
Šīs nedēļas ziņu 
virsraksti par masveida 
aizturēšanām Terehovas 
muitas kontroles punktā 
sasaucas ar 2007. gadu, 
kad līdzīgi tika vēstīts 

par iespaidīgu operāciju Terehovā, 
kurā tika aizturēti vairāki muitnieki, 
robežsargi un pat politiķi. Ģenerālpro-
kurors un Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) vadība sola, ka jaunajā lietā 
tuvāko mēnešu laikā varētu būt reāli 
rezultāti. Pēc vecās lietas notiesājošu 
spriedumu gan nav vēl joprojām, vēsta 
Latvijas Televīzijas raidījums De Fac-
to.

2007. gada korupcijas lietu pret 
septiņiem muitniekiem prokuratūra 
atdeva papildu izmeklēšanai KNAB, 
kas kriminālprocesu vēlāk izbeidza. 
Savukārt lietas pret vairākiem robež-
sargiem par rindu apbraukšanu un par 

Zilupes mēra Oļega Agafonova dekla-
rāciju jau vairāk nekā divpadsmit ga-
dus ir tiesā. Šajās lietās gan Augstākā 
tiesa pērn atcēla attaisnojošos spiedu-
mus un atkārtoti nosūtīja tās izskatīša-
nai Latgales apgabaltiesā.

„Es gribu pateikt, nu, vienā tei-
kumā: kas ir noticis, tam tā bija jāno-
tiek,“ šādi viens no Terehovas punkta 
muitas virsuzraugiem šonedēļ komen-
tēja teju trīsdesmit kolēģu aizturēšanu 
aizdomās par kukuļņemšanu.

To, ka notikušais ir likumsakarīgs 
ilggadēju paražu rezultāts, atzīst arī 
VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme: 
„Izrādās, ka ir cilvēki, kuri uzskata, 
ka tāda piecīša paņemšana – tā jau 
nav korupcija, tā ir tradīcija. Galve-
nais stāsts jau ir, ka, skatoties tos aps-
tākļus, ka īsti jau nekādas ne rindas 
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Zelta piekrastē, Austrālijā, īsi pēc saullēkta 2021. gada 14. martā.
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Latvija izraida Krievijas diplomātu
Solidarizējas ar Čehijas Republiku

Piektdien, 23. ap-
rīlī ārlietu ministrs Ed-
gars Rinkēvičs pieņēmis 
lēmumu pasludināt vie-
nu Krievijas vēstniecī-
bas diplomātu par Latvi-
jas Republikā nevēlamu 

personu (persona non grata).
Ministra lēmums ir pieņemts, so-

lidarizējoties ar Čehijas Republikas 
valdību saistībā ar Krievijas izlūkdie-

nestu nelegālajām aktivitātēm Čehijas 
Republikā, kā arī izvērtējot Krievijas 
vēstniecības diplomāta darbību un 
konstatētos pārkāpumus Latvijā. Lē-
mums ir balstīts arī savstarpējās kon-
sultācijās ar ES un NATO sabiedrota-
jiem un atbildīgo Latvijas institūciju 
sniegtajā informācijā.

Latvija ir ieinteresēta veidot attie-
cības ar Krieviju, balstoties savstarpē-
jā cieņā, starptautiskajās tiesībās un 

Vīnes Konvencijā par diplomātiska-
jiem sakariem noteiktajos principos. 
Krievijas rīcība jau ilgstoši liecina par 
sistēmiskiem šādu principu pārkāpu-
miem un drošības situācijas paslikti-
nāšanu.

Šodien lēmums ir paziņots Krie-
vijas Federācijas vēstniecības pilnva-
rotajam lietvedim Latvijā Vadimam 
Vasiļjevam.

LR Ārlietu ministrija



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 28. aprīlī

tautiskajā bruņojuma kontroles, masu 
iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas un 
ierobežošanas jautājumos, kā arī at-
bruņošanās jautājumos. Kopā ar citiem 
darba kolēģiem gatavojām visu nepie-
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Intervija – LR vēstniecība Austrālijā
Pagaidu pilnvarotā lietvede Ieva Apine

Ilze Nāgela: Kā jau esam ziņojuši, 
Kanberā ir ieradusies un darbu uzsā-
kusi LR vēstniecības pagaidu pilnvaro-
tā lietvede Ieva Apine un uzsākusi vēst-
niecības atvēršanas priekšdarbus. Kā 
veicas ar telpu meklēšanu vēstniecībai? 
Kādā veidā notiek telpu meklēšana?

LR vēstniecības Austrālijā pa-
gaidu pilnvarotā lietvede Ieva Apine: 
Viens no pirmajiem maniem pagaidu 
pilnvarotās lietvedes uzdevumiem ir 
atbilstošu telpu apzināšana un iekār-
tošana. Tikmēr aprīļa mēnesī pagaidu 
pilnvarotā lietvede izmanto Eiropas Sa-
vienības delegācijas telpas Kanberā, un 
sākot no maija līdz Latvijas vēstniecības 
telpu atrašanai un to iekārtošanai at-
bilstoši drošības prasībām, tiks izman-
totas Igaunijas vēstniecības telpas. Piln-
vērtīgu vēstniecības darbu tiek plānots 
uzsākt līdz 2021. gada noslēgumam.

I. N.: Kādas ir prasības vēstniecī-
bas telpām? Vai paredzat, ka vēstnie-
cība būs atsevišķā ēkā, vai varētu būt 
vienā ēkā ar kādu no Eiropas Savienī-
bas valstu vēstniecībām?

Ieva Apine: Latvija plāno atvērt 
vēstniecību atsevišķā telpā, kas būs 
pilnībā aprīkota ar konsulārajām un 
diplomātiskajām vajadzībām nepiecie-
šamām sistēmām un mehānismiem.

I. N.: Cik ir budžetā paredzēts 
vēstniecībai?

Ieva Apine: Finanšu līdzekļi Lat-
vijas vēstniecības Austrālijā atvērša-
nai 2021. gada budžetā tika apstiprinā-
ti Saeimā 2020. gada 2. decembrī. Tā 
bija viena no ilgstošām Ārlietu minis-
trijas ārpolitikas prioritātēm, ko plā-
nojam īstenot vēl līdz šī gada beigām.

I. N.: Vai bez Jums tagad ir vēl 
kāds darbinieks?

Ieva Apine: Šobrīd esmu viena pati.
I. N.: Kāds ir Jūsu oficiālais sta-

tuss tagad?
Ieva Apine: Latvijas Republikas 

vēstniecības Austrālijas Savienībā pa-

gaidu pilnvarotā lietvede (padomnieka 
diplomātiskais rangs).

I. N. Kad ir paredzēts, ka darbu 
Austrālijā uzsāks Latvijas vēstnieks? 
Kad paredzēta LR vēstniecības atvēr-
šana? Cik darbinieki būs vēstniecībā, 
kad tā uzsāks darbu?

Ieva Apine: Rezidējošā Latvijas 
vēstnieka akreditācija Austrālijā plā-
nota 2021. gada otrajā pusē. Pašlaik 
Japānā, Austrālijā un Jaunzēlandē 
akreditētā Latvijas vēstniece Dace 
Treija-Masī rezidē Tokijā, Japānā.

Vēstniecībā plāno darbu uzsākt 3 
diplomāti un 2 līgumdarbinieki.

I. N.: Vai paredzēts, ka jaunais 
vēstnieks būs arī akreditēts Austrālijas 
kaimiņvalstīs – Jaunzēlandē (patlaban 
tur akreditēta Latvijas vēstniece Tokijā), 
Papuā-Jaungvinejā (nav vispār Latvija 
pārstāvēta), Indonēzijā (Latvijas vēst-
nieks Indonēzijā ir rezidējošs Rīgā), u.c.?

Ieva Apine: Plānots, ka Latvijas 
vēstniecība būs reģionālā vēstniecība 
ar sākotnēju akreditāciju Austrālijā un 
Jaunzēlandē.

I. N.: Lūdzu, iepazīstiniet mazliet 
ar sevi!

Ieva Apine: Savas darba gaitas 
Ārlietu ministrijā uzsāku 2000. gada 
14. augustā kā jaunākā referente Infor-
mācijas departamentā. Mans darba uz-
devums bija sagatavot informatīvus pār-
skatus par aktuālāko, kas notiek Latvijas 
vēstniecībās visā pasaulē. Drīz vien no-
nācu darbā kā ārlietu ministra sekretāre, 
kas iedeva tādu kā pamatu turpmākajam 
darbības virzienam. Jau pavisam ātri 
2003. gada 8. martā nokārtoju eksāme-
nus diplomātiskajam rangam un kļuvu 
par diplomātiskā dienesta darbinieku.

Mans pamata virziens Ārlietu mi-
nistrijā un diplomātiskajā dienestā ir 
saistīts ar Drošības politiku un visu, 
kas saistīt par un ap bruņojuma kontro-
les politiku un jautājumiem. Definēti 
pamata virzieni Latvijas politikai starp-

Ieva Apine ar saviem dēliem LR Ārlie-
tu ministrijā.
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2021. gada 3. aprīlī, 
burvīgā Lieldienas sest-
dienas siltajā saulē, Emīli-
jai un viņas dvīņu māsām 
Lidijai un Izabellai noti-
ka krustabas viņu mājas 
dārzā Pennant Hillā. Kad 

no Viktorijas kokles sāka skanēt Sau-
līt, mana krustamāte, Vēsmas vijole un 
Ellas ukulele nevarēja sagaidīt piebied-
roties. Krustvecāki, ģimenes locekļi un 
draugi, tad kopā ar Annas pavadījumu, 
nodziedāja pirmo veltījumu meitenēm. 

Sekojot tradīcijām, sekoja ātrais mie-
lasts. Viesiem piedāvāja baltu mielastu kas 
sastāvēja no piena, maizes, puķu kāposta, 
redīsiem un kokosrieksta. Ar to, viņi no-
vēlēja meitenēm gaišu nākotni. Viesiem 
bija jāsastājas cieši kopā, lai bērniem augtu 
stipri un līdzeni zobi, bija jāēd ātri, lai bērni 
būtu čakli, bez liekas runāšanas, lai bērni 
neizaugtu pļāpīgi un sarunātos tikai pozitī-
vā un gaišā valodā, lai bērni izaugtu labi un 
diženi. Kamēr viesi ēda, tika iededzināts 
ugunskurs, veltot meitenēm gaišu dzīvi.

Krustvecākus uzaicināja apjozt mei-
tenēm tautiskās jostas, dziedot Ellas un 
Annas izdomātās dziesmas, Tu esi skais-
tule pavadījumā. Meitenes tad iekāpa 
ziedu izpušķotās šūpolēs un viņas iešū-
pināja nodziedot The stars were shining.

Lai demonstrētu savu piemērotību, 
krustvecākiem tika doti uzdevumi. Pir-
mais bija mīklas. Krusttēviem tad uzde-
va stādīt liepu mājas priekšā, arī novie-
tojot dvīņu placentas pie saknēm. Liepa 
latviešu folklorā ir sievišķības simbols. 
No liepziediem gatavo medu un tos arī 
izlieto ārstniecībā. Ar savu skaisto spē-
ku, liepa grezno ne tikai mežus, bet arī 
atver vārtus daudzās lauku sētās. Krust-
mātēm bija jāpin vainagi. Uzdotos uzde-
vumus krustvecāki izpildīja veiksmīgi.

Krustabas ceremonijā nodziedāja un 
nospēlēja Simple Gifts (Shaker dziesma) un 
viesi novēlēja veltījumus Emīlijai, Lidijai 
un Izabellai ar pantiņiem, mīļiem vārdiem 
un ar oriģinālām dziesmām. Pēc veltīju-
miem bija lielais mielasts, un pēcpusdienā 
bērni varēja izlēkāties ar dančiem.

Pēc tam šī diena turpinājās ar mei-
teņu mātes Kates dzimšanas dienas 
svinībām. Dziedājām vairākas dzim-
šanas dienas dziesmas un ēdām daudz 
garšīgu kūku, ieskaitot arī garšīgo 
bezglutēna cepto kliņģeri.

Paldies visiem, kas palīdzēja orga-
nizēt šo svinīgo pasākumu, tik īpašu 
un neaizmirstamu! Liels paldies Ojā-
ram Grestem par video un bildēm.

Aldis Liepiņš
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pagājušā svētdienā 

Austrālijā atzīmētā An-
zaka diena liek domāt 
par līdzībām starp latvie-
šiem un austrāliešiem.

Anzaka diena – 
25. aprīlis – savu nosaukumu saņem 
no Austrālijas un Jaunzēlandes armijas 
korpusa (Australian and New Zealand 
Army Corps – ANZAC). Austrālija dibi-
nāta 1901. gadā, apvienojot britu kolo-
nijas Austrālijas kontinentā; Jaunzēlan-
de mainījusi statusu no britu kolonijas 
uz domīniju ar pašpārvaldes tiesībām 
1907. gadā. Sākoties Pirmajam pasaules 
karam, abām bija vēlme sevi pierādīt.

