melnbalta fotogrāfija, domājams foto-
grafēta no beletāžas starpbrīža laikā; 
skatītājos redzami vairāki pazīstami 
mākslinieki. Izstādē akcentēta tieši 
scenogrāfija, dažādu iestudējumu de-
korāciju meti un skices ar oriģinālām 
autora atzīmēm, melnbaltas fotogrāfi-
jas, operu afišas, arī gleznas un akva-
reļi.

Rīgas Operā vēl šobaltdien tiek 
izmantotas Eduarda Vītola zīmētās 
dekorācijas Dž. Pučīnī operas Ma-
dame Butterfly 1925. gada 5. janvāra 
pirmizrādei. No minētā materiāla zi-
nātājs var daudz ko izsecināt un par to 
interesentu pulciņš 3. februāra Pēc-

pusdienas sarunās muzejā ar izstādes 
kuratori Ingrīdu Burāni un muziko-

Skats no izstādes. Eduards Vītols „Papardes zieds“. 20. gs.20 .gadi. Papīrs, pastelis ,tempera. 62x80 cm. No galerijas 
„Jēkabs“ kolekcijas.
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Ilze Nāgela: Austrālija Tev vairs 
nav tāls kontinents. Cik reizes kopš 
2015. gada jau esi bijusi Austrālijā? 
Cik reizes jau dziedāts Sidnejas Ope-
rā? Cik reizes dziedāts Melburnā?

Maija Kovaļevska: Kopš 2015. 
gada esmu bijusi Austrālijā gandrīz 
katru gadu. Sidnejas Operā dziedāts 
vairāk nekā 40 reizes, Melburnā – 7 
izrādes.

IN: Šī vasara ir īpaši silta; vai jū-
ties ērti tādā karstumā? Vai dziedāt 
dzesinātās (kādreiz par daudz!) telpās, 
necieš balss?

MK: Pie straujas klimata maiņas 
esmu pieradusi, jo daudz ceļoju ap-
kārt pasaulei. Mana balss siltā klimatā 
vienmēr skan ļoti labi.

IN: Tik daudz ceļojot, vai ir izvei-
dojusies kāda īpaši mīļa pilsēta, Ope-
ras teātris?

MK: Eiropā īpaši mīļa ir Itālija un 
labi jūtos arī Vīnē. Ļoti patīk Meksika, 
bet Austrālāzijā mana mīļākā pilsēta ir 
Sidneja. Visos pasaules operas teātros 
uz skatuves jūtos kā mājās.

IN: Cik bieži esi Latvijā, Rīgā? 
Cik bieži pēdējos gados ir iznācis 
dziedāt uz Latvijas Operas skatuves? 
Vai iznāk laiks pabūt Latvijā vienkārši 
tāpat, arī ja nav paredzēta uzstāšanās 
Operā, koncertos?

MK: Latvijā pēdējos gados esmu 
uzstājusies Latvijas Nacionālajā Operā 
Tatjanas lomā Čaikovska operā Jevge-
ņijs Oņegins un GALA koncertā Lat-
vijas simtgadei.

Ar Liepājas Simfonisko orķestri 
uzstājos solo koncertā – Visskaistākās 
operu ārijas; uzreiz pēc tam ārijas ar 

Maija Kovaļevska – Intervija
Pasaules slavenā latviešu dziedātāja atkal Austrālijā
2018. gada nogalē un 2019. gada sākumā pasaules slaveno latviešu dziedātāju, soprānu Maiju Kovaļevsku dzirdējām 
uz Sidnejas un Melburnas Operas skatuvēm Pučinī operā „Bohēma“ Mimī lomā. Tie, kas nepaspēja, varēs viņu dzirdēt 
Sidnejas Operā vēl marta mēnesī.

No kreisās: Maija Kovaļevska ar Lat-
vijas kultūras ministri Daci Melbārdi 
pēc operas „La Boheme“ izrādes Sid-
nejas Operas namā.
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Maija Kovaļevska un Diego Tore (Rodolfo) pēc „La Boheme“ pirmizrādes Sid-
nejas Operas namā.
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Maija Kovaļevska.
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šo orķestri un diriģentu Atvaru Lakstī-
galu ierakstījām. Tas ir mans pirmais 
operas āriju ieraksts CD, kas iznāks 
šogad.

Latvijā vienmēr saņemu lielu pub-
likas mīlestību un sirsnību, ļoti daudz 
ziedu. Cik skaista mums, latviešiem, 
tradīcija – dāvināt ziedus!

IN: Cik reizes esi piedalījusies un 
uzstājusies Daiņa Kalna rīkotajos Si-
guldas Opersvētkos Latvijā?

MK: Siguldas Opersvētkos esmu 
uzstājusies neskaitāmas reizes, vien-
mēr tur atgriežos ar prieku. Šovasar 
jau būs 9. operas loma. Sigulda bija 
mana pati pirmā skatuve, un esmu pa-
teicīga Dainim Kalnam par šo skaisto 
festivālu, tie ir svētki visiem – mums 
un publikai!

IN: Pēdējos gados (vismaz ope-
ras cienītāji Austrālijā) Tevi visvairāk 
pazīst kā Mimī „Bohēmā“; vai šī ir 
Tava visvairāk pēdējos gados dziedā-
tā loma? Katrā iestudējumā droši vien 
citi kolēģi? Vai arī iestudējumi atšķi-
ras?

MK: Mimī loma ir visvairāk dzie-
dāta visā pasaulē, dažādos kontinentos 
un ļoti dažādos iestudējumos.

Viens no skaistākajiem ir tieši Sid-
nejas operas iestudējums, tajā jūtos 
perfekti ne tikai kā dziedātāja, bet arī 
kā aktrise.

Sidnejā šobrīd uzstājos kopā ar iz-
cilo tenoru Diego Torre Rūdolfa lomā. 
Mums saskan vokāli un aktieriski, 
katra izrāde ir kā sapņa piepildījums!

IN: Kuras no līdz šim dziedātajām 
lomām ir īpaši mīļas?

MK: Vismīļākā loma ir Mimī (my 
signature role). Vienmēr emocionāli 
spēcīgi uzrunā Pučīni mūzika, un pa-

tiesais dzīves stāsts saviļņo līdz sirds 
dziļumiem. Dvēseliski tuva ir Čai-
kovska Tatjana. Patīk uzstāties arī ko-
miskās lomās, ar prieku dziedu Alises 
Fordas lomu Verdi operā Falstafs.

IN: Šo jautājumu jau vaicāju Tev 
pirms četriem gadiem: vai ir loma, 
kuru vēl neesi dziedājusi, bet ļoti vēlē-
tos dziedāt? Kādēļ?

MK: Toska. Pirmo reizi Toskas 
lomu dziedāšu šogad Siguldas Oper-
svētkos. Mana balss ir nobriedusi šai 
lomai, tāpēc tagad uzdrošinos iet šajā 
repertuāra virzienā.

IN: Atceros stāstīji, ka Karmena 
ir viens no Taviem mīļākajiem tēliem; 
cik bieži ir iznācis to pēdējā laikā dzie-
dāt? Vai varam kādreiz sagaidīt Tevi 
dzirdēt „Karmenas“ iestudējumā Aus-

 
Turpinājums 11. lpp.
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Līga Puriņa: Vai 
pēc atgriešanās no Aus-
trālijas ir sajūtas, kas 
joprojām neatstāj?

Ivars Cinkuss: 
Mums kopā bija pie-
ci koncerti, no kuriem 
viens kopkora un divi 

solo koncerti Adelaides Latviešu Kul-
tūras dienās. Viens no diviem solo 
koncertiem Adelaidē bija vērsts uz 
austrāliešiem, ne tikai latviešiem, līdz 
ar to tajā skanēja atšķirīga programma. 
Tagad gandrīz vairs nevar teikt – kon-
certs latviešiem, jo visās uzstāšanās 
reizēs puse no klausītājiem ir latvis-
ki nerunājoši, kas ir gan kormūzikas 
pazinēju otrās puses, gan vienkārši 
interesenti, kuriem ir saistoša latviešu 
kultūra. Tāpat koncertos ievērojami ir 
pārstāvēta lietuviešu sabiedrība. Tas 
nu ir fakts, šobrīd emigrācijā rīkojot 
koncertus, vairs nevar domāti tikai par 
latviešu sabiedrību. Atceros, pirms 16 
gadiem, kad Austrālijā viesojos pir-
mo reizi, koncertus nevajadzēja vadīt 
divās valodās. Tagad tas jādara, jo ir 
ļoti liela cilvēku daļa, kas nesaprot un 
nerunā latviski.

Sajūtās ļoti īpaši un atšķirīgi bija 
pirmatskaņojumi, jo sevišķi igau-
ņu komponistes Gaļinas Grigorjevas 
dziesma Lūgšana, kurā saplūda čella 
skanējums ar vīru kora balsīm. Dzies-
ma ir dziļš skaņdarbs ar emocionālu 
pārdzīvojumu, tāpēc, ceru, radīsies 
iespēja to izpildīt arī Latvijā. Lai saga-
tavotu šo 13 minūšu apjomīgo darbu, 
mums bija nepieciešama puse no ko-
pējā mēģinājumu laika, jo Lūgšana ir 
atskaņojums, kas var izdoties un var 
neizdoties. Ja emociju izdodas uztvert 
un noturēt, gabals sanāk un, šķiet, 
mums tas izdevās.