Abas bijušās britu kolonijas automā-
tiski iesaistījās Pirmā pasaules karā, kad 
Apvienotā karaliste pieteica karu Vāci-
jai. Abas lēma sūtīt karavīrus uz Eiropu, 
lai palīdzētu Rietumu frontē, bet vis-
pirms tos novietoja apmācībām Ēģiptē, 
ar domu vēlāk sūtīt tālāk uz Franciju.

Kopīgie ANZAC militārie spēki sa-
stāvēja no divām divīzijām, kuru starpā 
arī bija vairāki latviešu karavīri. Pirmā 
kopīgā kaujas operācija tomēr nenotika 
Francijā, bet gan Osmaņu impērijas (ta-
gad Turcijas) Galipoli pussalā. Mērķis 
bija ieņemt Dardaneļu šaurumus, kuri 
veda uz Stambulu un Melno jūru.

1915. gada 25. aprīlī Galipoli pussalā 
sākās desants, kurā, starp citiem sabied-
rotiem, piedalījās kādi 25 000 austrālie-
šu. ANZAC spēki pirmajā kampaņas 
dienā zaudēja 2 000 kritušo vai ievaino-
to. Ir zināms, ka visā Galipoli kampaņā 
krita, vai nedaudz vēlāk no kaujas laukā 
gūtajiem ievainojumiem mira vismaz 7 
latviešu anzaki: Jānis Amoliņš, Arvīds 
Berķis, Kārlis Jakobsens, Vlas Kozako-
všonoks, Teodors Lambahirts, Rūdolfs 
Mālīts un Arnolds Sanders.

Galipoli kampaņa beidzās nesek-
mīgi, un 1916. gada 9. janvārī pēdējie 
britu spēki atstāja pussalu.

Par spīti nesekmīgai cīņai, Anzaka 
diena ir gandrīz svarīgākā svinamā 
diena Austrālijā un Jaunzēlandē. An-
zaka dienas gājienos soļo karavīri no 
visiem kariem, kuros Austrālija ir pie-
dalījusies. Piemin kaujas un piemin kri-
tušos. Visdīvainākais ir tas, ka arī tieši 
25. aprīlī austrālieši un jaunzēlandieši 
saullēktā pulcējas kaujas vietā Turcijā, 
kur, kopā ar Turcijas augstiem pārstāv-
jiem, piemin kritušos abās pusēs.

Vai te kaut kas pazīstams? Divas 
divīzijas, kuras pirmo reizi kopā cī-
nās? Ieņem mazu teritoriju, bet to at-
kal pazaudē? Diena, kura atzīmē ne 
uzvaru, bet gan kopīgus centienus?

Vai pienāks tā diena, kad, līdzī-
gi kā šodien bijušajā Galipolī kaujas 
laukā, latvieši un krievi, kopā ar abu 
valsts pārstāvjiem reiz gadā 16. martā 
tiksies piemiņas pasākumā augstienē 
93,4 Veļikajas upes labajā krastā?

GN

Sidnejā krustabas
Emīlijai, Lidijai un Izabellai

Meitenes šūpolēs. Apkārt stāv māte Kate un daži krustvecāki (kopā bija 9).
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Parasti ziemeļteri-
torieši dodas uz dienvi-
diem, lai izbēgtu Slapjo 
(Wet) sezonu un varētu 
svinēt Ziemassvētkus ar 
saviem radiem un drau-
giem dienvidos. Patreiz 
rīti paliek vēsāki, nav tik 

sutīgs pa dienu, un daudzās spāres lido 
pa gaisu, drīz sāksies tā saucamā Sau-
sā (Dry) sezona, kad varēsim baudīt 
tropisko ziemu, kamēr Jūs dienvidnie-
ki salsiet.

Kaut gan pēdējā laikā Dārvinas 
latviešu pulciņam nav bijuši sarīkoju-
mi, tas nonozīmē, ka mēs neesam bi-
juši aktīvi.

Sestdien, 2021. gada 13. mar-
tā, Elisa Dance, kopā ar savām zem 
15 gadu vecuma Svētā Marijas (Saint 
Mary’s) Austrāliešu futbola komandas 

Latviešu skola Kanberā
Saruna ar Ivetu Leitasi

Pēc garu gadu pār-
traukuma, 2020. gada 
23. oktobrī, Ivetas Lei-
tases ierosmē un vadībā 
tika atjaunota Kanberas 
latviešu skola.

Jau dzīvojot Latvijā, 
līdztekus savam maizes darbam (IT), 
Leitase savu brīvo laiku ziedo izglītī-
bas veicināšanā. Viņa organizē bērnu 
nometnes un nometņu audzinātāju ap-
mācības.

2001. gadā, ierodoties uz dzīvi 
Austrālijā, Adelaidē, Leitase iesaistījās 
Adelaides latviešu sabiedriskā dzīvē. 
Kā skolotāja un kā skolas pārzine viņa 
strādā Adelaides Latviešu skolā un kā 
latviešu valodas skolotāja Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolā, Dzintaros.

Leitase arī darbojās Adelaides Lat-
viešu biedrībā un Dienvidaustrālijas 
Latviešu apvienībā.

2019. gadā Ivetas Leitases ģimene 

pārceļas uz dzīvi Kanberā. Kanberas 
latviešu saimei tas ir liels ieguvums – 
Iveta Leitase atsāk un vada latviešu 
skolu un arī uzņemas Kanberas Latvie-
šu biedrības valdes sekretāres amatu. 
Viņas meita Katrīna dejo Kanberas 
latviešu tautas deju kopā Sprigulītis.

Uz jautājumu, kas ir šīs skolas 
mērķis, Leitase stāsta: „...galvenokārt, 
mācāmies latviešu valodu. Un es cen-
šos to darīt integrēti, iekļaujot tēmas 
par Latviju – par kultūru, ģeogrāfiju, 
vēsturi, literatūru. Mācību stundu bei-
gās mēs dziedam „Dievs, svētī Latvi-
ju“, un nu jau visi skolēni to ir iemācī-
jušies no galvas.

Jāņa Raiņa dzejolis „Visi desmit“ 
ir mūsu mācību līdzeklis, lai iemācītos 
skaitīt.“

Skolēnu vidū ir dažāda vecuma 
bērni un pieaugušie. Ar mazuļu gru-
pu nodarbojas Lisa Vaita (White), bet 
bērnus un pieaugušo grupu māca Lei-

tase un kā palīgs – Juris Jakovics.
Līdztekus skolas mācībām visi ir 

mācījušies cept piparkūkas Ziemas-
svētkiem un krāsot olas Lieldienām. 
Nākošais pienākums – iemācīties cept 
pīrāgus.

Šī gada 20. aprīlī skolā viesojās 
Latvijas vēstniecības Austrālijā pa-
gaidu pilnvarotā lietvede Ieva Apine 
un Adelaides latviešu skolas vadītāja 
Mārīte Rumpe ar ģimeni. Vakara ie-
vadījumā visi ar dziesmu Daudz baltu 
dieniņu un, dzimšanas dienas kliņģeri 
sveica Katrīnu Leitasi viņas 16. dzim-
šanas dienā. Turpinājumā skolas saime 
un viesi, mācot un mācoties pavadīja 
skaistu vakaru latviskā gaisotnē.

Kanberas latviešu saime ir ļoti pa-
teicīga Ivetai Leitasei par viņas pūlēm 
un devumu Kanberas latviešu sabied-
rībai.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Kanberas latviešu skolas saime ar viesiem. Otrā rindā otrā no kreisās Iveta Leitase.
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Godātie, Austrālijas dienvidnieki!
Sveicu Jūs no Dārvinas, Austrālijas ziemeļiem!

Emīlijai pasniedz Ziemeļu teritorijas 
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biedrenēm izcīnīja pirmo vietu, 2. di-
vīzijas Ziemeļu teritorijas futbola līgas 
čempionātā 2020./21.g. sezonā. Elisa 
spēlēja visās sezonas spēlēs, kur iegu-
va 2 vārtus četrās spēlēs, pa vienam 
vārtam trijās spēles un saņēma labā-
kās spēlētājas balvu (Best on ground) 
vienā no spēlēm. Elisa lielāko daļu no 
sezonas izpildīja viduslaukuma spēlē-
jas (mid-field) vietu.

Emīlija Smaita (Emily Smyth), 
kura ir latviešu izcelsmes un kuras 
latviešu radi dzīvo Džilongā, šonedēļ 
(sestdien 2021. gada 10 – 17 aprīli) 
piedalījās zem 18 gadu grupas, Aus-
trālijas basketbola čempionāta turnīrā 

 
Turpinājums 15. lpp.
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Valsts prezidents piedalās Lielajā Talkā
Lai ikkatrs no mums varētu labāk dzīvot kopā ar dabu, nevis pret to

Melburnas kori, mūziķi, tautas deju de-
jotāji un mākslinieki rosīgi gatavojas Mēness 
starus stīgo svētkiem. Gatavošanās notiek ar 
īpašu prieku, jo māksliniekiem liekas, ka ve-
selu mūžību nav bijusi iespēja kopā dziedāt, 
kopā dejot, turklāt ar konkrētu mērķi uzstā-
ties dzīvai publikai.

Mēness starus stīgo svētki izveidojas organiskā veidā, Lijas 
Andersones sen lolotam deju uzveduma vīzijas pilnveidoju-
mam savienojoties ar šo rindiņu rakstītājas iniciatīvu rīkot mū-
zikas sarīkojumu Latviešu namā, lai tautiešus Melburnā savestu 
atpakaļ savās kopējās mājās. Deju un dziesmu svētku nogalei 
piebiedrojušies Viktorijas mākslinieki ar Mēness tēmas mākslas 
izstādi, Austrālijas Latviešu mākslinieku apvienības Viktorijas 
pārstāves Ilzes Nāgelas vadībā, un vietējie daiļamatnieki ar rok-
darbu un rotu tirdziņu, kuru koordinē Latviešu daiļamatnieku 
apvienības Austrālijā locekļi Valda Jefimova un Viktors Bren-
ners. Par izstādi un tirdziņu rīkotāji pastāstīs turpmāk.

Mēness stari danco
Novatorisks tautas deju uzvedums

Lija Andersone, jaunā horeogrāfe/dejotāja, piepilda savu 
vēlmi izveidot pilnmetrāžas tautas deju uzvedumu, pielietojot 
horeogrāfijas un iestudējuma prasmes, ko viņa ieguvusi strā-
dājot ar profesionāliem dejotājiem, horeogrāfiem un citiem ar 
deju saistītajiem māksliniekiem. Izrādē piedalās tautas deju 
ansambļa Ritenītis dejotāji, un tā ilgs, apmēram, 50 minūtes 
bez pārtraukuma. Iestudējumu veidojot, ir saglabāts latviešu 
tautas dejas pamats, reizē pielietojot elementus no laikmetīgās 
dejas horeogrāfijas un uzvedumu veidošanas. Mūzika ir tapu-
si līdzās horeogrāfijas izveidošanai. Māksliniece ir piesaistī-
jusi Austrālijas latvieti, komponistu un ģitāristu Ivaru Štubi, 
kurš patreiz veido savu mūzikas karjeru Latvijā. Jaunais kom-
ponists šajā skaņdarbā izmantojis senas latviešu dainas, kā 
arī oriģinālas melodijas, mūsdienīgos aranžējumos. Apgais-
mojums ir vēl viens spēcīgs izrādes pamatelements, kas tiek 
izmantots, lai bagātinātu apmeklētāju vizuālo pārdzīvojumu.

Uzvedumam sestdien, 29. maijā, būs divas izrādes, 
plkst. 15.00 un plkst. 18.00, lai piedāvātu plašāku iespēju 
apmeklēt uzvedumu, it īpaši pašreizējos apstākļos, kad jā-
ievēro Covid-19 pulcēšanās ierobežojumi.

Mēness starus stīgo
Koru koncerts ar solistiem

Svētdienas, 30. maijā, koncertā paredzēta eklektiska 
latviešu komponistu mūzikas skaņdarbu programma – ar 
Mēness tēmu, atskaņojot arī iepriekš Melburnas Latviešu 
namā nedzirdētus skaņdarbus. Koncerts notiks plkst. 15.00.

Koncertā piedalīsies Melburnas jauktais koris DAI-
NA un vīru koris VESERIS, iekļaujot programmā skaņ-
darbus no Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu Sidnejā 
(2021. g. nogalē) Kopkora koncerta repertuāra un no nāka-
mo Latvijas Dziesmu svētku (2023. g.) Kopkora koncerta 
Tīrums programmas.

Koncertā piedalīsies vēl Latvijas vijolniece Sofija Kir-
sanova, doktorantūras kandidāte Melburnas Universitātes 
Konservatorijā, un debitēs jaunā trompetiste, Melburnas 
Universitātes Konservatorijas pirmā kursa studente Ingrī-
da Dārziņa. Abas mākslinieces atskaņos līdz šim Melbur-
nā nedzirdētus latviešu komponistu skaņdarbus.

Koncerta apmeklētājiem būs arī prieks un gods iepazī-
ties ar jaunās Latvijas vēstniecības Austrālijā pagaidu piln-
varoto lietvedi Ievu Apini, kura viesosies no Kanberas. Dip-
lomāte aprīļa vidū uzsākusi sagatavošanas darbus Latvijas 
vēstniecības atvēršanai. Viņa ar prieku pieņēma aicinājumu 
apmeklēt Mēness starus stīgo svētkus, lai iepazītos ar Mel-
burnas tautiešiem un lai pastāstītu par vēstniecības iecerēm.

Kā svētku veidotāji, tā dalībnieki ar sajūsmu gaida šo ie-
spēju atkal kopā tikties, uzstāties publikas priekšā – priecēt 
klausītājus un priecēt sevi! Melburnas Latviešu nama saime 
un Rīgas kafejnīcas komanda sirsnīgi gaida jūsu iegriežoties!

Biļetes uz tautas deju uzveduma izrādēm un koncerta 
būs jāiegādājas iepriekš, lai nodrošinātu, ka apmeklētāju 
skaits Lielajā zālē sakrīt ar valdības Covid-19 pulcēšanās 
noteikumiem. Biļetes paredzēts pārdot caur tīmekļa por-
tālu: trybooking.com, kaut zināmu skaitu varēs iepriekš 
iegādāties arī caur rīkotājiem. Pie durvīm diemžēl šoreiz 
nebūs iespējas nodrošināt ieeju. Informāciju par biļešu ie-
gādi paziņos drīzumā.

Anita Andersone,
„Mēness starus stīgo“ svētku koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“

„MĒNESS STARUS STĪGO“ svētki
Jauni ceļi, ierastas takas

2021. gada 24. aprīlī Valsts prezi-
dents Egils Levits, Andra Levites kun-
dze un Valsts prezidenta kancelejas 
kolektīvs, atbalstot Lielās Talkas akciju 
un kampaņu Miljons sveču grupu mājai, 
palīdzēja labiekārtot biedrības Latvijas 
kustība par neatkarīgu dzīvi teritoriju.

„Lielā Talka Latvijā ir lielākā brīv-
prātīgā nacionālā kustība, kurā ikkatrs 
var piedalīties, lai veidotu mūsu valsti tīrā-

ku, skaistāku, labāku. Šī kustība ir svarīga 
ikkatram, jo cauri laikiem esam saglabā-
juši stīgu ar iepriekšējām paaudzēm, kas 
dzīvoja tuvā saskaņā ar dabu. Un šī stīga 
mums ir spēcīgāka kā, iespējams, citur Ei-
ropā. Tā ir Latvijas īpatnība, kas raksturo 
mūs, un es uzskatu, ka tas ir aicinājums 
mums visiem to turpināt, lai ikkatrs no 
mums varētu labāk dzīvot kopā ar dabu, 
nevis pret to,“ teica Valsts prezidents Egils 

Levits Lielās Talkas atklāšanā pie Lielā 
Kristapa statujas 11. novembra krastmalā.

Šīs dienas rezultāts – pilns lielais at-
kritumu konteiners ar riepām, elektroie-
kārtām, drēbēm, plastmasas un stikla at-
kritumiem, desmitiem maisu ar sadzīves 
atkritumiem. Pirmie soļi pretī skaistai, kop-
tai teritorijai, kurā reiz būs moderna grupu 
māja jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

LV prezidenta kanceleja

Lija Andersone un Ivars Štubis.
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No kreisās: Sofija Kirsanova un Ingrīda Dārziņa.
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Kultūras un mākslas profesionā-
ļiem pieejams atbalsts jaunu kultūras 
norišu radīšanai bērniem un jaunie-
šiem programmā Latvijas skolas soma. 
Covid-19 pandēmijas radīto ierobežo-
jumu apstākļos atbalsts pieejams arī 
tiešsaistes un digitālu profesionālās 
mākslas norišu izveidei. Pieteikumus 
Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) 
mērķprogrammas Programmas „Lat-
vijas skolas soma“ digitālā satura 
radīšana konkursam var iesniegt līdz 
2021. gada 23. maijam.

Pielāgojot mācību procesu Co-
vid-19 pandēmijas radītajiem ierobe-
žojumiem, 2020./2021. mācību gadā 
Kultūras ministrijas administrētajā 
kultūrizglītības programmā Latvijas 
skolas soma aizvien plašāk skolās visā 
Latvijā tiek izmantotas tiešsaistes un 
digitālās kultūras norises, t. sk., teātra 
izrādes un koncertsarunas, tiešsaistes 
muzejpedagoģiskās nodarbības, attā-
linātas tikšanās ar māksliniekiem un 
rakstniekiem, kā arī kinolektoriji. Ne-
pieciešamības pēc radusies darbības 
forma atklājusi virkni priekšrocību 
un ieguvumu, tāpēc būtiski paplašināt 
kvalitatīvu šāda veida piedāvājumu 
klāstu dažādām vecumgrupām un da-
žādās kultūras nozarēs.

Konkursā plānots atbalstīt projek-
tu pieteikumus, kuru rezultātā tiks iz-
veidotas mākslinieciski augstvērtīgas 
kultūras norises bērnu un jauniešu au-
ditorijai dažādos žanros un to apvieno-
jumā, kas ietver ar mākslinieciskiem 
izteiksmes līdzekļiem skaidri izteiktu 
saturisko vēstījumu un rosina disku-
siju par aktuāliem jautājumiem, kā 
arī sekmē mākslas izziņas procesu un 
emocionālo līdzpārdzīvojumu un vei-
do izpratni par Latvijas kultūras vēr-
tībām un laikmetīgajām izpausmēm. 
Norisēm jābūt regulāri pieejamām; tās 
var būt tiešsaistes nodarbības, kas no-
tiek reāllaikā, vai iepriekš nofilmētas 
norises, kas mērķtiecīgi veidotas digi-
tālajam formātam, kā arī abu šo formu 
apvienojums.

Atbalstīto projektu īstenošanas re-
zultātā tiek sagaidītas tādas kultūras 
norises, kas var tikt regulāri izrādītas 
visa mācību gada laikā, ir sasaistāmas 
ar mācību un audzināšanas darba satu-
ru, ietver dažādu mākslas nozaru pro-
fesionāļu un pedagogu sadarbību. Ie-
teicamais norises ilgums ir no 40 līdz 
60 minūtēm, tām var sekot radošās 
grupas saruna ar skolēniem; radošās 
darbnīcas var noritēt līdz 90 minūtēm. 

Norisēm jābūt veidotām, izmantojot 
tehnoloģijas un interneta platformas, 
kas nodrošina iespējami augstu skaņas 
un attēla kvalitāti, kā arī ņemot vērā 
reālos skatīšanās tehniskos apstākļus 
skolās un/vai skolēnu dzīvesvietās.

„Digitālās norises, saglabājot 
augstu māksliniecisko kvalitāti un 
saikni ar skolēnu vecumposmu un mā-
cību saturu, paplašina izvēles iespējas 
un pieredzi. Tās ļauj pavisam viegli 
nokļūt teātra izrādē vai koncertzālē 
otrā Latvijas pusē, izzināt kāda mu-
zeja krājumus, kas citādi apmeklētā-
jam paliek neredzami, sarunāties ar 
māksliniekiem vai rakstniekiem un 
darīt to visu mācību stundu laikā vai 
vakarā kopā ar ģimeni. Tā mācīšanās 
kļūst aizraujošāka un gūtā pieredze – 
daudzveidīgāka, radot vēlmi turpmāk 
redzēt un dzirdēt iepazītās norises 
„dzīvajā“,“ stāsta programmas

Latvijas skolas soma vadītāja Aija 
Tūna, atsaucoties uz līdz šim saņemto 
skolu pieredzi digitālo norišu izmanto-
šanā programmas ietvaros.

Konkursa mērķis ir sekmēt tādu 
digitālo kultūras norišu veidošanu, 
kas atbilstoši vecumposmam uzrunā 
bērnu un jauniešu auditoriju, veicinot 
izpratni par Latvijas valsts kultūras 
vērtībām, laikmetīgajām izpausmēm 
un mūsdienu radošajiem procesiem, 
veicina piederības izjūtu un vēlmi 
līdzdarboties, atbilstoši programmas 
Latvijas skolas soma mērķim.

Mērķprogramma neatbalsta or-
ganizācijas materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošanu un tehnisko līdzekļu ie-
gādi, kas nav būtiski konkrētās prog-
rammas īstenošanai, izdevējdarbības 
projektus un jaunu filmu veidošanas 
projektus.

Mērķprogrammas Programmas 
„Latvijas skolas soma“ digitālā sa-
tura radīšana finansējumam atvēlēti 
100 000 eiro. Pieteikumi tiks pieņemti 
no 2021. gada 22. aprīļa līdz 23. mai-
ja plkst. 23.59. 

Piektdien, 2021. gada 30. aprīlī, 
plkst. 11.00 tiešraidē platformā 
Zoom un VKKF Facebook kontā 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
Valstskulturkapitalafonds norisināsies 
informatīvais seminārs par pieteikuma 

sagatavošanu konkursam. Semināram 
aicinām pieteikties, aizpildot anketu 
līdz 28. aprīlim šeit: https://forms.gle/
AkuBAn3LciyuCKs76.

Vairāk par projektu iesniegšanas 
kārtību un vērtēšanas kritērijiem – 
VKKF mājaslapā https://www.kkf.lv/. 
Projekta pieteikums jāiesniedz pro-
jektu pieteikumu sistēmā https://kkf.
kulturaskarte.lv.

Programmas Latvijas skolas soma 
mērķis ir dot iespēju izglītojamiem 
iepazīt Latviju mākslas un kultūras 
norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, 
vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, 
dizainā, materiālajā un nemateriālajā 
kultūras mantojumā, literatūrā un grā-
matniecībā), sasaistot tās ar mācību un 
audzināšanas darbu. Bagātinot un pa-
darot daudzveidīgāku ikdienas mācī-
bu procesu, programma izpelnījusies 
augstu atzinību gan no pedagogu, gan 
skolēnu, vecāku un kultūras profesio-
nāļu puses, uzsverot nepieciešamību 
turpināt tās darbību. 

Programmas Latvijas skolas soma 
saturs un īstenošanas veids sasaucas ar 
izglītības reformu, nodrošinot iespēju 
pieredzēt kultūras norises kā mūsdie-
nīgu pedagoģisko pieeju. Vienlaikus 
tā sniedz plašas nodarbinātības iespē-
jas kultūras nozares profesionāļiem un 
veido nākotnes auditoriju Latvijas kul-
tūras norisēm.

Plašāk par programmu Latvijas 
skolas soma: https://www.lv100.lv/
skolassoma/ un https://www.facebook.
com/latvijasskolassoma

Inga Bika
Kultūras ministrija Latvijas valsts 

simtgades biroja sabiedrisko attiecību 
speciāliste

2021. gada 22. aprīlī

Pieejams atbalsts digitālo kultūras norišu radīšanai
Programmā „Latvijas skolas soma“
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Vai esiet bijuši uz „pop-up“ pasākumiem Latvijā?
Tādi arī būs AL58.KD Sidnejā.
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zīto SEG emisiju mērķi, Latvijā būs 
nepieciešams ievērojami paātrināt 
ēku renovāciju, būtiski palielināt at-
jaunojamo energoresursu izmantoša-
nu autotransportā, kā arī samazināt 
enerģijas importu. Ja gudri investē-
sim vairāk nekā 10 miljardus eiro, ko 
saņemsim no ES daudzgadu budžeta 
2021.-2027.g. un ekonomikas atveseļo-
šanas fonda, šos uzdevumus varēsim 
realizēt,“ piebilst deputāte.

Tuvākajā laikā EP ar balsojumu 
oficiāli apstiprinās panākto vienoša-
nos. Savukārt jūnijā EK nāks klajā 
ar virkni jaunu vai uzlabotu klimata 
likumdošanas priekšlikumu emisiju 
samazināšanai dažādās nozarēs.

I. Vaidere ir pārliecināta, lai īs-
tenotu Eiropas mēroga apņemšanās 
vides un klimata jomā, ļoti svarīga ir 
ikviena iedzīvotāja iesaistīšanās arī 
vietējā līmenī. „Sestdien Lielās Tal-
kas ietvaros sakopsim Latviju! Da-
rāmā ir daudz, jo pavirši nomestiem 
sadzīves atkritumiem pandēmijas dēļ 
klāt nākušas arī sejas maskas, cimdi 
un daudz vienreizlietojamo trauku. 

Es pati jau astoto gadu organizēju 
jūras krasta un apkārtnes sakopšanu 
Rojas novadā. Ierobežojumu dēļ gan 
izpaliks pulcēšanās, tomēr galvenais 
ir iet un darīt, lai padarītu mūsu zemi 
tīrāku un vēl skaistāku!“ aicina de-
putāte.

Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un 

komunikācijas padomnieks
2021. gada 21. aprīlī

2021. gada 21. aprī-
lī, pēc 14 stundu ilgām 
sarunām, Eiropas Par-
laments (EP) un Eiropas 
Savienības (ES) dalīb-
valstis panāca vienoša-
nos par Klimata likumu, 

kas ir Eiropas zaļā kursa stūrakmens. 
„Vienošanās par Eiropas Klimata 
likumu ir vēsturiska, jo tagad ES po-
litiskā apņemšanās kļūt par pasaulē 
pirmo klimatneitrālo kontinentu līdz 
2050. gadam būs juridiski saistoša. 
Tas ir ļoti vērienīgs, bet sasniedzams 
mērķis,“ uzsver EP deputāte Inese 
Vaidere (ETP), kura strādā Vides un 
sabiedrības veselības komitejā.