Kopumā programma bija apjomī-
ga, kaut Austrālijas koncerttūrei va-
rējām sākt gatavoties tikai pēc 18. no-

vembra, jo līdz 
tam Valsts svētku 
kontekstā pieda-
lījāmies daudzos 
projektos un pasā-
kumos, līdz ar to 
liela daļa repertuā-
ra Austrālijai bija 
jāapgūst mēneša 
laikā, kas ir īss 
laika sprīdis jaunu 
dziesmu apguvei. 
Protams, program-
mā tika iekļautas 
arī daudzas mums 
labi zināmas 
dziesmas, kuru 
atkārtošana nepra-
sīja lielus pūliņus.

LP: Vai koncerti tika veidoti ar 
īpašu saturisku vēstījumu?

IC: Šīs nebija konceptuālas prog-
rammas. Klasiskajās ārvalstu tūrēs 
svarīgākais ir parādīt kora dažādos va-
rēšanas spektrus un žanru izpausmes. 
Lai klausītājiem zālē būtu interesanti 
un viņi negarlaikotos, programmas 
parasti būvēju, tajās iekļaujot atpazīs-
tamas dziesmas arī tiem klausītājiem, 
kuri nav latvieši. Tad labi iederas dzir-
dētas citu nāciju tautasdziesmas. Ievē-
rot šo principu, uzstājoties ārzemēs, 
vienmēr ir būtiski, un programmas, 
kuras izpildām ārpus Latvijas, ikreiz 
veidoju savādāk nekā koncertējot uz 
vietas.

LP: Kā veidojās mijiedarbība ar 
klausītāju?

IC: Visi koncerti beidzās ar stāv-
ovācijām. Mūsu vīri varēja būt lepni 
un justies kā superzvaigznes, sevišķi 
jaunākie, kuriem šī bija pirmā ārvalstu 
tūre. Latvijā piedzīvot tādu atsaucību 
ir liels retums. Domāju, ar koncertiem 
mēs trāpījām desmitniekā, jo ener-
ģijas saplūda. Ne velti koncerti bija 
izpārdoti. Patīkams pārsteigums bija 

redzēt smaidošu operdziedātāju Maiju 
Kovaļevsku klausītāju rindās koncertā 
Sidnejā.

LP: Jūs minējāt, ka Austrālijā vie-
sojāties pirms 16 gadiem....

IC: ….un šī man bija 11. reize. 
Pirmoreiz mēs ar Gaudeamus turp 
devāmies 2002. gadā, arī uz Latvie-
šu Kultūras dienām, kas toreiz notika 
Sidnejā. Pēc tam sekoja liels klusums 
līdz pirms sešiem gadiem, kad Adelai-
dē notika kārtējās Kultūras dienas. Uz 
tām devos ar folk Trio Šmite, Kārkle, 
Cinkuss. Līdz tam austrāliešu koru 
sabiedrību nepazinu. Bet tad nācās ap-
jaust, ka tālajā kontinentā visi diriģen-
ti, izņemot vienu, kas ir profesionālis, 
ir autodidakti, kuri ir lieliski speciā-
listi dažādās citās, bieži vien ar mū-
ziku nesaistītās nozarēs. Vērojot šos 
diriģentus darbībā, aizvien skaidrāk 
iezīmējās aina, kurā akcentējās grū-
tības tikt galā ar dažbrīd vienkāršām 
problēmām darbā ar kori, jo objektīvi 
tam nav nepieciešamās prasmes – pro-
fesionālie instrumenti.

Ivars Cinkuss – intervija
Saruna par Austrālijā piedzīvoto
RTU vīru koris GAUDEAMUS un tā mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkuss no 26. decembra līdz 12. janvārim 
koncertēja Austrālijas pilsētās Melburnā un Sidnejā, kā arī piedalījās Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienās 
Adelaidē.

Ivars Cinkuss ar Maiju Kovaļevsku (kreisā pusē) un 
Anitu Andersoni pēc Gaudeamus kora koncerta Sidnejā 
2019. gada 12. janvārī.
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Gaudeamus koris pie Sidnejas Latviešu nama; centrā Ivars Cinkuss.
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Izsludina konkursu
Par „Likteņdārza“ sabiedriskās ēkas nosaukumu

logu Miku Čeži varēja pārliecināties. 
Tas bija ļoti interesants un izglītojošs 
pasākums. Es baudīju šo divu spe-
ciālistu, mākslas zinātnieces Ingrīdas 
Burānes un muzikologa Mikus Čežes 
sarunu. Cik ļoti uzmanīgi viņi viens 
otrā ieklausījās, lai ar nākamo teiku-
mu vītu pavedienu arvien straujāk; kā 
izteica savu domu, lai otrs to varētu 
papildināt citā gaismā. Tā bija bauda! 
Viņu saruna aizveda klausītājus pie 

1918. gada 9. novembra operas Jevg-
eņijs Oņegins afišas, kurā par sceno-
grāfiju bija rakstīts: „2., 4. un 7. aina 
E. Vītols; 5. un 6. aina J. Kuga“. Iz-
raisa apbrīnu tas, kā šie abi māksli-
nieki varēja radīt vienotu izrādes tēlu. 
Sarunā tika izspriesti reālie apstākļi 
un nepieciešamība šādai sadarbībai. 
Katras fotogrāfijas apspriešana izrai-
sīja īstu informācijas lavīnu. Varu ti-
kai pateikties izstādes organizatoriem 
un sevišķi Vītolu dzimtas pārstāvei, 
Leļļu teātra aktrisei Dacei Vītolai, 
par iespēju tik daudz uzzināt par lat-

viešu mākslinieku, kuram publicitāte 
nebija galvenais viņa darbā, arī tāpēc 
mēs tik maz par viņu zinām. Eduarda 
Vītola akvareļu izstāde bija skatāma 
viņa dzimtajā pusē Limbažos, tagad 
scenogrāfija Jūrmalā. Iespējams, ka 
vēl citām mākslinieka radošajām iz-
pausmēm būs veltīta vēl viena izstāde, 
to rādīs laiks.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Skat arī LL504
 http://www.laikraksts.com/raksti/8028

„Eduards Vītols...“ 
Turpinājums no 7. lpp.

Muzikologs Mikus Čeže un izstādes kuratore Ingrīda Burāne.
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Kopš 2016. gada rudens, lēnām 
bet apņēmīgi, Likteņdārzā top viens 
no centrālajiem objektiem – sabiedris-
kā ēka. Ņemot vērā objekta nozīmību 
Kokneses fonds ir izsludinājis kon-
kursu ar mērķinoteikt interesantāko, 
labskanīgāko un atbilstošāko nosau-
kumu Likteņdārza Sabiedriskajai ēkai.

Vecās Rīgas-Maskavas šosejas 
malā ar skatu uz Kokneses evaņģēliski 
luterisko baznīcu top Likteņdārza dau-
dzfunkcionālā Sabiedriskā ēka. Tās 
projektu izstrādāja SIA Arhis Arhitekti 
arhitekta Andra Kronberga vadībā un 
telpiski tā veidota kā kalns vai tilta aiz-
sākums, simboliski atainojot Likteņ-
dārza ideju – no pagātnes uz nākotni.

Sabiedriskā ēkas platība ir 701 m2 
un tā iecerēta kā Likteņdārza sabied-
riskais centrs. Ēkā atradīsies divas 
multifunkcionālas zāles, kas paredzē-
tas dažādiem pasākumiem, konferen-
cēm, koncertiem vai svinībām, kā arī 
kafejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu 
kapela. Ēkas foajē būs neliela izstāžu 
zāle, kurā tiks izvietoti Likteņdārzam 
dāvinātie mākslas darbi. Savukārt uz 
vienas no ēkas sienām plānots attēlot 
visu to cilvēku vārdus un organizāciju 
nosaukumus, kuri palīdzējuši Likteņ-
dārza tapšanā. Ēkas jums iecerēts kā-
staigājama platforma – skatu laukums, 
no kurienes pavērsies brīnišķīgs skats 
uz Likteņdārza ainavu.

Ēkas inženiertehniskajos risināju-
mos paredzēts izmantot ekonomiskus, 
ekoloģiski draudzīgus un enerģiju tau-
pošus risinājumus – dabīgo vēdināša-
nu, zemes siltuma un biomasas apkuri, 
saules enerģiju ūdens sildīšanai, lietus 
ūdens savākšanu u.c. Savukārt ēkas 
apdarē plānots izmantot vietējo mate-
riālu – dolomītu.

Ņemot vērā objekta nozīmību, 
Kokneses fonds ir izsludinājis kon-
kursu ar mērķi noteikt interesantāko, 
labskanīgāko un atbilstošāko nosau-
kumu Likteņdārza Sabiedriskajai ēkai. 
Konkurss ilgs no 28. janvāra līdz 
24. februārim, un tajā var piedalīties 
ikviena privātpersona, sagatavojot un 
nosūtot savu nosaukuma priekšliku-
mu un pamatojumu, elektroniski uz 
adresi janis.karalis@koknesesfonds.
lv vai pa pastu uz Kokneses fonda bi-
roju Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011 
(pasta zīmogs 24.02.2019.). Konkursa 
uzvarētājs iegūst iespēju divām perso-
nām doties apmaksātā izziņas braucie-
nā uz Briseli un Eiropas institūcijām 
2019. gada aprīlī. Konkursa uzvarētājs 
tiks paziņots 2019. gada 4. martā. Pla-
šāka informācija konkursa nolikumā 
un Likteņdārza interneta mājas lapā 
www.liktendarzs.lv.