Viņa skaidro, ka klimata neit-
ralitāte nozīmē to, ka tiks panākts 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju 
neto nulles līmenis. „Tātad, neradī-
sim vairāk kaitīgu izmešu kā varam 
kompensēt, piemēram, stādot kokus. 
Virzība uz videi draudzīgu saimnie-
košanu dos daudzus ieguvumus, pie-
mēram, tas mazinās piesārņojumu 
un uzlabos mūsu veselību. Samazinot 
fosilā kurināmā importu, ietaupīsim 
daudzus miljardus eiro. Turklāt Ei-
ropa varēs kļūt par līderi zaļo tehno-
loģiju izstrādē un tās pārdot pārējai 
pasaulei, kas radīs arī daudz jaunu 
darbavietu. Tas, ka Latvija jau tagad 
ir starp ES zaļākajām valstīm neno-
liedzami dod mums labu starta pozī-
ciju,“ norāda deputāte.

I. Vaidere atzīmē, ka Klimata 
likums satur virkni nozīmīgu mēr-
ķu. „Visvairāk šķēpu tika lauzts par 
2030. gada starpmērķi emisiju sa-
mazinājumam. Sarunās tika panākta 
vienošanās par 55% samazinājumu, 
salīdzinot ar 1990. gada līmeni – šādu 
mērķi atbalstīju arī es. Pēdējo 30 gadu 
laikā mēs Eiropā jau esam samazinā-
juši SEG emisijas par 25%; tātad nā-
kamo deviņu gadu laikā mums tās ir 
jāsamazina par vēl 30%. Šāds mērķis 
prasīs lielas pūles, tomēr izpētes darbs 
parāda, ka tas ir reāli sasniedzams,“ 
norāda deputāte. Kā vilšanos viņa gan 
vērtē to, ka 2050. gada mērķis ir sa-
sniedzams visai ES kopīgi, bet ne kat-
rai dalībvalstij individuāli.

I. Vaidere informē, ka likumā pa-
redzēts finansiāls atbalsts ilgtspējīgai 
zemes un mežu apsaimniekošanai, jo 
tie dabiski saista CO2 un tādējādi var 
novērst oglekļa emisiju nonākšanu at-
mosfērā. Tāpat tiks izveidota Eiropas 
klimata padome, kas ekspertu vadībā 
uzraudzīs, lai Klimata likums tiktu 
veiksmīgi ieviests.

„Virzībā uz klimatneitralitāti ne-
drīkst pasliktināties cilvēku dzīves 
līmenis. Tādēļ būs ļoti svarīgi aizlie-
gumu vietā uzņēmējiem piedāvāt eko-
nomiskus stimulus un palīdzēt radīt 
jaunas iespējas. Lai sasniegtu izvir-

MARA SAULITIS CEMETERY FUND
PILNSAPULCES

18/19 un 19/20 gadiem
Sabiedriskajā namā, Latviešu Ciemā

16. maijā plkst. 11.00

Darba kārta
1. Pilnsapulces atklāšana
2. Svētbrīdis
3. Darba kārtas pieņemšana
4. Sapulces vadības vēlēšanas
 a. balsu skaitītāji
5. Iepriekšējās pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
6. Priekšnieka ziņojums
7. Kasiera ziņojums
8. Revīzijas komisijas ziņojums
9. Valdes vēlēšanas
 a. priekšnieks
 b. sekretārs
 c. kasieris
 d. valdes locekļi
10. Revīzijas komisijas vēlēšanas
11. FONDA LIKVIDĒŠANA
12. Budžets 2020. gadam
13. Dažādi jautājumi
14. Pilnsapulces slēgšana

Tuvāka informācija:
George Vīksne 0409 519 321

ES Klimata likums
Tas izvirza vērienīgu, bet sasniedzamu mērķi

Inese Vaidere.
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Pandēmijas laikā, kad 
muzeji, teātri, pat restorā-
ni un kafejnīcas slēgtas, 
kur cilvēkiem atpūsties, 
satikties un pamēļot, bez 
interneta ir vēl viena iz-
klaide, ja to var saukt par 
izklaidi – grāmatu lasīša-

na. Paldies Dievam, ka tagad ir laiks la-
sīt grāmatas, ko citkārt nevari, dzīvi pie-
pildot ar pienākumiem, ģimeni, darbu 
un visu citu. 2020. gadā apgādā Neputns 
iznāca un tikai tagad izlasīju mākslas 
vēsturnieka profesora Jāņa Kalnača sa-
rakstīto monogrāfiju Jēkabs Strazdiņš.

Jēkabs Strazdiņš (1905-1958) bija 
viens no tiem gleznotājiem, kuri piedzīvo-
ja ļoti skarbu likteni, kādēļ padomju oku-
pācijas gados par mākslinieku daudz ne-
runāja, kaut arī ik pa desmit gadiem tika 
rīkotas viņa jubilejas izstādes. Tas notika, 
manuprāt, viņa sarežģītā rakstura, bet, vēl 
jo vairāk, viņa agrāk pausto uzskatu dēļ.

Jēkaba Strazdiņa radošās darbības 
augšupeja norisinājās tā saucamajā Ulma-
ņa laikā, kad īpaša uzmanība tika pievērsta 
zemniecībai kā saimnieciskajā un politis-
kajā dzīvē, tā arī kultūrā, tostarp mākslā. 
Tolaik izcēlās tie mākslinieki, kuri savos 
darbos atklāja lauku cilvēku dzīvi un dar-
bu. Literatūrā un daļēji mākslā šajā tēmā 
nereti tika radīti visai sentimentāli darbi, 
kamēr Jēkabs Strazdiņš rādīja lauku dzī-
ves dramatismu. Viņa vīri, gleznu cen-
trālie varoņi, kā izteicās Jānis Siliņš, „ar 
stūrainiem pleciem, rupjiem kauliem ir 
smagi kā zeme, ko viņi kopj. Viņu rokas ir 
radinātas turēt arklus, izkaptis, lāpstas un 
cirvjus. /../ Apņēmīga pacietība, piepūle, 
spēks ir viņu tikums.“

Komunistiskā ideoloģija viņa glez-
nās saskatīja brīvās Latvijas slavināju-
mu. Savukārt savos rakstos viņš pauda 
visai nepieņemamus uzskatus pēckara 
valdošās mākslas dzīves noteicējiem, 
paužot negatīvu attieksmi pret modernis-
ma formālismu. Dziļu nelabvēlību pret 
Jēkabu Strazdiņu noteica arīdzan viņa 
apcietināšana un aizsūtīšana uz Sibīriju, 
kas pilnībā sagandēja viņa veselību.

Lai nu kā, bet savā ziņā viņam ir 
laimējies, jo viņš nekad nav bijis pilnī-
bā aizmirsts. 1991. gadā pat tika izdota 
viņa studentes Rūtas Brāķeres grāma-
ta par gleznotāju, bijušo Mākslas akadē-
mijas docentu un jauno mākslas zināt-
nieku audzinātāju Latvijas universitātē, 
bet tagad Jāņa Kalnača arī apjomīgā 
monogrāfija, kas atklāj daudz jauna 
viņa biogrāfijā un radošajā dzīvē, atro-
dot zudušus vai bojā gājušus darbus.

Vidzemes augstskolas profesors Jā-
nis Kalnačs vispār ir nemītu ceļu gājējs. 
Mākslas vēsturnieks pievērsies tādām 
tēmām, kam līdz šim neviens nav pie-
skāries vai pat apgājis, tādējādi viņš ir 
rūpīgi izstaigājis nomaļus, dumbrainus 

un aizaugušus ceļus, un tagad latviešu 
mākslas vēstures literatūrā ir viņa dzi-
ļie pētījumi „Tēlotājas mākslas dzīve 
nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā: 
1941-1945“ (2005) un Rīgas dzīvokļu „li-
kumīgā“ izlaupīšana: 1944-1949 (2017), 
kurus izdevis apgāds Neputns.

Sākot savu stāstu par Jēkabu Strazdi-
ņu, Jānis Kalnačs atklāj ceļu līdz grāma-
tai, ko veicinājis gan viņa darbs pie abiem 
iepriekšminētajiem pētījumiem, gan in-
terese par Jaunpiebalgas mākslas muzeja 
likteni. Šajā kultūrvēsturiskajā novadā 
noritēja gleznotāja bērnība un jaunības 
gadi. Dzīve iekārtoja tā, ka, piedaloties 
etnogrāfiskajās ekspedīcijās, mākslinie-
ku mudināja izpētīt un aprakstīt dzimtās 
puses īpatnības neskaitāmās publikācijās. 
Tajās Jānis Kalnačs rūpīgi iedziļinājies 
un vēstījis lasītājiem, uzskatot, ka Jēkaba 
Strazdiņa mākslas savdabības meklējama 
šī novada pagātnes izzināšanā un tās ļau-
žu sadzīvē, valodā un lietišķajā mākslā.

Kā zināms, vecāki gribēja, lai ve-
cākais dēls izmācās par ārstu, taču viņš 
1924. gadā slepus iestājās Mākslas aka-
dēmijā un to 1933. gadā arī beidza ar 
zīmīgu diplomdarbu Ganos, kas aizsā-
ka jaunsaimnieku un līdumnieku tēmu 
jaunā gleznotāja daiļradē. Viņš iestājās 
apvienībā Radigars, kas bija mazliet 
dumpīga jauno mākslinieku biedrība. 
Viņu vidū vairums bija studenti, kuri pat 
uzdrošinājās sacelties pret Vilhelmu Pur-
vīti, kuram pārmeta, ka viņš vienlaikus 
ieņem divus augstus amatu un saņem 
labu algu. Tā kā jaunie censoņi nebija ne 
bagāti, ne īsti vēl iekarojuši sabiedrības 
uzmanību, viņi pirmie Latvijas mākslas 
vēsturē sarīkoja pirmo performanci – iz-
stādi zem Vērmaņa dārza liepām. „Tā 
nebija tikai sensācija vien, bet arī pretde-
monstrācija vietējām kultūrpolitikas ne-
taisnībām, no kurām sevišķi nākas ciest 
jaunās paaudzes māksliniekiem,“ žurnā-
lā Domas rakstīja Roberts Šterns. Pro-
tams, nopietnu seku šai izstādei nebija.

Jaunais mākslinieks daiļrades sāku-
mā gleznoja figurālas kompozīcijas ar so-
ciāli ievirzītu saturu, bet, laikam ritot, viņš 
pievērsās minētajai lauku cilvēku tēmai. 
Ar vienu tādu figurālo kompozīciju Darbs 
viņš piedalījās 1935. gadā sarīkotajā Ro-
mas stipendijas pirmajā konkursā. Tajā arī 
Jēkaba Strazdiņa kompozīcija izpelnījās 
lielu ievērību, taču ceturtajā kārtā pārsva-
ru guva Eduarda Kalniņa Plostnieki.

Jānis Kalnačs tālāk pievēršas jaunpie-
baldzēna radošajai darbībai, izceļot viņa 
monumentālās figurālās gleznas un zīmē-
jumus. Uz Itāliju viņš tomēr aizbrauca un 
to atcerējās visu mūžu un par ko rakstīja, 
dzīvodams Sibīrijas nometnē. Piedzīvotais 
plaši citēts arī monogrāfijā. Tikpat pama-
tīgi izvērtētas Jēkaba Strazdiņa mākslas 
norišu un izstāžu recenzijas. Rakstos glez-
notājs dedzīgi vērsās pret svešu un kaitīgu 

tradīciju kultivēšanu: „Saindēdamas un 
darbam atraudamas krietnus dēlus un 
meitas, šīs parašas mūsu tautai nodarīju-
šas grūti aprēķināmu postu.“

Monogrāfijas pētnieks atklāj arī 
par viņa piedalīšanos filmas Vēveri at-
kal sēžas stellēs uzņemšanā Piebalgā 
1940. gadu pirmajā pusē, par Jaunpiebal-
gas mākslas muzeju un tā likteni. Jānis 
Kalnačs neapiet gleznotāja vēlmi pildīt 
padomju varas prasības mākslā gan bar-
gajā gadā, gan pēc kara. Tas bez šaubām 
neko neglāba – viņu 1949. gadā arestēja. 
Tagad grāmatā uz dokumentu pamata 
sīki izlasāms gan par viņa pratināšanām, 
apsūdzībām, gan mantas konfiskāciju 
(viņam piederēja lieliska mākslas dar-
bu kolekcija) un dzīvi Taišetā Irkutskas 
apgabalā. Laimīgā kārtā abi Strazdiņu 
bērni netika apcietināti, bet palika Latvi-
jā pie radiem. Viņi bieži rakstīja gan tē-
vam, gan mātei uz Kazahiju. Šī sarakste 
tagad glabājas Okupācijas muzejā, un ir 
par pamatu abu vecāku dzīves atklāšanai 
gan apcietinājumā, gan mājupceļā, gan 
arī pēc atgriešanās no izsūtījuma. Šī ļoti 
sāpīga lasāmviela ir apsūdzība padomju 
okupācijas režīmam par tās nežēlību, ne-
cilvēciskumu un asinskāri – cilvēks tam 
ir nenozīmīgāks par vissīkāko knisli.