Sabiedriskās ēkas būvniecība tika 
uzsākta 2016. gadā, pateicoties Vācijā 
dzīvojošā latvieša Gaida Graudiņa 

mērķa ziedojumam 60 000 EUR ap-
mērā un Latvijas Republikas Saeimas 
finansējumam. Tā paša gada nogalē 
ēkas pamatos tika ievietota simboliska 
laika kapsula ar vēstījumu par Likteņ-
dārzu nākamajām paaudzēm.

Likteņdārzs ir unikāla, par Latvi-
jas tautas ziedojumiem veidota piemi-
ņas vieta un simbols Latvijas tautas 
izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības piemi-
neklis, Likteņdārzs jau desmit gadus 
top Latvijas sirdī – Koknesē, uz salas 
Daugavā ar tūkstošiem Latvijā un ār-
valstīs dzīvojošo tautiešu un uzņēmu-
mu atbalstu. Te apvienojas izcila vides 
arhitektūra ar Kokneses pussalas da-
bas un Daugavas plūduma krāšņumu, 
veidojot draugu aleju, ozolu sardzes 
ieskauto amfiteātri, daudzfunkcionālo 
sabiedrisko ēku, digitālo ekspozīci-
ju Liktens gāte, Lielo kalnu un skatu 
terasi. Likteņdārzā tiek fiksēta tautas 
dzīvā atmiņa – katrs iestādītais koks, 
atvestais akmens ir ar konkrēta cilvē-
ka, cilvēku grupas stāstu par Latvijas 
cilvēkiem un vēsturi. Ik gadu Likteņ-
dārzu apmeklē 70 000 – 100 000 ap-
meklētāju, no kuriem aptuveni 30% 
viesu ir bērni un jaunieši, rosinot un 
nostiprinot latviskās kopības un nacio-
nālās piederības sajūtu.

Mārtiņš Pučka
„Likteņdārza“

sabiedrisko attiecību speciālists
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trālijā?
MK: Operā Karmena esmu ļoti 

bieži uzstājusies visā pasaulē Mikae-
las lomā. Droši vien biju kādreiz tei-
kusi, ka man patīk Žorža Bizē opera 
Karmena. Karmenas tēls oriģinālā ir 
komponēts mecosoprānam, to vēl ne-
esmu līdz šim interpretējusi.

Karmena bija pirmā opera, ko re-
dzēju bērnībā, kad mamma mani pir-
mo reizi aizveda uz Operu Rīgā, tā 
palikusi spilgtā atmiņā.

Mikaelas loma ir muzikāli skaista 
un ļoti aizkustinoša, atmiņā palikusi 
debija Londonas ROH, Covent Gar-
den. Izrāde ierakstīta 3D formātā. Vēl 
pavisam nesen Mikaelu dziedāju Mek-
sikā un, protams, ļoti labprāt dziedātu 

arī šeit – Austrālijā.
IN: Kādreiz minēji, ka Tava sko-

lotāja un padomdevējs vokālajā iz-
augsmē ir itāļu soprāns Mirella Freni. 
Vai joprojām satiecies ar viņu, konsul-
tējies un uzklausi padomus?

MK: Mirella Freni ir izcila oper-
dziedātāja, manuprāt, – vislabākā. 
Esmu pagodināta par iespēju pie viņas 
ilgus gadus konsultēties, viņas vēr-
tīgajiem padomiem sekoju vienmēr. 
Freni uz skatuves ir dziedājusi 50 ga-
dus. Viņas pieredze un padomi ir labs 
paraugs mums, jaunajai operdziedātā-
ju paaudzei.

IN: Pa šiem gadiem Tev ir bijušas 
tikšanās ar Austrālijas latviešiem gan 
Sidnejā, gan Melburnā. Varbūt kādi 
īpaši spilgti brīži?

MK: Ļoti nozīmīgi bija uzstāties 
Latvijas simtgades svinīgajos koncer-

tos Melburnā un Sidnejā novembrī, 
kā arī labdarības koncertos Ar siltu 
sirdi, manas pasaules tūres ietvaros. 
Mīļš paldies Austrālijas latviešiem par 
iespēju kopā skaisti nosvinēt Latvijas 
Simtgadi!

IN: Par plāniem nākotnē: kad at-
kal varam cerēt Tevi redzēt un dzirdēt 
Austrālijā?

MK: Par nākotnes plāniem parasti 
nestāstu. Ļoti labprāt atkal atgriezīšos 
Austrālijā.

IN: Kurp dosies pēc Austrālijas?
MK: Pēc Austrālijas došos uz Ei-

ropu.
IN: Ko gribētu novēlēt latviešiem 

Austrālijā?
MK: Novēlu Dieva svētību un mī-

lestību! Lai visi sapņi piepildās!
IN: Liels paldies! Paldies par in-

terviju! Lai skan!  ■

Maija Kovaļevska – Intervija
Turpinājums no 8. lpp.

Tā radās ideja par diriģēšanas 
meistarkursiem. Savukārt vēlāk, sa-
darbībā ar kultūras dzīves organi-
zētāju Austrālijā Anitu Andersoni, 
kura tagad ir mana producente, ideja 
attīstījās līdz Austrālijas Latviešu Cin-
kusa Skolai jeb ALCS, kurā varēja 
pieteikties ikviens, kurš to vēlējās. Pēc 
tā visa maisam gals bija vaļā, un sāku 
braukt un strādāt uz Austrāliju aizvien 
biežāk, teorijā un praksē papildinot 
un pilnveidojot vietējos kordiriģentus. 
Strādāju arī ar kopkoriem, pildot tādu 
kā regulāras saites lomu Austrālijas 
latviešu koriem ar Dziesmu svētku 
procesiem Latvijā. Mūsu sadarbības 
vaiņagojums bija Uģa Prauliņa tautas 
mūzikas cikla Pagānu Gadagrāmata 
uzvedums Melburnā, kas tika īstenots 
apvienojot latviešu, lietuviešu un aus-
trāliešu dziedātājus un mūziķus. Uz-
veduma tapšanā pēc valstiskās piede-
rības Austrālijai ne-savējie bijām tikai 
mēs trīs – es, Uģis Prauliņš un Uģis 
Brikmanis, kurš nu jau devies mūžī-
bas ceļos.

Tad, lūk, visas šīs aktivitātes ir 
pamats tikko notikušajam 11. braucie-
nam uz Austrāliju. Var teikt de facto 
esmu kļuvis par Austrālijas reģionālo 
virsdiriģentu, jo Austrālijas kopkori 
palīdzēju sagatavot arī Dziesmu svēt-
kiem.

LP: Vai latvietis Austrālijā atšķi-
ras no latvieša Amerikā?

IC: Atšķiras. Taču vispirms gribu 
tomēr teikt, ka braucot pa pasauli un 
strādājot ar klaida latviešiem, esmu 
pārliecinājies, ka latvietis jebkurā 
pasaules malā tomēr arī ir un paliek 
latvietis. Mums visiem piemīt kopī-
gi tikumi un netikumi. Un ir pilnīgi 
vienalga, vai latvietis dzīvo Alūksnē 
vai Brisbanē, latvieša gēns ir spilgts 
un spēcīgs. Mītnes zeme, protams, 
rada ietekmi, jo kultūras slānis uzliek 
zīmogu arī latvietim, neapšaubāmi. 
Bet viss latviskais saglabājas tik un tā.

Pēdējos sešus gados esmu arī cieši 
saistīts arī ar Luksemburgu, kur brau-
cu strādāt ar turienes latviešiem, kas 
strādā dažādās Eiropas Savienības in-
stitūcijās. Šos latviešus, savukārt, rak-
sturo ļoti augsts intelekts, jo cilvēki ir 
ieguvuši tik tiešām labu izglītību, lai 
strādātu tur, kur viņi strādā. Šī latvie-
šu sabiedrības daļa kontekstā ar pasau-
les līmeni, ir ļoti augsti attīstīta.

Eiropā ir vēl kāds paradokss. 
Gudrās un smukās latviešu meitenes 
ir noprecējušas ārzemniekus, un ta-
gad Luksemburgas korī lielākā daļa 
puišu ir ārzemnieki, kuri labprāt 
dzied latviski un klausās latviešu 
mūziku. Tas gan neattiecas tikai uz 
Eiropu, arī Melburnā ir vairāki lat-
viskoti austrālieši, kuri dzied latviešu 
korī un ir sajūsmā par mūsu kultūru. 
Varbūt tas ir arī tāpēc, ka Austrālijā 
kultūra ir salīdzinoši zemā līmenī un 
sabiedrībai tā nav tik nozīmīga, jo do-
minē sports. Vidējais austrālietis nav 
eksponēts uz kultūru. Līdz ar to, tie, 
kuriem kultūras norises ir tīkamas, 
labprāt pietuvojas latviešu kultūrtel-
pai, kā piemēram, Melburnas latvie-
šu korī dzied trīs austrālietes, kuras 
ir profesionālas mūziķes. Meitenes 
to dara ar sajūsmu, piedalās dziesmu 
svētkos, un tas ir brīnišķīgi!

LP: Latvietim Amerikā ir grūtāk 
saglabāt savu latvisko pašapziņu nekā 
Austrālijā?