Nobeigumā Jānis Kalnačs secina, ka 
Jēkabs Strazdiņš ir nepelnīti aizmirsts 
zvērināts figurālists un ekspresīvs reā-
lists, bijis izcils zīmētājs, nerealizējies 
monumentālists, pirmsindustriālās lauku 
dzīves un darba atveidotājs, bet viņa raks-
ti par latvisko mākslā iegūst jaunu aktu-
alitāti un nianses mūsdienu globalizācijas 
un tehnoloģiju smagi skartajā sabiedrībā.

Šiem secinājumiem var tikai pie-
krist, taču vēl gribas piebilst, ka mono-
grāfijas autors ir paveicis teju vai titā-
nisku darbu šī mākslinieka personības, 
daiļrades un dzīves līkloču atklāšanā.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Zvērināta figurālista un monumentālista stāsts
Jānis Kalnačs. Jēkabs Strazdiņš. Māksliniece Zane Ernštreite. Neputns, Rīga, 2020, 287 lpp.

Grāmatas „Jēkabs Strazdiņš“ vāks.
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Piektdien, 16. aprīlī, par godu 
izcilā latviešu komponista Pētera 
Vaska 75 gadu jubilejai Pētera Vaska 
fonds izveidojis jaunu mājaslapu: 
https://peterisvasks.lv/.

Daudzās interneta vietnēs atroda-
ma informācija par slavenāko mūslai-
ku latviešu komponistu Pēteri Vasku, 
taču līdz šim nav bijusi atsevišķa tie-
ši viņam veltīta mājaslapa. Tāpēc ar 
šādu iniciatīvu nāca klajā Vaska fon-
da priekšsēdētāja Regīna Deičmane, 
nolemjot par godu komponista jubile-
jai izveidot viņa mājaslapu, kurā būtu 
atrodama informācija par P. Vaska 
daiļradi, dzīves gājumu, Vaska fon-
du, fonda mājvietu – Mazo Mežotnes 
pili, jaunākajiem koncertiem un citām 
aktualitātēm. Pētera Vaska radošo 
biogrāfiju un dzīves gājumu mājas-

lapai apkopojis muzikologs Orests 
Silabriedis.

„Radošā mūža gaitā no avangar-
diski noskaņota jaunā un niknā au-
tora, kurš runā modernisma mūzikas 
valodā, viņš pārtapis par labā un ļau-
nā mūžīgās divspēles vērienīgu zīmē-
tāju ar tā dēvētās jaunās vienkāršības 
principiem atbilstošu un vispārsapro-
tamu skanisko izteiksmi. Vasks mūzi-
kā vēsta par pamatlietām – tā ir gais-
mas cīņa ar tumsu, dabas atspulgi 
skaņumākslā, komponista apbrīnoto 
putnu dziesmu atbalsis, katarses brī-
ži, mūsu tautas un visas cilvēces likte-
ņi ar zīmogu pagātnē, haosu tagadnē 
un cerību nākotnē,“ teikts mājaslapas 
ievadā.

Agnese Geka,
Pētera Vaska fonda menedžere

Komponista Pētera Vaska 75 gadu jubilejā
Tapusi viņa mājaslapa

Pēteris Vasks.
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ciešamo dokumentāciju, lai Latvija kļū-
tu par pilntiesīgu NATO dalībvalsti.

Kā diplomāte esmu strādājusi 2 
reizes Latvijas pastāvīgā pārstāvniecī-
bā NATO un vienu reizi Latvijas Re-
publikas vēstniecībā Ziemeļīrijas un 
Lielbritānijas Apvienotajā Karalistē.

Atgriežoties no savām diplomātiskā 
dienesta misijām, pieņēmu negaidītu iz-
aicinājumu savā dzīvē un kļuvu par Aiz-
sardzības ministra Raimonda Bergmaņa 
biroja vadītāju. Šeit lielu paldies ir jāsa-
ka tā brīža ministram un aizsardzības 
ministrijas vadībai, īpaši valsts sekre-
tāram Jānim Garisonam, kurš uzticējās 
un deva iespēju izmēģināt savas spējas 
vadīt biroju. Šis posms Latvijai bija ļoti 
svarīgs, jo pirmo reizi vēsturē, Latvija 
savā zemē sagaidīja 10 NATO dalīb-
valstu bruņoto spēku vienības Kanādas 
bruņoto spēku vadībā, kas nodrošināja 
un pastiprināja mūsu drošību reģionā.

Pēc darba Aizsardzības ministrijā 
atgriezos darbā savās mājas – Ārlietu 
ministrijā, kur nekavējoties pieņēmu 
darba piedāvājumu kļūt par Ārlietu mi-
nistra biroja vadītāju. Atzīšos, šī darba 
pozīcija ir bijusi manā dzīvē visnopiet-
nākā, jo prasījusi ļoti daudz rakstura 
īpašību maiņu un iemācījusi dzīvē no-
vērtēt sava laika nozīmi un savas valsts 
atbildību un lomu starptautiskajā sistē-
mā. Paldies ārlietu ministram E. Rinkē-
viča kungam, daudz iedrošinājumu un 
mācību stundu tālākai dzīves skolai.

Lai diplomātiskā dienestā varētu 
pildīt pamatfunkcijas ir nepieciešamas 
vismaz četras valodas. Man tādas ir 
latviešu, krievu, angļu un pamatzinā-
šanu līmenī franču valoda.

Kādi ir mani hobiji? Tie ir saistīti ar 
divām nozarēm – sports (triatlons) un 
mazliet slēpošana, kā arī viss, kas saistīts 
ar mākslas vēsturi. Šobrīd attālināti mā-

cos Latvijas Mākslas akadēmijas sestdie-
nas skolā, kur apgūstu mākslas vēsturi.

Austrālijā esmu otro reizi un jau 
pēc pirmās reizes apciemojot Sidneju, 
iznākot no lidostas, sev klusībā atbil-
dēju, es šeit noteikti atgriezīšos. Tas 
gan bija ļoti sen – 18 gadus atpakaļ.

Mani pirmie iespaidi par Austrāli-
ju – kāpēc te visu laiku spīd saule un, 
ak, Dievs, te visur ir ķenguri. Bet, ja 
nopietni, – ļoti vienkārša un jauka, sve-
šinieku uzņemoša valsts. Es jūtos ļoti 
viegli, un man ir viegli darboties šeit.

Mums (Latvijas diplomātiem) īpaša 
nozīme būs ciešu kontaktu nodibināša-
nai ar Austrālijā pārstāvētām latviešu 
diasporas organizācijām. Vēstniecība 
sniegs atbalstu diasporai, sekmēs ak-
tīvāku divpusējo attiecību attīstību, tai 
skaitā veicinot ekonomisko sadarbību, 
kā arī pavērs jaunas iespējas sakariem ar 
Okeānijas valstīm Latvijas ANO Drošī-
bas padomes kandidatūras kontekstā.

Šī ir mana ceturtā rotācija Latvijas 
diplomātiskā dienestā.

I. N.: Par vēstniecības turpmāko 
darbu. Vai turpmāk LR vēstniecībā Kan-
berā Latvijas pilsoņi varēs pagarināt, 
saņemt Latvijas pases? Vai tas nozīmē, 
ka „Pasu stacijas“ vairs nebrauks uz 
Austrāliju, un būs jāmēro tālais ceļš no 
citām Austrālijas pilsētām uz Kanberu?

Ieva Apine: Vēstniecības izveides 
posmā varēšu iesaistīsies konsulāras pa-
līdzības sniegšanā Latvijas valstspiede-
rīgajiem, kuri Austrālijā uzturas īslaicīgi 
un nonākuši ārkārtas situācijā (ja zudis 
vienīgais ceļošanas dokuments, persona 
tikusi aizturēta, kļuvusi par nozieguma 
upuri vai tml.). Konsulārā palīdzība tiks 
sniegta ciešā saziņā ar Latvijas Ārlietu 
ministrijas Konsulāro departamentu, 
Latvijas goda konsuliem un citu ES da-
lībvalstu pārstāvniecībām Austrālijā.

Konsulāro pakalpojumu (pases, 
eID, izziņas utml.) sniegšana tiks uz-
sākta, tiklīdz tas būs tehniski iespējams. 

Līdz turpmākām norādēm lūdzam iz-
mantot līdzšinējo iespēju un saņemt 
konsulāros pakalpojumus ar Latvijas 
goda konsulu Austrālijā starpniecību, 
jebkurā Latvijas vēstniecībā pasaulē 
vai attālināti kā e-pakalpojumus.

Austrālija ir līdzīgi domājoša 
valsts Indijas un Klusā okeāna reģionā, 
ar kuru Latvijai ir aktīva sadarbība kā 
divpusēji, tā arī ES-Austrālijas ietvarā 
un dažādos daudzpusējos formātos.

Vēstniecības atvēršana Austrāli-
jā būs nozīmīga Latvijas kandidatū-
ras ANO Drošības padomē lobēšanai 
Okeānijas valstīs.

Vienlaikus vēstniecība tiks iz-
mantota kā atbalsta punkts konsulāro 
pakalpojumu sniegšanai reģionā un 
būtisks atbalsts ekonomisko kontaktu 
sekmēšanai. Vēlamies arī aktīvāk sek-
mēt mūsu divpusējo līgumtiesisko bāzi, 
īpaši dubultnodokļu novēršanas jomā.

Latvija atbalsta ES centienus pēc 
ciešākām attiecībām ar Indijas un Klu-
sā okeāna reģionu, tai skaitā Austrāli-
ju, lai kopīgi risinātu aktuālos globālos 
izaicinājumus.

I. N.: Vai LR vēstniecība turpmāk 
organizēs Latvijas pilsoņu piedalīša-
nos vēlēšanās Latvijā?

Ieva Apine: Jā, protams! Tikai tu-
vojošos pašvaldību vēlēšanās Latvijā 
ārvalstīs mītošie latvieši varēs balsot pa 
pastu. Vēstniecības oficiālas neesamība 
šobrīd vēl nevarēs nodrošināt balsu no-
sūtīšanu, izmantojot diplomātisko pastu.

I. N.: Vai pēc LR vēstniecības at-
vēršanas Kanberā Jūs pati paliksiet te 
strādāt, ieņemot šo amatu?

Ieva Apine: Šī ir mana diplomātis-
kā dienesta rotācija uz 4 gadiem, kuras 
pienākumu izpildē plānota vēstniecī-
bas atvēršana.

I. N.: Pateicos Jums par šai intervijai 
atvēlēto laiku. Lai veicas ar vēstniecības 
atvēršanas sagatavošanas darbiem un 
gaidīsim LR vēstniecības atvēršanu!  ■

... LR vēstniecība Austrālijā
Turpinājums no 2. lpp.
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Ziedo Latvijas bibliotēkām
„Tev var atņemt visu, bet nekad – zināšanas.“

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta bied-
rība, Biedrība) saņēmusi 30 800 EUR 
ziedojumu no Egona Mārča Bauma-
ņa Austrālijā. Egons Mārcis Bauma-
nis kopš 2016. gada regulāri atbalsta 
Biedrības darbu un kopumā ziedojis 
gandrīz 170 000 EUR. Pateicībā par 
ziedojumu Baumaņu ģimenes vārds 
iemūžināts Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā, Lielajā ziedotāju sienā.

Ziedojums veltīts Biedrības dar-
bības atbalstam un palīdzējis īstenot 
daudzus labdarības projektus. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta bied-
rība ir nevalstiska sabiedriskā labuma 
organizācija, kas vairāk nekā 20 ga-
dus piesaista ziedojumus, lai atbalstītu 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstī-
bu, palīdzētu Latvijas bibliotēkām kļūt 
mūsdienīgākām, pievilcīgākām, satu-
rā bagātākām un veicinātu lasīšanu.

Egons Mārcis Baumanis ir Austrā-
lijas latvietis, kura vecāki Fricis Au-
gusts un Alma Baumaņi devās prom no 
Latvijas 2. Pasaules kara laikā. Egons 
Mārcis Baumanis ar ģimeni katru gadu 
Latvijā pavada vairākus mēnešus un ir 
arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas la-
sītājs. Tagad bibliotēkā iemūžināti viņa 
paša, vecāku, sievas un bērnu vārdi. 
Baumaņa kunga pārliecība ir – kamēr 
dzīvo, nekad nepārstāj mācīties.