IC: Neteiktu gan, jo abos konti-
nentos latvieši turas kopā. Viņi ir iz-
auguši savā kopienā, un bieži vien lie-
lākai daļai latviešu īstu draugu ārpus 
vietējās sabiedrības nemaz nav, šiem 
cilvēkiem viss grozās ap tautiešiem. 
Tā tas ir, latviešiem latviskā kultūrtel-
pa, ir nepieciešama un tikai starp savē-
jiem viņi to var uzturēt.

LP: Un joprojām tiek uzturēta?
IC: Austrālijā labi sadzīvo tā dē-

vētā vecā trimda ar salīdzinoši nesen 
izbraukušajiem, un tas patiešām ir 
pozitīvi, jo relatīvi jaunie iebraucēji 
iesaistās turienes jau stipri sen izvei-
dotajā kultūras dzīvē.

Paaudžu ziņā, jāatzīst – Ameri-
kā – ir izteikta plaisa, kas ir ļoti žēl. 
Skaidrs, ka vecās trimdas pārstāvji 
noveco visur pasaulē, bet, ja runājam 
sadzīviski, Amerikas latviešiem pie-
der daudzi īpašumi – baznīcas un lat-
viešu nami, kurus jaunieši vienkārši 
nepārņem, un tas ir ne tikai milzīgs 
zaudējums, bet arī skumji. Faktiski 
Amerikā šīs sabiedrības jeb paau-
dzes savā starpā nesatiekas. Ir, pro-
tams, izņēmumi, bet tie ir uz vienas 
rokas pirkstiem skaitāmi. Turklāt jau-
nie iebraucēji no Latvijas vairāk mīl 
draudzēties un saplūst ar krievu sa-
biedrību, jo šī mentalitāte šķiet pazīs-
tamāka. Līdz ar to vecai sabiedrībai, 
kura Amerikā ieradās pēckara gados 
un kas ar savām rokām uzbūvēja visu, 
kas vien bija iespējams, tagad to visu 
gandrīz vai nav kam atstāt. Tāpēc šie 
cilvēki izjūt lielu sentimentu, ja to tā 
var nosaukt.

Austrālijā ir savādāk. Tur jaunie 
meklē veco latviešu sabiedrību. Var-
būt tas skaidrojams ar milzīgo attālu-
mu starp Latviju un Austrāliju, jo jau-
najiem aizbraucot un nokļūstot svešā 
un tik tālā pasaules malā, saikne ar 
latviešiem kļūst emocionāli svarīga. 
Un viņi to meklē un atrod vecākās pa-
audzes latviešu sabiedrībā.

LP: Ko mēs Latvijā varētu mācī-
ties no Austrālijas latviešiem?

IC: Atvērtību pret citādo. Mēs 
esam daudz sasaistītāki un noraidošā-
ki pret to, ko nepazīstam. Arī pret sve-
šām kultūrām. Latvijā mani sadusmo 
ļoti šaurā domāšana, neiecietība, lielā 
rezervētība. Austrālija tomēr ir multi-
kulturāla zeme.

LP: Cik lielā sastāvā „Gaudea-
mus“ devās uz Austrāliju?

IC: Uz skatuves dēļiem bijām 36, 
kas tik tālam braucienam ir labi; tur-
klāt sastāvs starp balsīm bija saba-
lansēts, līdz ar to varējām kvalitatīvi 
muzicēt. Patiesībā, par piedzīvoto ir 
liels gandarījums. Tagad gan jāturpina 
strādāt mēģinājumos un jācenšas īste-
not jaunas ieceres.  ■

Ivars Cinkuss – intervija
Turpinājums no 9. lpp.
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Kad PIETIEK?
Vītolu fonds par ziedošanu

Šī gada 2. janvārī sākas mans sep-
tiņpadsmitais darba gads Vītolu fon-
dā. Kopā ar ziedotājiem ir padarīts 
daudz – šo gadu laikā augstāko izglī-
tību ieguvuši un par labiem speciālis-
tiem katrs savā jomā kļuvuši vairāk 
nekā 3414 jaunieši. Ja nebūtu bijis Vī-
tolu fonda ziedotāju atbalsta, daudzi no 
viņiem, iespējams, strādātu pavisam 
vienkāršu darbu vai arī būtu papildinā-
juši no Latvijas aizbraukušo skaitu. Ar 
Vītolu fonda stipendiju palīdzību iegū-
tā izglītība jaunajiem speciālistiem ļauj 
veiksmīgi iekļauties darba tirgū tepat 
Latvijā, savā Tēvzemē, un lielākā daļa 
no viņiem šo gadu laikā ir sasnieguši 
izcilus panākumus katrs savā jomā, un 
tas ir likumsakarīgi, jo stipendija allaž 
tikusi piešķirta īpaši talantīgiem un 
spējīgiem jauniešiem – tiem, kuri bez 
šī atbalsta studijas materiālu apstākļu 
dēļ uzsākt nebūtu varējuši.

Diemžēl šādu jauniešu Latvijā vēl 
joprojām ir daudz, tāpēc pagājušais 
gads Vītolu fondā, pateicoties vairāk 
nekā 200 ziedotāju labajai gribai, vēr-
tējams kā izcils, jo stipendijas varējām 
piešķirt visiem tiem, kuri palīdzību 
lūdza un kuriem tā bija nepieciešama. 
Fonds allaž ir lepojies ar saviem zie-
dotājiem un priecājies par viņu sniegto 
atbalstu, atspoguļojot sasniegumus un 
izsakot pateicību laikrakstos par ieinte-
resētību Latvijas jauniešu likteņos. Ne-
skatoties uz ziedoto summu, fonds ir 
pateicīgs par katru atbalstu, tāpēc allaž 
ik labā ziņa tiek atspoguļota medijos, jo 
īpaši tad, ja ziedojums bijis testamen-
tārs novēlējums, un ziedotājam pašam 
izteikt pateicību vairs nav iespējams. 
Kā gan citādi godināt šos labās gribas 
cilvēkus, kā pateikt PALDIES par palī-
dzību īstenot Vītolu fonda mērķi?

Ik gadu fondam pievienojas jauni 
ziedotāji, dibinot savas stipendijas – 
gan sāpju brīžos, godinot mūžībā 
aizgājušos tuviniekus, gan jubilejās 
(piem., Jāņa Andersona, Jāņa Luca, 
Māra Slokenberga, Vairas Vīķes-Frei-
bergas jubilejas stipendijas), gan tāpēc, 
ka ir apjausts, ka šis ir pats stabilākais 
ieguldījums Latvijas nākotnē. Vītolu 
fonds ir saņēmis arī 27 testamentāros 
novēlējumus; arī tie liecina par vēlmi 
ieguldīt līdzekļus tautas garīgā poten-
ciāla vairošanā. Šobrīd neaizskara-
majā kapitālā ir ieguldīti vairāk nekā 
6 miljoni eiro, no kuriem stipendijās 
izmaksājam tikai noguldīto procentu 
augļus. Tās ir 92 stipendijas, tādēļ ik 
gadu 1. janvārī sākam savu darbu no 
jauna, lai savāktu atlikušo stipendiju 
skaitu. Svarīgi ir nevis īsā laikā iztērēt 
to, kas ieguldīts, bet ik gadu strādāt, 
lai pēc iespējas vairāk varētu piešķirt 
gada stipendijas. Tikai tad, ja pietrūkst 
(un diemžēl pietrūkst arvien vairāk, jo 
sociālā situācija neuzlabojas), varam 
jauniešiem palīdzēt, tērējot testamen-

tāro ziedojumu.
Šajā mācību gadā tiek maksātas 712 

stipendijas, no tām 62 ir Gunāra Šter-
na piemiņas fonda stipendijas, pārē-
jās – mūsu ziedotāju kopīgais darbs, 
jo, neskatoties uz saņemto ievērojamo 
ziedojumu, pagājušā gadā visi Latvijas 
uzņēmumi turpināja atbalstīt Latvijas 
jauniešus. Piemēram, Arnis un Jānis 
Apsīši (SIA Kurekss un SIA Apsīte) 
nodrošina 38 stipendijas, ziedojot ik 
gadu 60 000 EUR, Vaira Vīķe-Frei-
berga sava jubilejā dibināja stipendiju 
bāreņiem un aicina viesus dāvanu vietā 
ziedot šai stipendijai, Leču ģimene no 
Ozolniekiem ik gadu ziedo 2000 EUR 
sava novada vidusskolēnu stipendijām, 
bet Jauno gadu jau 13. reizi kā pirmais 
aizsāka Jānis Andersons, noslēdzot 
ziedojuma līgumu Nr.1. Aizvadītajā 
gadā tika saņemts arī ievērojams ziedo-
jums – Gunāra Šterna testamentārais 
novēlējums – neviens no mūsu Latvi-
jas esošiem ziedotājiem nepārtrauca 
ziedot savām dibinātajām stipendijām, 
jo novērtēja fonda godīgumu un arī 
mērķi – stipendiju veidā palīdzēt spē-
jīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem 
jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Vītolu fonds ir ļoti gandarīts, ka tie-
ši Latvijas uzņēmēji un privātpersonas 
ar saviem ziedojumiem šobrīd palīdz 
izglītoties 312 jauniešiem. Piemēram, 
uzņēmums BYKO-LAT ziedo jau no 
fonda dibināšanas, sākot sadarbību ar 
vienu stipendiju, šobrīd – 10 stipendijas 
ik gadu. Arī SEB banka ik gadus atbal-
sta 14 studentus, SIA Saules aptieka – 
10, bet ERGO palīdz iegūt izglītību 15 
bez vecāku gādības palikušiem jaunie-
šiem. Īpaši liels ir prieks par bijušajiem 
stipendiātiem, kuri dzīvē īsteno Vītolu 
fonda devīzi: Ar izglītību dzīvē sasniegt 
tādu līmeni, lai nākotnē varētu palīdzēt 
citiem; pieci no viņiem jau ir dibināju-
ši savas stipendijas. Savukārt Edgars 
Poļanskis ziedojis 5000 EUR stipendi-
jai savas skolas jauniešiem, bet vairāki 
simti bijušo stipendiātu ik gadus ziedo 
Draugu stipendijai, tādējādi radot ie-
spēju izmaksāt 21 Draugu stipendijas. 
Bet pagājušā gada martā uzņēmuma 
One Baltics vadītāji Ingus Diķis un 
Mārtiņš Šķiņķis, izlasot kandidātu 
smagos dzīvesstāstus, vēlējās atbalstīt 
jauniešus, kuri dzīvo nabadzībā un ne-
spēj nodrošināt pat savas ikdienas vaja-
dzības; tā tika dibināta SOS stipendija, 
kuru saņēmuši jau seši talantīgi jaunie-
ši, kuri bez šī atbalsta, iespējams, ne-
būtu pat beiguši vidusskolu. Ir prieks, 
ka šo ideju patlaban atbalsta jau vairāki 
citi uzņēmēji, jo nabadzīgu jauniešu 
Latvijā diemžēl vēl ir ļoti, ļoti daudz.