Egons Mārcis Baumanis stāsta: „Ar 
šo ziedojumu es vēlējos godināt savus ve-
cākus un viņu mīlestību pret dzimto zemi, 
ko nācās pamest kara laikā. Savas dzīves 
laikā vecāki Latvijā vairs tā arī neatgrie-
zās. Viņi vienmēr ar sajūsmu stāstīja par 
saviem jaunības gadiem Latvijā un tās 
skaistumu. Vecāki bija tie, kuri radīja 
manī lepnumu par savas tautas kultūras 
mantojumu. Viņi augstu vērtēja izglītību 
un bieži mēdza teikt, ka „Tev var atņemt 
visu, bet nekad – zināšanas.“ LNB At-
balsta biedrība atbalsta bērnu lasīša-
nas veicināšanas programmas, tādējādi 
arī izglītību un mīlestību pret literatū-
ru. Sabiedrību, kas novērtē izglītību un 
grāmatas, es apbrīnoju un vēlos būt tai 
piederīgs. Es ticu, ka Latvijas Nacionālā 
bibliotēka ir šādas sabiedrības simbols.“

Īsi pastāstīsim par nozīmīgākajiem 
Biedrības pēdējā laika projektiem, ku-
rus īstenot palīdz Baumaņu ģimenes 
un citu atbalstītāju ziedojumi.

Biedrība jau septīto gadu organizē 
lasīšanas veicināšanas programmu bēr-
niem Grāmatu starts. Tā ir pirmā tik-
šanās ar bibliotēku 3–4 gadus veciem 
mazuļiem un viņu ģimenēm. Grāmatu 
starts rada interesi par grāmatām un 
lasīšanu, iepazīstina ar bibliotēkām un 
veicina lasītprieku. Projekta mērķis ir 
gudri nākotnes lasītāji un lai grāmatas 
būtu pieejamas ikvienam bērnam, ne-
atkarīgi no ģimenes sociālās un finan-
siālās situācijas. Programma joprojām 
notiek, tikai pateicoties Biedrības zie-

dotājiem un pašvaldībām.
2019. gadā Biedrība izdeva rakst-

nieces Marinas Kosteņeckas atmiņu 
krājumu Mans XX gadsimts. Tā ir uni-
kāla un personīga liecība par neseno 
Latvijas vēsturi. Marina Kosteņecka ir 
viena no Tautas frontes dibinātājām un 
aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu lielajā politikā. Vēsturiskie 
notikumi ietekmējuši arī rakstnieces 
radošo un personīgo dzīvi. Tieši tādēļ 
rakstnieces atmiņām un dzīves stāstam 
ir īpaša vērtība. Pēc grāmatu iznākšanas 
Biedrība kopā ar Marinu Kosteņecku 
tiekas ar lasītājiem visā Latvijā un dāvi-
na atmiņu krājumu bibliotēkām. Lielais 
pasākumu apmeklētāju skaits un patiesā 
interese apliecina, cik liela vērtība ir lai-
kabiedru un vēstures aculiecinieku at-
miņām, cik nepieciešams ir sabiedrībai 
dzirdēt iedvesmojošus dzīvesstāstus. 
Tiklīdz to ļaus situācija, Biedrība atsāks 
rīkot lasītāju tikšanās ar rakstnieci.

Pateicoties Biedrības ziedotājiem, 
pilnveidota LNB Bērnu literatūras 
centra lasītava, lai katrs bibliotēkas 
apmeklējums bērniem kļūtu par neaiz-
mirstamu notikumu, rosinātu lasītprie-
ku un radošumu. Iedvesmojoties no 
ārvalstu labākajiem piemēriem un ņe-
mot vērā bērnu intereses, vide bērniem 
veidota vizuāli mūsdienīga, aicinoša, 
viegli transformējama, piemērota da-
žāda vecuma lasītājiem un daudzveidī-
gai pasākumu programmai. Pārmaiņas 
atzinīgi novērtējuši bērni un ģimenes, 
tās pamanītas arī starptautiski.

Biedrība izdevusi Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas arhitektūrai veltītas 
grāmatas, bet pagājušajā gadā klajā 
nāca pirmais izdevums, kas vienkopus 
ļauj iepazīt visas bibliotēkas dimen-
sijas, tās daudzfunkcionālo raksturu 
un unikalitāti. Tas izdots latviešu un 
angļu valodā – Nākotnei izlasāmi un 
The Castle of Light.

Lai izceltu Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas krājuma bagātību un uni-
kalitāti, Biedrība veido bibliotēkas 
suvenīrus. Tos var iegādāties biblio-
tēkas veikalā Draugu telpa, ar savu 

pirkumu atbalstot Biedrības un biblio-
tēkas aktivitātes. Jaunākie suvenīri ir 
2021. gada galda kalendārs Priekšzī-
mīga kukņa un krāsošanas komplekts 
PUTNI – krāsu zīmuļi un kartītes ar 
izkrāsojamiem dažādu putnu attēliem.

Vērienīgākais 2021. gada projekts 
būs Iedvesmas bibliotēka. Tā ir jauna 
Biedrības iniciatīva, lai veicinātu po-
zitīvas pārmaiņas bibliotēkās un pa-
līdzētu tām kļūt vēl mūsdienīgākām, 
pievilcīgākām, aicinošākām.

Bibliotekāri aicināti pieteikt savas 
idejas par bibliotēku pilnveidošanu un 
iedvesmojošākās no tām Biedrība ar 
ziedotāju atbalstu palīdzēs īstenot. Kat-
ru gadu Iedvesmas bibliotēkā piedalīsies 
3–5 bibliotēkas, kas piedzīvos pozitīvas 
iekšējās vai ārējas pārmaiņas un taps 
par iedvesmojošām kultūrvietām. Lie-
lajās Latvijas pilsētās vai mazos pagas-
tos, ikvienam bibliotēkas apmeklētājam 
ir tiesības uz laikmetīgu bibliotēku, sa-
kārtotu vidi un mūsdienīgu saturu.

Sirsnīgi aicinām atbalstīt Biedrī-
bas darbu ar ziedojumu. Esam pārlie-
cināti, ka ar ziedotāju atbalstu mums 
izdosies paveikt skaistus, nozīmīgus 
un paliekošus darbus!
Ziedot iespējams:
• ar kredītkarti: www.gaisma.lv;
• ar bankas pārskaitījumu:

Beneficiary: Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrība

Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. : 

LV84HABA0551006763188
Beneficiary’s bank: AS Swedbank
Address: Balasta dambis 15, 

Rīga,LV-1048, Latvija
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Ikviens ziedotājs atstāj par sevi 

nezūdošu liecību nākamajām paau-
dzēm, iemūžinot savu, piederīgo vai 
dzimtas vārdu Gaismas pilī – pie bib-
liotēkas lasītavām, plauktiem, galdiem 
un krēsliem, Lielajā ziedotāju sienā un 
Ziedotāju grāmatā.

Karina Pētersone,
LNB Atbalsta biedrības direktore

Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas Nacionālā bibliotēka.
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Vai pamanījāt, cik 
ātri paskrēja mēnesis? 
Trakums! Vienīgais rā-
dītājs, ka esmu pēc jums 
visiem ļoti noilgojusies, 
un tad jau pakrūtē sāk 
briest nemiers, gribas 

piesēsties pie datora un kādu rindu 
uzrakstīt, lai atkal varētu cerēt uz jūsu 
vēstulītēm un telefona zvaniem. It kā 
jau drīkst divas ģimenes pulcēties un 
būt kopā līdz 10 cilvēkiem, tomēr pie-
sardzība neatlaiž. Prāts turpina dīkt, 
vai to šobrīd vēl vajag, vai nevar iz-
tikt... Tāpēc piekrītu tiem, kas saka – 
nemaz tik vienkārši iepriekšējā brīvajā 
režīmā neizdosies atgriezties.

Esmu tikusi pie pirmās vakcīnas 
devas. Blakņu nebija, ja neskaita pāris 
stundu garu vieglu reiboni. Tas, ka tā 
ir AstraZeneca, ap ko tagad liela ažio-
tāža, mani nesatrauc. Ļoti labi saprotu, 
ka mēs neviens nevaram paredzēt, kā 
kura vakcīna uz kuru organismu iedar-
bosies. Citam visiedarbīgākā būs tieši 
šī, citam Moderna, citam vēl kāda. 
TV24 noklausījos speciālistu diskusiju 
par daudzajām neskaidrībām dažādo 
vakcīnu sakarā un sapratu, ka mēs visi 
esam izmēģinājuma trusīši, un tikai 
ilgtermiņā atklāsies, cik daudz un uz 
cik ilgu laiku antivielas izstrādājas 
un kā mūs pasargā. Ja godīgi, negribu 
par to daudz domāt. Apzinos, ka mans 
prāts tik un tā ir par īsu, jāpaļaujas uz 
ārstiem un zinātniekiem. Svarīgi, ka 
šobrīd vismaz psiholoģiski nedaudz 
drošāk jūtos un ļoti gribu, lai arī mani 
bērni un mazbērni tiek pie savas potes. 
Jā, sociālajos tīklos paklīdusi bildīte: 
kāda braša saimniece izcepusi mazu 
tortīti ar uzrakstu 2. pote. Izskatās ne-
izsakāmi kārdinoši! Kā tad mēs citādi 
to kroņvīrusu pievārēsim.

Aprīlis laikam ir viskaprīzākais 
gada mēnesis – te saule kā vasarā, te 
snieg un pat putina. Nupat vairākas 
dienas bija 19°C, bet šodien debesis 
ir sabozušās un nedēļas nogalē mūsu 
laika prognozētājs TV Toms Bricis 
sola atkal lietu, krusu un pat sniegu. Šī 
iemesla dēļ savai uzticamajai mašīnī-
tei neesmu ziemas riepu vietā uzlikusi 
vasaras. Jāpagaida vēl kādu nedēļu.

Bet plēves mājā man jau pirmie 
salātiņi, uh, cik garšīgi! Āra dobēs ti-
kuši arī zirņi, pupas un galda bietes. 
Visam citam vēl jāpagaida. Ziemcie-
šu ravēšana gan mums abām ar meitu 
iet pilnā sparā, jo citādi zeme pārāk 
strauji žūst un plaisā. Uzrušināta labāk 
notur mitrumu. Tas patīk arī visiem 
krūmiem, jaunajiem augļu kociņiem, 
avenēm, kazenēm. Visur kaut kas lien 
ārā no zemes, dīgst un pumpuro, spēj 
tik šķirot – derīgs vai ārā raujams. Va-
kar mūsu lielajā puķu dobē uzziedēja 
pirmā tulpe, tūlīt būs vesels šo krāšņo 
ziedu klājiens!

Šis ir arī mana vidējā mazdēla 
dzimšanas dienas mēnesis. Šogad 
viņam aprit jau veseli 4 gadi – ļoti 
cienījams vecums, kas noteikti varē-
tu palikt atmiņā. Tāpēc uz svinībām 
gatavojāmies jau laicīgi, prātojot, kā 
mazo gudrinieku, kas ir arī lielākais 
dabas pētnieks mūsmājās, pārsteigt un 
iepriecināt. Bērnam šādos gados galīgi 
neder sēdēt pie apkrauta galda. Turklāt 
man gribējās īpašu dienu sagādāt arī 
viņa brālīšiem un vecākiem. Tā nu iz-
domāju aizvest ģimeni pie zirgiem un 
ponijiem ar kārtīgu izjādi visiem.

Kādreiz zirgi bija neatņemama ik-
vienas sevi cienošas latviešu saimnie-
cības sastāvdaļa un nemaz ne tik sen. 
Zirgu skaits Latvijā strauji saruka kara 
laikā, un pēc tam jau nāca automašīnu 
ēra. Zirgu kļuva aizvien mazāk. Tomēr 
pirms gadiem 50 gadiem (Ak, vai tas 
tomēr ir gan diezgan sen!) es zirga mu-
gurā ganīju govis. Toreiz mācījos lauk-
saimniecības tehnikumā, un tā bija 
oficiāla prakse, kas man patika labāk 
par govju slaukšanu (tā arī nekad ne-
iemācījos) vai biešu ravēšanu (kas bija 
apnikusi kā rūgta nāve). Kas prot jāt 
ar zirgu, jautāja prakses vadītāja, tam 
būs jāgana govis. Bez domāšanas slēju 
roku augšā, lai gan par jāšanu neko ne-
zināju un nekad to nebiju darījusi. Bet 
tā kā abas pārējās alternatīvas mani 
nemaz nesaistīja, nospriedu, ka gan 
jau tikšu galā. Roku pacēla vēl tikai 
viena kursa biedrene. Tā nu mēs abas 
devāmies uz stalli. Pa ceļam atklājās, 
ka arī mana pāriniece neko nejēdz no 
zirgiem un domājusi tieši līdzīgi man. 
Par laimi, mums piešķīra vecu un lēnī-
gu ķēvīti, kas esot rūdīta ganīte. Kad 
pirmo reizi uzsēdos tās mugurā, elpa 
aizrāvās – tik plaša pēkšņi likās pa-
saule, tik tālu varēja redzēt un tik liela 
jutos pati! Tieši šīs sajūtas gribēju uz-
dāvināt arī savējiem. Turklāt zirgs nav 
kurš katrs dzīvnieks, bet ir īpaši gudrs 
un, man šķiet, pat domājošs.