Kaut arī kopumā aizvadītais gads 
vērtējams kā izcils, tomēr skumdina, 
ka vairākas organizācijas ārpus Latvi-
jas sadarbību dažādu iemeslu dēļ ne-
turpina, lai gan kādreiz palīdzējušas 

studēt pat 80 jauniešiem. Protams, sti-
pendiju skaita samazināšanai ir dažādi 
iemesli, taču kļūdains ir izskanējušais 
apgalvojums, ka ziedot vairs nav ne-
pieciešamības, jo, pateicoties Gunāra 
Šterna ievērojamajam ziedojumam, 
Vītolu fondam šobrīd līdzekļu pietiek. 
Nenoliedzami, tas ir būtisks iegul-
dījums, taču, ja to iztērētu īsā laika 
periodā, tā būtu slikta un nemākulīga 
līdzekļu pārvaldīšana. Patlaban fonds 
no šīs summas izmanto tikai tik, cik 
pietrūkst stipendijas, lai atbalstītu tos 
jauniešus, kam palīdzība patiešām ne-
pieciešama. Šajā mācību gadā pateico-
ties vairāk nekā 200 ziedotāju atbals-
tam, stipendijās tiek izmaksāts vairāk 
nekā 1,2 miljoni euro.

Vītolu fonds turpina strādāt un 
vākt ziedojumus, un vai ik mēnesi 
ziedotāju pulkam pievienojas kāds, 
kurš vēlas ieguldīt Latvijas nākot-
nē –jauniešos, kuri iegūs izglītību 
un paliks savā zemē, lai ar savu dar-
bu un zināšanām darītu to bagātu un 
laimīgu. Kamēr vien Latvijā dzīvos 
jaunieši, kuriem palīdzība būs nepie-
ciešama, Vītolu fonds darbosies, jo 
mērķa apziņa – redzēt savu tautu gara 
gaismas alkstošu un izglītotu – nekad 
neļaus teikt PIETIEK. Izglītošanās ir 
ilgtermiņa process, jo īpaši veselas 
tautas garīgā līmeņa saglabāšana, un 
uz to nekad nevarēs attiecināt vārdu 
PIETIEK. Arī šobrīd Latvijā dzimst 
bērni, varbūt mazāk nekā mēs vēlētos, 
taču viņi gribēs izglītoties arī tad, ja 
Liktenis viņiem būs dāvājis spējas, bet 
nebūs sniedzis iespējas. Arī tad, ja vi-
ņiem būs nācies piedzimt nevis mate-
riāli nodrošinātā ģimenē galvaspilsētā, 
bet Nautrēnos vai Gaigalavā, Nīcā vai 
Rencēnos, vai jebkur citur, kur pašu 
un vecāku iespējas un dzīves apstākļi 
ne vienmēr mūsu valstī spēj nodroši-
nāt iespējas iegūt augstāko izglītību. 
Esam pārliecināti, ka tauta var attīs-
tīties, pilnveidoties un pastāvēt tikai 
tad, ja uz tās izaugsmi neattiecina vār-
du PIETIEK, vienlaikus – uz talantīgu 
bērnu un jauniešu nākotnes iespējām. 
Un arī uz pašas Latvijas nākotni...

Savulaik Vītolu fonda dibinātājs 
Vilis Vītols teicis: Ja dosim izglītību 
talantīgiem jauniešiem, tad viņiem 
klāsies labāk, viņu ģimenēm klāsies 
labāk, valsts saņems vairāk nodok-
ļos un mums visiem ies labāk. Tāpēc 
Vītolu fonds savu darbu turpina un ir 
pateicīgs ikkatram ziedotājam, kurš 
fonda mērķi ir padarījis par savējo, jo 
atbalsts ne vienmēr mērojams ieguldī-
to līdzekļu lielumā. Daudz būtiskāka ir 
apziņa, ka katrs ziedojums – tas ir ķie-
ģelis Latvijas nākotnes ēkā, kura nā-
kamajā simtgadē mums kopīgi ceļama.

Vita Diķe
Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja

22.01.2019.
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No 6. februāra līdz 
12. martam Latvijas 
Okupācijas muzejā ska-
tāma gleznotāja Solo-
mona Geršova darbu 
izstāde Māksla Gulagā. 
Vorkuta 1948.–1956.

Solomons Geršovs (1906-1989) ir 
krievu postavangarda mākslas pār-
stāvis. Dzimis Daugavpilī. Studējis 
pie Marka Šagāla Vitebskā un pie Ka-
zimira Malēviča Ļeņingradā. Divas 
reizes arestēts. Izsūtījumā Kurskā un 
Vorkutā pavadījis kopumā 10 gadus. 
Abām apcietināšanas reizēm sekoja 
visu mākslinieka darbu iznīcināšana.

Izstāde Māksla Gulagā veltīta tiem 
Geršova darbiem, kuri oficiāli vēl nav 
parādīti: zīmējumi, kurus viņš uzzī-
mēja Vorkutā kā ieslodzītais. Darbi 
radīti ar zīmuli un divām, trim ūdens 
krāsām uz slikta papīra, iepakojuma 

vai pat uz tapetēm. Ta-
jos dokumentēti cilvē-
ki un viņu ikdiena gan 
ieslodzījumā, gan pēc 
atbrīvošanas, kad posts 
un beztiesiskums viņus 
tomēr piespieda turpi-
nāt dzīvi Vorkutā.

Izstādes atklāšana notika trešdien, 
6. februārī, Latvijas Okupācijas mu-
zejā, Raiņa bulvārī 7. Pasākumā pie-
dalījās izstādes idejas autore Tanya 
Rubinstein-Horowitz, izstādes kura-
tore Olga Sugrobova-Roth un spēlēja 
kamerorķestra Kremerata Baltica čel-
lists Kristers Šīmanis.

Inese Jansone
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko lietu vadītāja

Žūrijas ieskatā par iespaidīgāko 
savārstījumu atzīts priekšvēlēšanu lai-
kā plaši tiražētais solījums: Darīsim 
visu, lai radītu valsti, kurā cilvēki 
gribētu piedzimt.

Spārnotais teiciens tiek atzīts par 
spārnotu ne tikai tāpēc, ka tas aizgājis 
tautā, bet ir arī tāds, kas spārno domāt, 
pārdomāt un iznākumā rīkoties uz 
labu. Šoreiz par tādu izraudzīts pama-
totais aicinājums: Izkāp no telefona!

Gada nevārda pieteikumu parasti 
daudz – cilvēkiem šķiet vieglāk pa-
teikt, kas kaitina un nepatīk gan va-
lodā, gan visur citur. Saglabājoties 
ilgtermiņa nepatikai pret nekritiski 
pārņemtiem tiešiem pārcēlumiem vai 
neveiksmīgu tulkojumu no citām va-
lodām, ne ikreiz ir viegli acumirklī 
ieteikt ko vietā liekamu. Gada nevārds 
2018 – influenceris. Varbūt kas mainī-
sies, kad sapratīsim, ko ar to galu galā 
domājam latviešu valodā – viedokļa 
vai viedokļu līderi.

Gada vārds zibmaksājumi (banku 
klientiem pieejami ātrie maksājumi) 
priecē tāpēc, ka nav dzimis tukšā vie-
tā: salīdzinoši nesen valodā ienākušas 
gan zibatmiņa, gan zibakcija. Visi 
vārdi nākuši kā nepieciešams apzīmē-
jums jaunienākušām lietām, visai drīz 

un manāmi sākuši zibēt saziņā, tātad 
uzskatāmi par veiksmīgiem darināju-
miem.

Akcijas rīkotāji atgādina, ka zīmī-
gākos pamanītos vārdus un teicienus 
uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv 
var iesūtīt cauru gadu.

Žūrijas izvēlētie vārdi, nevārdi 
un teicieni, no kuriem pēc balsojuma 
viens katrā kategorijā kļūst par gada 
vārdu, nevārdu vai teicienu.

Gada vārds
Šķēlestiesa – t. s. Otkats;
Veika – v. aktivitātes vietā veikas, 

vienskaitlī – veika;
Virsnullis, apnullis, zemnullis – par 

laikapstākļiem, kad gaisa tempe-
ratūra ir ap nulli;

jaunbārdis – hipsters;
zibmaksājumi – ātrie maksājumi;
pietīkot – laikot (no angļu vārda like), 

t. i., darbība sociālajos tīklos;
likumvide – v. likumdošana vietā ga-

dījumos, kad runa nav par likum-
došanas procesu, bet par likumu 
vai normatīvo aktu kopumu.

Gada nevārds
lielā bilde – no angļu big picture
oiks – obligātās ieprirkuma kompo-

nentes abreviatūra
darbības – nevietā lietots v., liekvār-

dība

influenceris – viedokļu ietekmētājs 
sociālajos tīklos

izporcionēt – salikt pa porcijām

Gada spārnotais teiciens
Deputāta kratīšana
Izkāp no telefona!
Kr. Remonta iela
Čekas maisiņš vajag?
Cilvēki Latvijai netipiskā apģērbā

Gada savārstījums
Valdības veidošanās vainagojās bez 

panākumiem.
Patlaban interesi par „KVV Liepājas 

metalurga“ teritoriju izrāda „ma-
zāk nekā desmit, bet ne vairāk kā 
pieci“ potenciālie biznesa partne-
ri.

„Darīsim visu, lai radītu valsti, kurā 
cilvēki gribētu piedzimt.“ (priekš-
vēlēšanu laikā A. Gobzema teik-
tais).

Paskatos pa logu, neredzu nevienu 
pudeli, ne kas. (bij. Zemkopības 
ministra J. Dūklava teiktais atkri-
tumu pārstrādes jautājumos). 

Spilvens, kas uzlabos gulēšanas pie-
redzi.
Akcijas organizatores: 

Vineta Poriņa,
valodniece sociolingviste 

Ieva Kolmane,
literatūrfilosofe

„Gada vārds, nevārds...“
Turpinājums no 1. lpp.

sasteigtiem pēdējā brīža risinājumiem, 
kuros ir liela kļūdu iespēja,“ savā vēs-
tulē Saeimai norāda Valsts prezidents.

Valsts prezidents arī rosina noteikt, 
ka pirms likumprojekta iesniegšanas 
visiem likumprojektiem turpmāk iz-

strādājamas anotācijas. Tas ļautu piln-
vērtīgāk izvērtēt likumprojektu iespē-
jamo ietekmi un dot lielāku skaidrību 
gan likumdevējam, gan sabiedrībai 
kopumā par to, kādēļ likums vajadzīgs 
un kādu jautājumu risināšanai jaunais 
regulējums tiek rosināts.

Savā vēstulē 13. Saeimai Valsts 
prezidents norāda, ka jau vairākkārt 

ir aicinājis Saeimu pilnveidot likum-
došanas procesu un uzlabot likumu 
kvalitāti, 2016.gada 12.septembra un 
2017. gada 18. augusta vēstulēs Saei-
mai sniedzot ierosinājumus un priekš-
likumus likumdošanas procesa piln-
veidošanai.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

4.02.2019.

Prezidenta aicinājums Saeimai
Turpinājums no 1. lpp.

„Māksla Gulagā. Vorkuta 1948.–1956.“
Latvijas Okupācijas muzejā apskatāma ieslodzījumā Vorkutā tapušu mākslas darbu izstāde

Solomona Geršova zīmējums.
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Atvadu vārdi Uldim Streipam
1942. – 2019.

Nu „...pret dzimtām debesīm es pa-
kāpšos...“ – tā no šīs zemes, mīļajiem 
cilvēkiem, no dziesmas un savas tau-
tas šī gada 30. janvārī atvadījās tautā 
tik ļoti mīlētas grupas Čikāgas piecīši 
dalībnieka Ulda Streipa (1942-2019) 
dvēsele.

Viņa un citu grupas dalībnieku 
balsis daudzus gadu desmitus ir ska-
nējušas vai ikkatra latvieša mājā, arī 
leģendārajā 1989. gada vasaras kon-
certā Mežaparkā, kas vienā dziesmā 
un vienā elpā vienoja vairāk nekā simt 
tūkstošus cilvēku, un šī kopā sanākša-
na tobrīd skaidrāk kā jebkad apliecinā-
ja, ka mums ir ne tikai „viena saule, 
tas pats mēness“ un „visiem viena tēvu 
valodiņ“, bet arī kopīgs mērķis – Lat-
vijas brīvība.

Uldis Streips 1969. gadā ieguva 
doktora grādu bakterioloģijā, un ilgus 
gadus bija mikrobioloģijas pētnieks 
un pasniedzējs Luisvilas Universitātē. 
Ansamblī Uldis Streips, līdzīgi kā visi 
pārējie piecīši, piedalījās no darba brī-
vajā laikā. Jau savas darbības pirmajos 
gados Čikāgas piecīši kļuva ļoti popu-
lāri un pamazām apceļoja visas 30 to-
laik ASV darbīgās latviešu kolonijas, 
kam sekoja koncerti Kanādā, bet ar 
laiku koncertu ģeogrāfija aptvēra teju 
visus nostūrus, kur mīt latvieši.

Par godu Čikāgas piecīšu pusgad-
simta jubilejai 2011. gadā tika uzņem-
ta dokumentālā filma Par mani, drau-
dziņ, nebēdā. Šai pašā gadā Pasaules 
Brīvo Latviešu apvienības biedru 
organizācija grupai piešķīra PBLA 

balvu par pusgadsimta veikumu, at-
spoguļojot dziesmās latviešu tautas 
priekus, bēdas un ilgas.

2012. gadā, starplaikā starp kon-
certiem, ansambļa dalībnieki atsaucās 
arī Likteņdārza īstenotāja – Kokneses 
fonda dibinātāja Viļa Vītola – labajām 
idejām, un nu Likteņdārzā aug viņu 
stādītie kociņi gan Aizsaulē aizgāju-
šajiem Čikāgas piecīšu dalībniekiem, 
gan arī Streipu un citām dzimtām.

Kādā no dziesmām skan Ulda 
Streipa vārdi: Jo man tik viena dzīvī-
ba, to Tēvu zemei dodu. Tēvu zemei 
tiešām kopā ar pārējiem mūziķiem 
bija dots daudz, un tas tika novērtēts – 
2013. gadā Uldis Streips kopā ar pārē-
jiem Čikāgas piecīšiem saņēma balvu 
par Mūža ieguldījumu latviešu mūzi-
kā.

Arī 2014. gada oktobrī Uldis 
Streips viesojās Latvijā, lai piedalītos 
grāmatas Čikāgas Piecīšu brīnišķīgie 
piedzīvojumi un dziesmu krājuma Hei 
lailī un citas Čikāgas Piecīšu dziesmas 
atvēršanas svētkos.

Uldis Streips daudzus gadus bija 
arī uzticams Vītolu fonda draugs un 
atbalstītājs. 2009. gadā viņš ar Vītolu 
fonda atbalstu dibināja savu vecāku 
Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas 
stipendiju. Stipendijas mērķis bija 
atbalstīt jauniešus, kas vēlas studēt 
kādā Latvijas augstskolā. Eleonora un 
Hugo Streipi augstu vērtēja izglītības 
lomu cilvēka dzīvē, abi dēli tika mu-
dināti iegūt augstāko izglītību. Kopā 
tika izskoloti četri stipendiāti: Ma-
dara Romančuka absolvējusi Rīgas 
Stradiņa universitāti un kļuvusi par 
ergoterapeiti, Gerda Gaile izstudēju-
si finanses, Simona Klodža – fiziku, 
bet Dace Sudraba – medicīnu. Bijusī 
stipendiāte Simona Klodža atvadoties 
raksta: „Pirmos studiju gadus saņēmu 
Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas 
stipendiju. Tā man bija motivācija 
cītīgi mācīties un spert pirmos soļus 
pieaugušo dzīvē. Ulda Streipa atbalsts 
man daudz palīdzēja pirmajos gados, 
atrodoties vienai Rīgā. Tādi cilvēki 
kā Uldis Streips, kuri nesavtīgi palīdz 
citiem, pat īsti viņus nepazīstot, ir zel-

ta vērtība mūsu Latvijai! Mums gan 
diemžēl dzīvē nekad nesanāca satik-
ties, bet redzot Ulda darbus, zinu, ka 
viņš bijis cilvēks ar lielo burtu, labsir-
dīgs un īsts patriots! Izsaku līdzjūtību 
Ulda Streipa ģimenei!“

„Mans plāns ir atbalstīt vienu 
studentu katru gadu un pēc dažiem 
gadiem dibināt vienu mūža stipendiju 
vecāku vārdā. Šis ir par daudz svarīgs 
laiks mūsu zemītei, lai kādam trūktu 
naudas izglītībai,“ tā savulaik teica 
Uldis Streips, un 2014. gadā, kad Aiz-
saulē aizgāja Ulda Streipa dzīvesbied-
re Patrīcija Anna Streipa, tapa vēl vie-
na stipendija sievas piemiņai.