Neatceros, cik mums to govju bija 
ganāmpulkā, noteikti daudz, jo, kā-
jām cauru dienu skrienot, tās tiešām 
nevarētu noganīt, kaut spraudām arī 
elektrisko ganu. Bet veco ķēvīti piena 
devējas cienīja un klausīja. Mūs tās 
daudz neko galvā neņēma, uzgrūdās 
elektrogana stieplei un tā viegli pār-
trūka, bet ķēvei atlika tikai paskatīties 
blēņdaru virzienā un paspert vien da-
žus soļus, lai tūdaļ ieviestos kārtība. 
Tā nu pārmaiņus abas ar pārinieci sē-
dējām zirga mugurā, apjājot ganāmos, 
bet kājiniece ik pa laikam sakārtoja 
elektrogana stiepli. Pie ķēvītes tā pie-
radām, ka mēģinājām viņu piedabūt 
arī uz rikšošanu, bet nekā, viņa uz 
tādu avantūru neielaidās, varbūt no-
jauzdama, ka neko prasmīgas mēs 
neesam un ziepes vien sanāks. Šķiet, 
viņa mūs audzināja vairāk, nekā mēs 

viņu vadījām.
Šajos laikos ļoti reti pat laukos var 

redzēt kādu zirgu, ja tur nav īpašas au-
dzētavas, sporta nodarbībām vai tūris-
mam paredzētu izjāžu. Šķirnes zirgus 
audzē tikai kādās pārdesmit zemnieku 
saimniecībās vai speciālās audzētavās 
Latvijā, ir vēl jāšanas sporta klubi, kā 
arī staļļi, kur savus zirgus tur jāšanas 
entuziasti un mīļotāji. Jāatzīst, ka tas 
ir ļoti dārgs prieks, ko ne katrs var at-
ļauties, jo labs zirgs ir gandrīz jaunas 
automašīnas cenā. Jāmaksā par staļļa 
īri, barību, aprīkojumu.

Zinu, jo vairāki mūsu ģimenes 
draugi ir ar to ļoti aizrāvušies. Tā 
Ināras un Viktora meita Laura Gust-
sone pirms dažiem gadiem kļuva pat 
par Rīgas čempioni jāšanas sportā, arī 
Latvijas čempionātos viņa ir ieguvusi 
godalgotas vietas. Tagad ļoti pārdzī-
vo, ka jau vairāk nekā gadu kovida dēļ 
nekādas sacensības nenotiek. Savu-
kārt manas lieliskās draudzenes Antas 
mazmeita Kate Didrihsone vēl tikai 
sākusi savu sportistes karjeru jāšanas 
sportā. Lai iepriecinātu un palutinātu 
savus zirgus, viņa kopā ar vēl vienu 
aizrautīgu jājēju Alisi Muižnieci sā-
kusi cept īpašus zirgiem paredzētus 
cepumus no auzām, pievienojot gal-
venajai izejvielai dažādus zirgiem va-
jadzīgus vitamīnus un minerālvielas. 
Mākslinieciski izveidotie un veselīgie 
cepumi īsā laikā iemantoja tādu popu-
laritāti, ka abas četrpadsmitgadīgās 
meitenes atvēra savu mājas lapu un 
nu ir attīstījušas pat uzņēmējdarbību. 
Pasūtījumi nākot ne vien no Eiropas 
valstīm, bet pat no Amerikas. Spēj tik 
cept! Alise ir pusaudze ar īpašām va-
jadzībām. Viņas sapnis ir piedalīties 
paraolimpiskajās spēlēs, kam viņa arī 
ļoti mērķtiecīgi gatavojas, šobrīd atro-
doties Beļģijā, kur notiek paraolimpis-
kās iejādes sacensības.

Lai piepelnītos, gandrīz katrs stal-
lis organizē arī interesentu izjādes vai 
vizināšanu ratos un ragavās, daudz-
viet ir arī ārstnieciskās nodarbības. 
Ikšķilē ir stallis, taču tur nav poniju, 
kurus man šoreiz ļoti gribējās, ņemot 
vērā mazbērnu vēl mazos augumi-
ņus. Tā nu izvēlējos Meždruvas. Tur-
klāt tās atrodas pavisam netālu – tikai 
pusstundas braucienā no mūsmājām, 
pie Langstiņiem. Neko nesaku savē-
jiem. Aizbraucam. Skaists meža ie-
loks, aplokos zirgi un poniji. Manējo 
sejās pārsteigums ir, bet īsti nevaru 
nolasīt – patīkams vai drīzāk piesar-
dzīgi saspringts. Zirgu saimniece Na-
tālija Dreimane mūs laipni uzņem un 
sēdina pa zirgiem. Kārtīgi pakāpieni 
palīdz nokļūt lielo dzīvnieku mugurās. 
Jubilāra acis platas jo platas, jo šitādi 
briesmoņi tik tuvu vēl nav redzēti. Bet 

Lasītājas vēstule
Lai laba diena!

 
Turpinājums 14. lpp.
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2021. gada 13. feb-
ruārī, agrā rītā, kad 
guļamistabas pulkstenis 
rāda plkst. 1.21, vib-
rē Suzannas mobilais! 
Dzirdu pusmiegā un pa-
bakstu viņai, jo telefons 

pie gultas, bet viņas pusē.
„Gan jau kāds no taviem radiem 

Latvijā,“ viņa nočukst „tu atbildi“, 
bet kad vēlreiz iebakstu, tad viņa paceļ 
mobilo un piespiež savienojuma pogu.

Otrā galā dzirdam Alīses, mūsu 
meitas, balsi: „Mamma, dodamies 
uz slimnīcu. Šodien kļūsi par vecmā-
miņu!“ Pēc tādām ziņām grūti atgūt 
miegu. Ceļamies. Jāpārplāno mūsu si-
rojumu uz Voga Voga (Wagga Wagga), 
jo bērniņš bija gaidīts tikai pēc desmit 
dienām, 23. februārī.

Suzannas darbavieta jau bija apstip-
rinājusi viņas pieprasīto četras nedēļas 
atvaļinājumu, bet tagad būs jāpieprasa 
vēl viena nedēļa. Cerams, ka piekritīs, 
bet gan jau būs labi, un tā arī notiek.

Sēdot modri agrā rīta stundā pie ka-
fijas tasītes, pārrunājam, kad saņēmām 
ziņu, ka Alise gaidot bērniņu. Pagājušā 
gada augustā ap Suzannas dzimšanas 
dienu saņēmām paciņu no bērniem ar 
norādījumu netaisīt to vaļā, bet gaidīt 
telefona sazvanu no bērniem. Sazva-
nāmies, lietojot Skype, un kad dabūjam 
atļauju atvērt paciņu, tajā ietīti krekliņi 
ar uzrakstiem, godinot vecmāmiņu Su-
zannu (G-Ma) un mani – vectēvu (G-
Pa). Priecīgs pārsteigums un lepnums. 
Suzannai birst prieku asaras, un smai-
di sāpina manu žokļu kaulu!

Mēnešus vēlāk atkal ar Skype iz-
palīdzību, piedalījāmies gaidīto bēr-
nu dzimtes atklāšanā.  Viņu mājā bija 
sanākuši vairāki viņu darbabiedri un 
draugi, lai piedalītos lustīgā un priekš-
laicīgajā ceremonijā. Pie sienas piesieti 
trīs hēlija pildīti krāsaini baloni. Viens 
rozā un viens zils, bet trešais melns, 
un pildīts anonīmi veikalā ar papīru, 
bērnu dzimtes krāsā. Ar piemērotu 
svinīgumu, jaunie vecāki kopīgi turot 
garu adatu, pieej pie melnā balonā un 
dur balonā. Balons skaļi plīst, un zil-
gani krāsaini papīrīši eksplodē istabā! 
Gaidītais bērns būs dēls!

Tādu jautrību, kas sekoja atklāju-
mam, nebiju ilgus gadus piedzīvojis. 
Skaļi apsveikumi pārpildīja istabu, ka 
Vaga Vagā, tā arī Skype skatītāju mā-
jās. Un kaut gan daudz bija sprieduši, 
ka bērns būs meitenīte, bija daži, kopā 
ar mani, kuri varēja lepoties par viņu 
paredzējumu māku.

Bet nu tomēr ir jākāpj atpakaļ gul-
tā. Šovakar esam lūgti piedalīties ķī-
niešu Jaunā gada svinībās, bet pirms 
tam būs jāsazvana Suzannas darba 
šefei pagarināt prombūtni un tad vēl 
jāpako somas braucienam uz Vogu sa-
tikt mūsu mazdēlu, ķīniešu astroloģi-

Mazdēls un vīnu lauki (1)
No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk

Būs puika! Nupat plīsis melnais balons. Priecājās meita Alise un viņas vīrs Lūkas.
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jas parādībā – Vērsis!
Ceļamies agri. Auto jau sapakots 

un benzīns piepildīts vakarnakt pirms 
gulētiešanas. Jāiedzer tikai kafija 
pirms sēšanās pie stūres. Dižākas bro-
kastis sameklēsim pēc pāris stundām. 
Labāk izbēgt no pilsētas agri, pirms 
aizkavē dienišķā satiksme.

Mazais Toyota skrien lieliski pa 
lielceļu. Ieslēdzu automātisko ātrumu 
pāris km stundā pāri ieteiktajam un ti-
kai stūrē. Ar brīvām kājām var dancot 
līdzi Suzannas ierakstītajiem mūzikas 
gabaliem, un var pat paātrināt vai pa-
mazināt mašīnas ātrumu, lietojot tikai 
mazo pirkstiņu, kad jābrauc garam kā-
dai lēnākai mašīnai. Suzannai tomēr 
nepatīk vadīt mašīnu, lietojot automā-
tu, un tātad, kad viņa sēž pie stūres, 
lieto kājas paātrinātāju un bremzi. Kā 
jau katram, bet man parādās mazāks 
benzīna lietojums.

Lielceļa pārbūves tagad pabeigtas, 
un pa visu ceļu no mūsu mājas līdz 
pat Melburnai uz katru pusi ceļš ir 
vismaz divu gatvīšu platumā. Tomēr 
caur Kofsharboru un Raimonda terasi 
pie Ņūkaslas jācīnās pa vecai modei ar 

mazpilsētas satiksmi. Visievērojamā-
kais laika ieguvums manāms pie Sid-
nejas priekšpilsētas Hornsbijas, kur 
iebrauc tunelī un izbraucot savienojās 
ar galveno dienvidu virziena šoseju, 
ietaupot krietnu laiku gabaliņu un ne-
vajadzīgi netērējot benzīnu, kā agrāk 
pūloties lielpilsētas satiksmes strau-
mē. Tātad, atstājot Raimonda terasi 
no Heksama tilta nākošais luksofors ir 
tagad tikai tad, kad iebrauc Vagā!

Pēc kādiem 1200 km un trīspadsmit 
stundām pēc izbraukšanas no mūsu 
Zelta piekrastes (Gold Coast) mājām, ie-
rodamies svaiņa mājās Voga Vogā. Sa-
gaida Alīses draudzene Brita, kura  bija 
pārgulējusi vakarnakt, uzraugot māju 
un suni Čīno, kas neatlaidīgi lec apkārt 
ar nolūku nolaizīt mūs galīgi slapjus!

Noguruši, bet prieka pilni, pasē-
dam kādu laiciņu ar Britu un Čīno, bet 
drīz vien ejam uz čuču muižu.

Ceram uz saldu dusu, jo rītu celsi-
mies ar jauniem pienākumiem!

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl
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tika apietas, ne arī kaut kādas citas 
darbības tā uz aci... Nu, grūti, to jau 
skatīsies izmeklēšanā, kā tas būs, bet 
„tāda ir tradīcija“. Šoferītis dod, cil-
vēks ņem. Un tāda tradīcija iedibinā-
jusies jau gadu desmitiem. (..) Ir darbi-
nieki, kas ir godīgi un kam arī tas nav 
pieņemams, bet konkrēti šie darbojās 
organizētā grupā, un viņi arī šo nau-
du pēc tam savā starpā dalīja. Bet tas 
jau būs tālāk izmeklēšanas jautājums, 
kāda kuram bija loma, vai kāds ko arī 
tur bija vēl citu nodarījis.“

Jaunzeme stāsta, ka uzsāktas arī 
vairākas dienesta pārbaudes, lai vērtē-
tu dažādu līmeņu vietējo priekšnieku 
atbildību. Dažu attieksme VID vadī-
tāju pārsteigusi jau tad, kad viņiem 
doti pirmie signāli par nelikumībām 
un viņi atteikuši: „Es neko nezinu, lai 
brauc Iekšējās drošības pārvalde un 
tad jau parāda, kā ir.“

Arī pirms 14 gadiem Terehovas 
muitnieku sarunas fiksēja tiesībsar-
gājošās iestādes. 2007. gadā rudenī 
milzu operācijā tika aizturēti vairāki 
muitnieki, robežsargi, vietējie uzņē-
mēji, arī Zilupes mērs Oļegs Agafo-
novs. Augstākā toreiz aizturētā VID 
amatpersona bija Austrumlatgales 
Muitas kontroles punktu daļas priekš-
nieka vietnieks Andrejs Grebežs.