Bet pēdējie gadi Ulda Streipa dzī-
vē nebija viegli, jo, zaudējot tuvu cil-
vēku, ne vienmēr spēj mierināt vārdi, 
pat ar vislielāko sirsnību teiktie, ne arī 
tuvo un mīļo klātbūšana grūtajās stun-
dās. Ja nu vienīgi cerība – „es zinu, ka 
mēs vēlreiz satiksimies, tik jautājums 
ir, kad tas būs un kur...“

Nu vairs neredzēt debess malā jau-
nu rītu, ne saule jūras viļņos rotājas, 
un ir beigusies gadu skaitīšana kāda 
gudra, inteliģenta, labsirdīga latviešu 
vīra mūžā. Ir sācies tālais, nezināmais 
ceļš mūžībā, bet ir pamats cerēt, ka 
trīs zvaigznes, kas virs galvas mirdz, 
tās arī viņu sasildīs. Taču šobrīd vēl ir 
brīdis, kad ir grūti saprast, kas mirdz 
spožāk – vai tā rasa ziedos ir, vai asa-
ras tuvo un mīļo acīs. Bet viens gan 
ir skaidrs – tāpat kā mūžam saule de-
besīs mirdzēt neapstās, tā mūžīga būs 
piemiņa, jo dzīvots ir tik ļoti godam, – 
savu Tēvu zemi un savus tuvos mīlot. 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvinie-
kiem un Čikāgas piecīšu kolektīvam!

Šai skumjajā brīdī meita Krista 
ziedu vietā aicina visus, kuri vēlas 
no viņa atvadīties, ziedot Ulda Strei-
pa piemiņas stipendijai, kura atkal 
būs atbalsts kādam Tēvzemes jau-
nietim augstākās izglītības iegūša-
nā. Ziedojumu var veikt, pārskaitot 
to uz Vītolu fonda norēķina kontu: 
LV48UNLA0050020101491 un norā-
dot Ziedojums piemiņas stipendijai. 

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Uldis Streips.
1942.-2019.

pakustēties...
Agrāk tādās reizēs tikai nokrek-

šķinājies un teici: Nāks latviešiem 
labāki laiki, bet tagad arī tas atkrīt. 
Visi taču skaidri zin, ka par nekā-
diem nākotnes labākiem laikiem 
vairs nav ko domāt. Nē, nē, – tas nav 
taisnība, domāt jau var, tikai cerēt 
nē.

Pārlasot uzrakstīto, liekas, ka nu 
man bruks virsū no visām pusēm, ka 
es jau tā vienmuļo dzīvi iztēloju pat 
vēl drūmāku. Bet mēs taču visi zi-
nām, ka taisnību runāt nav grēks. Vai 
tad man vajadzēja fantazēt, ka aprū-
pes nama iemītnieki pa nedēļas no-
galēm rīko viesu vakarus ar mūziku 
un dejām?? Uzlielīt vecīšus par labu 
lambatvoka un leilendera prasmi? 
(Labu brīdi domāju, vai tiešam tādi 
nosaukumi bija kādreiz dančiem vai 

dejām? Jeb tie putniņi sākuši dziedāt 
arī manā galvā...)

Un galu galā, nekas slikts jau tas 
nav, ja divi dienas ir dotas atpūtai un 
tikai atpūtai. Atpūšanās no nedēļas 
dienu bingo spēlēm ir pat ieteicama. 
Ļoti derīga nervu nomierināšanai. Pie-
dodiet, bet vairāk nav laika; jāiet pa-
staigāties pa koridoru pirms eju sēdēt 
uz sola. Šodien sestdiena!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Brīvās dienas
Turpinājums no 6. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 10. febr., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss. Dzīvojam visaug-
stākajā cerībā, ka šogad mums radīsies 
papildspēki.
Pirmdien, 11. febr., plkst. 19.00 Tā-
lavas mazajā zālē atsākas ALB jauktā 
kora Dziesmu laiva mēģinājumi. Visi 
mīļi aicināti!
Ceturtdien, 14. febr., plkst. 10.30 
ALB namā spēlēsim SCRABBLE 
(latviski un angliski) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.

Ceturtdien, 14. febr., plkst. 10.30 
ALB namā LAIMAS kino rīts; ska-
tīsimies dokumentālo filmu Zilais 
lakatiņš. Filmā uzzināsiet, kāds bija 
tautā mīlētā komponista Eduarda 
Rozenštrauha liktenis. Pēc filmas 
pasniegsim siltas pusdienas, tāpēc lū-
dzu pieteikties LAIMAS birojā līdz 
12.febr. Dalības maksa $2.
Ceturtdien, 14. febr., plkst. 19.00 DV 
namā atsākas DV vīru kora Daugava 
mēģinājumi.
Otrdien, 19. febr., plkst. 18.30 atsākas 
mācības Adelaides Latviešu vidussko-
lā.

Trešdien, 20. febr., plkst. 11.00 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdienām 
Sailmaster Tavern, North Haven Ma-
rina. Senioru cena pusdienām, sākot 
ar $15. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
19.febr.
Ceturtdien, 21. febr., plkst. 10.30 
ALB namā spēlēsim SCRABBLE 
(latviski un angliski) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 23. febr., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kurss; di-
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
11. februāris
Laima, Laimdota
1949. fiziķis, bijušais Latvijas Valsts 
Universitātes rektors Ivars Lācis.
1949. Rīgas Latviešu biedrības priekš-
sēdis (kopš 2011.g. 20.jūl.), Rīgas pie-
minekļu aģentūras direktors Guntis 
Gailītis.
1999. Latvija kļūst par Pasaules tirdz-
niecības organizācijas pilntiesīgu da-
lībvalsti.

12. februāris
Karlīna, Līna
1884. komponists Jānis Zālītis.
1884. rakstnieks Jūlijs Vecozols.
1909. literatūrzinātnieks, rakstnieks 
Stepons Seiļs.
1919. Liepājā izdots Latvijas Pagaidu 
valdības rīkojums par visa veida me-
dību aizliegšanu. Sods 3000 rubļu vai 
1 mēnesis cietumā.
1935. jurists, bij. LR goda konsuls 
Kērnsā Aleksandrs Gārša.
1959. dziedātājs Ingus Pētersons.
1979. kultūras administrācijas darbi-
niece Marika Zeimule.

13. februāris
Malda, Melita
1919. vācu muižnieka H. fon Strīka sa-
zvērestību atklāj Liepājā.
1939. Latvijas jurists un politiķis, LR 
tieslietu ministrs (1994.g. 19.sept. – 
1995.g. 21.dec.), Tiesībsargs (2007.g. 
1.marta – 2011.g. 28.febr.) Romāns 
Apsītis.

14. februāris
Valentīns
Valentīna diena
1894. rakstnieks, literatūrzinātnieks 
Jānis Andrejs Burtnieks.
1919. Grāfs fon der Golcs kļūst par 
visas Rietumkurzemes karaspēka pa-
vēlnieku.
1964. aktieris Ģirts Ķesteris.
1989. Latvijas PSR Ministru padome 
pieņem lēmumu Par pasākumiem ie-
dzīvotāju skaita nepamatota mehāniskā 
pieauguma pārtraukšanai un migrāci-
jas procesu regulēšanai Latvijas PSR.

15. februāris
Alvils, Olafs, Olavs, Aloizs

1724. pēdējais Kurzemes hercogs Pē-
teris Bīrons (Peter von Biron).
1874. komponists, mūzikas folklorists, 
diriģents, publicists Emīlis Melngailis.
1894. rakstnieks Herberts Dorbe.
1919. dzejnieks Kārlis Kalnietis.
1927. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ilga Beka (Beck).
1989. Afganistānu atstāja PSRS kara-
spēks.

16. februāris
Jūlija, Džuljeta
Lietuvas valsts atjaunošanas diena
1865. rakstnieks un žurnālists Jēkabs 
Janševskis.
1884. ornitologs, rakstnieks, putnu 
dziesmu pazinējs un atdarinātājs Kār-
lis Grigulis.
1961. medicīnas profesors Andis 
Graudiņš.

17. februāris
Donats, Konstance
1899. ķīmiķis Rūdolfs Ūdris.
1949. dzejnieks Visvaldis Vecva-
gars.  ■

Jāņa Vucēna personā un par sekretā-
ru nosauca Jāni Purvinski, kurš to 
amatu arī pieņēma. Ar to tad sapulces 
darbs varēja sākties. Tad arī Jānis Vu-
cēns visu mūsu vārdā vispirms patei-
cās Ilmāram par viņa neizmēramo 
darbu, kuru viņš ir veicis un vienmēr 
ir gatavs veikt arī gan mūsu nodaļas, 
gan kā nodaļas direktors Pertas Lat-
viešu Centrā.

Sekoja mūsu nodaļas priekšnieka, 
Daugavas vanadžu vadītājas, revīzijas 
komisijas un Pertas Latviešu Centra 
pārstāvja ziņojumi, kuri jau bija iz-
sniegti agrāk. Tad nu tikai īsumā tika 
paskaidroti, un tā kā pie tiem nekā-
du jautājumu nebija, ziņojumi varēja 
uzreiz tikt pieņemti. Sekoja nākamā 

gada budžeta projekts. Kasiere Rita 
Džonsona pie tā bija daudz strādājusi, 
īsumā paskaidroja atsevišķus punktus 
un aizrādīja, ka projekta Izdevumi ir 
sabalansēti ar Ienākumiem.

Beidzot pienāca laiks vēlēt noda-
ļas priekšnieku un valdi. Tā kā latvie-
šu kopiena Pertā ar katru gadu arvien 
vairāk saplok, esam laimīgi, ka varam 
mūsu organizāciju darbiniekus vēl vis-
pār atrast. Tie paši jau to vezumu vien 
velk, un nekādi jauni darītāji nerodas. 
Tā arī šoreiz, ievēlējām Ilmāru Ruda-
ku par nodaļas priekšnieku un veco 
valdi, lai turpina iesākto darbu tālāk 
2019. gadā. Tādā paša veidā arī ievēlē-
jām Revīzijas komisiju.

Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir 
bijis un paliek pēc iespējas vairāk pa-
līdzības dot mūsu leģionāriem Latvijā, 
atbalstīt grūtībās nonākušās latviešu 

daudzbērnu ģimenes un atbalstīt Oku-
pācijas muzeja darbu.

Vēl deleģējām mūsu valdes priekš-
sēdi pārstāvēt mūsu nodaļu DV delegā-
tu sanāksmē Melburnā, š.g. 10. mar-
tā. Garākas pārrunas mums radās, kad 
bija jānolemj, kā mēs svinēsim mūsu 
nodaļas septiņdesmito gadadienu? No-
lēmām, ka to atzīmēsim mūsu klubā 
ar sagādātām vakariņām un lūgtiem 
viesiem.

Pēc sēdes slēgšanas vēl pamielo-
jāmies pie vieglām pusdienām, kuras 
šogad bija sagādājusi nodaļas valde no 
tuvējās ēdnīcas, bet Viktors Maza-
levskis gādāja, lai neviens nepaģībst 
no slāpēm.

Atkal viens darbs bija padarīts, un 
varējām atkal domāt par tuvo nākotni.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

DV Pertas nodaļas pilnsapulce
Turpinājums no 5. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 5. februārī.
€1 = 1,57710 AUD
€1 = 0,87803 GBP

€1 = 1,65560 NZD
€1 = 1,14230 USD

vas saimnieces demonstrēs katra savu 
recepti. Jūs varēsiet nogaršot Ceptas 
un marinētas zivis Ullas Gicašvili gau-
mē, kā arī Ilze Ostrovska demonstrēs 
ģimenes recepti Zivis tomātu mērcē. 
Dalības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 24. febr., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss.
Svētdien, 24. febr., RADIO RAIDĪ-
JUMI LATVIEŠU VALODĀ: ceturt-
dienās plkst.19.00 – 20.00 5EBI-FM 
103.1MHz vai tiešraidē internetā: 
www.5ebi.com.au
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 17. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 16. febr., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
Sestdien, 16. febr., Brisbanes Latvie-
šu skoliņas Pienene izbraukums uz 
Hosanna Farm.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 23. febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu Nācaretes 
baznīcā mācītāja Kolvina Makfersona 
vadībā.

Kanberā
Sestdien, 16. febr., plkst. 10.00 – 17.00 
Daudzkultūru Festivāls (Multicultural 
Festival) Civic centra. Latvijas nodalī-
jums Eiropas Savienības ciematā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 17. febr., plkst. 13.00 drau-
dzes dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā 
Reid. Dievkalpojumā kalpos mācī-
tājs Dainis Markovskis no Melburnas 
draudzes. Pēc dievkalpojuma mūsu 
parastais draudzības saiets baznīcas 
zālē. Pie pašu sarūpētiem groziņiem, 
siltiem un vēsiem padzērieniem, paka-
vēsimies draudzīgās pārrunās.

Melburnā
Sestdien, 9. febr., plkst. 13.00 MLB 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Lat-
viešu namā mazajā zālē. Melburnas lat-
viešu vidusskolas skolēni pastāstīs par 
Sveika Latvija ceļojumu 2018. gadā. 
Priekšnesumi. Ieeja pret ziedojumiem, 
sākot ar $15. Mīļi gaidīsim sarīkojumā!
Otrdien, 12. febr., plkst. 10.30 – 12.30 
Svētā Krusta baznīcas zālē, 40 Warri-
gal Rd, Surrey Hills, Melburnā, no-
darbības atsāk Melburnas Latviešu 
bērnudārzs Daina. Tuvāka informā-
cija, zvanot Amandai Hirst-Whyte, 
tālr.:0421709339.
Otrdien, 12. febr., plkst. 11.00 – 13.00 
Melburnas Latviešu ciemā, Seniora 
saietā Ivars Štubis atklās savu jauno 
disku Dabas Miers (Nature’s Peace); 
viņš stāstīs par albuma mērķi, kā arī 

ierakstīšanas un kompozīcijas procesu. 
Ar atbalstu no PBLA Kultūras Fonda, 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas, 
LAAJ, Sidnejas Latviešu Biedrības un 
privātiem ziedotājiem Ivaram Štubim 
ir bijusi iespēja veikt šo unikālo ierak-
stu; viņš ceru, ka Dabas Miers būs pie-
mērots ne tikai vecākajai paaudzei, bet 
arī jebkuram cilvēkam, kam patīk lat-
viešu tautas melodijas, dabas ieraksti 
vai nomierinošā mūzika. Ieeja brīva.
Otrdien, 12. febr., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets – I. Štubju albuma Dabas 
Miers atklāšana Latviešu ciemā.
Sestdien, 16. febr., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 16. febr., svētd. 17. febr. 
Austrālijas latviešu meistarsacīkstes 
novusā Latviešu ciemā.
Piektdien, 22. febr., plkst. 18.30 Vik-
torīnas vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 10. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Ap 
plkst. 12.00 pēc dievkalpojuma, baz-
nīcas zālē notiks saviesīgs sarīkojums 
JAUNO GADU UZSĀKOT! Program-
mā paredzēti muzikāli priekšnesumi. 
Lūdzu paņemiet līdzi groziņu ar uz-
kodām; valde gādās par atspirdzināju-
miem.
Svētdien, 17. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 24. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pirmdien, 11. febr., plkst. 11.00 Dau-
gavas Vanadžu pilnsapulce.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 8. febr., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 9. febr., plkst. 13.30 Parnell 
ielas svētku ietvaros koncerts Latviešu 
namā veltīts dziesmai. Sadziedāšanās. 
Piedalās Sidnejas Jauktais koris, Ints 
Teterovskis, u.c.
Sestdien, 9. febr., Parnell ielas svēt-
ki. Kafejnīca no plkst.10.00; tirdziņš 
no plkst.11.00; nodarbības bērniem no 
plkst. 11.00; pusdienas no plkst. 12.00; 
koncerts plkst.13.30.
Sestdien, 16. febr., plkst. 16.00 – 18.00 
Sporta kopas Spars peldēšanas sacen-
sības Enfield Olympic Pool, Portland 
St., Enfield. Info: Viktors Sīkais 0413 
018 588. Visi mīļi gaidīti!
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 10. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. febr., plkst. 10.00 Diev-

kalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce. 
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 10. febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 17. febr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 24. febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Sestdien, 9. febr., VSIA Latvijas Kon-
certu organizētais ikgadējais Latviešu 
simfoniskās mūzikas lielkoncerts Lie-
lajā ģildē, kur skanēs šī gada jubilāra 
Tālivalža Ķeniņa (1919 - 2008) Kon-
certs pieciem sitaminstrumentālistiem 
un simfoniskajam orķestrim, Alfrēda 
Kalniņa Simfoniskais tēlojums Latvi-
ja, Kristapa Pētersona Otrais Liepājas 
koncerts čellam un simfoniskajam or-
ķestrim un Lindas Leimanes jaundarbs 
Enantiomorphic Chambers. Uz Lielās 
ģildes skatuves spēlēs Latvijas Nacio-
nālais simfoniskais orķestris un Liepā-
jas Simfoniskais orķestris. Diriģenti – 
Andris Poga un Gintars Rinkēvičs.
Svētdien, 10. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(ar kafijas galdu) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Ceturtdien, 14. febr., plkst. 20.00 
Latvijas Kultūras akadēmijas jauk-
tais koris Sõla saviem klausītājiem uz 
pusotru stundu piedāvās iespēju kļūt 
arī par dejotājiem, jo Rīgas Tehnis-
kās universitātes Lielajā aulā organizē 
zaļumballi-šlāgerkoncertu Kurtizāņu 
ugunskurs. Koncertā skanēs šlāgeri 
un kantrī dziesmas kora aranžijās gan 
a cappella izpildījumā, gan kopā ar pa-
vadošo grupu Jāņa Miltiņa vadībā.
Svētdien, 24. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 24. febr., plkst. 14.00 – 
Dzintaru koncertzāle un diriģents Jā-
nis Ozols aicina klausītājus uz jauniem 
demokrātiskā koncertu cikla Brīvdie-
nu mūzika koncertiem. Otrajā kon-
certā tiksimies ar klausītāju iemīļoto 
operdziedātāju Elīnu Šimku un pianis-
ti Ēriku Milleri, kuru izpildījumā bau-
dīsim opermūzikas ārijas, dziesmas 
un senās mūzikas repertuāru. www.
dzintarukoncertzale.lv
Līdz 12. martam Latvijas Okupācijas 
muzejā Raiņa bulvārī 7 skatāma glez-
notāja Solomona Geršova darbu izstāde 
Māksla Gulagā. Vorkuta 1948.–1956. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