Kriminālprocesi tika sadalīti 
starp izmeklēšanas iestādēm. Muit-
nieku lietu izmeklēja Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojs. 
Aizdomas bija par to, ka Terehovas 
muitas kontrolpunkta amatpersonas 
bija izveidojušas organizētu grupu, 
kas nodarbojās ar kukuļņemšanu un 
kukuļu izspiešanu par kravas trans-
portlīdzekļu un kravu nenovirzīšanu 
padziļinātajai kontrolei un atbilsto-
šas kontroles neveikšanu. 2008. gadā 
birojs aizsūtīja lietu uz prokuratūru, 
lūdzot apsūdzēt 12 personas, tostarp 
septiņus muitniekus. Tomēr proku-
ratūra lietu atmeta atpakaļ papildu 
izmeklēšanai, bet 2011. gada rudenī 
KNAB kriminālprocesu izbeidza.

Anonimizētajā lēmumā par lietas 
izbeigšanu atšifrētas arī vairākas visai 
spilgtas muitnieku telefonsarunas, kas 
izklausās pēc aizdomīgu naudas sum-
mu dalīšanas. Piemēram, šī 2007. gada 
15. septembrī fiksētā, lamuvārdiem 
pilnā saruna:
„VI- Aļo. 
AG- Vesels! 
VI- Nu. 
AG- Nu, tu biji jau vai nē? 
VI- Nē. Vot, tikko taisos. 
AG- A Vitaļ, tu paņem 200 par mani 

un viss. Es tev atdošu rīt. 
VI- A man, b..., nav, man, es tāpat ei-

rikus ņēmu. 
AG- B..., vakar (?) taču tu, tev pusmil-

jons tur bija rokā. 
VI- /Smejas/. 
AG- Zaj.... Nu, paņem, b..., 200 dolā-

rus sr.... 

VI- Nu, davai. A kad tu man? Man 
tak vēl jāatdod šitiem vēl visiem 
rasp.... 

AG- Rīt atdošu, rīt ap pusdienas laiku 
piezvanīšu. 

VI- Labi. Tikai neaizmirsti. 
AG- Nekādā gadījumā. 
VI- Ha-ha. 
AG- Labi. 
VI- Labi, davai.“

Tomēr KNAB izmeklētāja lēmu-
mā norādīts: „No fonogrammās fiksēto 
sarunu satura bez aizdomās turēto un 
liecinieku paskaidrojumiem nav iespē-
jams gūt priekšstatu un līdz ar to arī 
ticamus pieradījumus par to, kad, kur 
un kādas konkrētas personas dod un 
pieņem kukuļus.“ Tāpat izmeklētājs 
atzina, ka pirmstiesas izmeklēšanas 
laikā nav izdevies noskaidrot un atklāt 
telefonsarunu un teksta nozīmi, šifrēto 
SMS un kratīšanu laikā atrasto pie-
zīmju saturu, turklāt aizdomās turētie 
par tiem liecības sniegt atteicās.

Vai šī KNAB neveiksmīgā pie-
redze tagad nebiedē VID? Jaunzeme 
apgalvo, ka šoreiz viss esot citādi: 
„Mūsu metode atšķiras, jo mēs jau ar 
prokuratūru kopīgi tos pierādījumus 
stiprinājām, un prokuratūra ir gatava 
ar tiem iet uz tiesu. Tā es to nolasu (..) 
Šobrīd ir jānovada līdz tiesai 29 – tas 
ir daudz, un jūs noteikti zināt, ko no-
zīmē viens kriminālprocess, lai tas ir 
kvalitatīvs. Jo, ja mums nesanāks, tad 
otras iespējas es vairs neredzu. Tā 
kā – mums ir jāsanāk. (..) Ja mēs ko-
pīgi ar tiesību sistēmu to neizdarīsim, 
tad tā „tradīcija“ tiks legalizēta.“

Pirms pāris gadiem varēja šķist, ka 
senā Terehovas operācija ir izgāzusies 
pavisam. Apelācijas instancē pilnībā 
attaisnoti tika gan par izvairīšanos no 
nodokļu nomaksas apsūdzētais Zilu-
pes mērs Agafonovs, gan divi viņa 
paziņas, kas kopā ar deviņiem robež-
sargiem tika apsūdzēti kriminālpro-
cesā par kravas auto robežas rindas 
apbraukšanas shēmu.

Tomēr pērn savu vārdu par šiem 
Latgales apgabaltiesas spriedumiem 
teica Augstākās tiesas Senāts. Aga-
fonovu attaisnojošā daļā spriedums 
apelācijas instancei būs jāskata vēl-
reiz, norādīja Senāts. „Apsūdzētajam 
Oļegam Agafonovam izvirzītajā apsū-
dzībā norādīts, kādā veidā izpaudu-
sies noziedzīgā nodarījuma objektīvā 
puse, proti, ka Agafonovs 2002. gada 
nodokļu deklarācijā nav norādījis sa-
ņemto dāvinājumu no mātes 155 000 
latu apmērā. Turklāt 2006. gada 
22. martā Valsts ieņēmumu dienestam 
iesniegtajā paskaidrojumā Agafonovs 
nenorādīja, ka skaidras naudas uz-
krājuma avots 155 000 lati ir no mātes 
saņemtais dāvinājums. Savukārt pār-
baudes laikā netika iegūts apstiprinā-
jums tam, ka šāds dāvinājums ir reāli 
saņemts, kā arī netika iegūts apstip-
rinājums skaidras naudas uzkrājuma 
veidošanas avotam. (..) Apelācijas in-
stances tiesa nav norādījusi motīvus, 
kāpēc tā noraida pierādījumus, ar ku-

riem pamatota apsūdzētajam Agafo-
novam izvirzītā apsūdzība,“ teikts AT 
Senāta spriedumā.

Arī lietu par Terehovas robežsar-
giem AT Senāts Latgales apgabal-
tiesai lika pārskatīt. Lai gan pirmās 
instances tiesa Ludzā visus notiesāja, 
apelācijas instancē visi tika attaisno-
ti. „Apelācijas instances tiesa nav pa-
matojusi, kāpēc tā noraida Valsts ro-
bežsardzes (..) secināto, ka apsūdzētie 
apsūdzībā norādītajos datumos un 
attiecīgi savu maiņu laikā neatļauti 
izmantoja personīgos mobilos tele-
fonus – savas darbības savstarpēji 
saskaņojot, runāja un saņēma īsziņas 
no organizētājiem ar ārpus rindas 
ielaižamo kravas automašīnu numu-
riem. Tāpat apelācijas instances tiesa 
nav norādījusi, kāpēc tā noraida te-
lefonsarunu audioierakstu atšifrēju-
mos, īsziņu tekstos un C-TIR karnešu 
sarakstos ar Terehovas muitas kon-
troles punktu izbraukušajām auto-
mašīnām minētās ziņas par faktiem,“ 
spriedumā pauž AT Senāts.

Robežsargu lieta tiesā pirmo rei-
zi nonāca pirms 12 gadiem. Covid-19 
pandēmijas dēļ nu jau gadu sēdes nav 
notikušas. Tomēr prokurors Sandis 
Brasla, kurš ir gandarīts, ka Senāts 
piekrita viņa kasācijas protestā paus-
tajiem argumentiem, cer, ka tagad līdz 
spriedumam ļoti ilgi gaidīt nevajadzēs: 
„Viennozīmīgi – šobrīd ir pieņemti 
būtiski grozījumi Kriminālprocesa li-
kumā, kas tikai īpašos gadījumos no-
saka, ka tiesas sēdē klātienē ir jāpār-
bauda kaut kādi pierādījumi, it sevišķi 
apelācijas instances tiesas sēdē. Bez 
šaubām, ka visas pratināmās perso-
nas tika nopratinātas pirmās instan-
ces tiesas sēdē, tādēļ šobrīd apelācijas 
instances tiesai faktiski būtu jāizvērtē 
tikai pirmās instances tiesas spriedu-
ma motivācija.“

Par jauno Terehovas lietu pro-
kurors Brasla ir informēts tikai no 
medijiem, tomēr viņš uzskata, ka tas 
aizvien liecina par sistēmas problēmu, 
tāpēc vairāk būtu jāizmanto mūsdienu 
tehnoloģijas, tā preventīvi cīnoties ar 
korupcijas riskiem.

Savukārt Jaunzeme cer, ka Tere-
hovas operācija preventīvi iedarbo-
sies uz potenciālajiem pārkāpējiem 
arī citās muitas un visa VID struk-
tūrās: „Ja kādam vēl roka ceļas to 
darīt tagad, tas būtu man... Nu, mani, 
protams, jau ir grūti ar kaut ko pār-
steigt, bet man liekas, ka tas ziņojums 
ir pilnīgi skaidrs, un es varu vienīgi 
atgādināt, ka jūs nezināt, kur vēl tās 
kameras ir. Kolēģi, jūs nezināt, ja jūs 
vēl to darāt!“

Daži no 2007. gadā aizturētajiem 
Terehovas muitniekiem darbu Valsts 
ieņēmumu dienestā turpināja līdz pat 
šim brīdim. De Facto zināms, ka vis-
maz viens no viņiem tika aizturēts 
arī jaunās lietas ietvaros un tagad no 
amata pienākumu pildīšanas ir atstā-
dināts.

LTV raidījums „De Facto“

Terehovas „tradīcijas“
Turpinājums no 1. lpp.
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No Tevis tik daudz bija ko gūt. 
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, 
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt … Sēro Danču ģimene

‘Guļa meitiņa’ Sēro Ieva, Aleks, Anna, Dāvids un mazais Edvards.

tad viņš stingri paziņo, ka pat ponija 
mugurā nesēdīsies. Un nekāda pieru-
nāšana nelīdz. Vismazāko iegrozu tēta 
klēpī liela zirga mugurā. Bļāviens ir 
tik kategorisks, ka jāņem vien nost. 
Brīnums, kā var būt sava pārliecība 
jau viena gada un trīs mēnešu vecu-
mā! Mazais pieplok man cieši klāt un 
cenšas pat neskatīties jājēju virzienā. 
Tā nu mēs trijatā paliekam gaidīdami. 
Apjaušu arī savu kļūdu: šoreiz nederē-
ja nesagatavots pārsteigums, bērniem 
bija jāstāsta par zirgiem, varbūt kaut 
kas jāpalasa priekšā pirms tikšanās ar 
šiem skaistuļiem. Lielākais mazdēls 
un visi pieaugušie gan izbaudīja pa-
staigu zirgu mugurās gandrīz stundas 

garumā. Un kas par bildēm sanāca! 
Un tā zirgu cienāšana ar burkāniem 
pēc tam, kad izjāde jau beigusies! Pat 
jubilāram radās drosme pieiet tuvāk 
un pastiept dārzeni pretī mīkstajām 
dzīvnieka lūpām. Viņš apēda, gavilē-
ja mūsu četrgadnieks un izskatījās ar 
sevi ļoti apmierināts. Pussolītis baiļu 
bija pārvarēts. Ceru, ka tomēr neaiz-
mirstama dzimšanas diena.

Vēl par grāmatām, kurām šajā ko-
vidlaikā īpaša nozīme. No visjaunāka-
jām, kuras noteikti vērts izlasīt, gribu 
nosaukt lietuvietes Rasas Aškinītes 
romānu Glesum, ko tulkojusi Dace 
Meiere. Tas ir, manuprāt, izdevies 
mēģinājums iejusties baltu cilšu senču 
aistu ikdienas dzīvē pirms daudziem 
gadsimtiem. Autore domā, ka tā cilvē-
ki dzīvoja mūsu ēras 1. līdz 3. gs. Es 

noticēju. Rasa Aškinīte ir vēsturniece, 
filozofe un psihoterapeite, materiālu 
romānam smēlusi arheoloģiskajos iz-
rakumos Kauņas apkārtnē. Glesum 
darbība norisinās arī senās Romas im-
pērijas pilsētās, rada priekšstatu par 
tām. Bet pats vārds Glesum tulkojumā 
no latīņu valodas nozīmē dzintars, kas 
šajā gadījumā ir gan jaunas sievietes 
vārds, gan simbolizē arī aistu labklā-
jību, stāstot par seno Dzintara ceļu no 
Baltijas cauri Eiropai.

Lai nepietrūkst jauku piedzīvoju-
mu un pārdzīvojumu! Bet visvairāk 
novēlu drīz tikt vaļā no kovida ierobe-
žojumiem. Saziņosimies!

Sirsnīgi,
jūsu Biruta, Ikšķilē
2021. gada 23. aprīlī

Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Turpinājums no 11. lpp.

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: Publicēt vai publiskot: kā un kad pareizi tos lietot?

Darbības vārdu epopeja turpinās!
Abiem vārdiem – PUBLICĒT 

un PUBLISKOT – ir kopēja nozī-
me padarīt zināmu, pieejamu dau-
dziem cilvēkiem. Nianse ir vien 
veidā, kā padarīt zināmu:

PUBLICĒT – parasti kādā ie-
spieddarbā, piemēram, avīžrakstā, 
bukletā, grāmatā, afišā utt.;

PUBLISKOT – jebkurā pieeja-
mā veidā (ieskaitot iespieddarbus), piemēram, avīžrakstā, 
grafiti, žurnālā, izkliegt uz ielas utt.

Ja lietojam vispārīgā nozīmē, varam izvēlēties vārdu 
PUBLISKOT, ja konkrēti par iespieddarbiem – noteikti 
vārdu PUBLICĒT.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

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

Valoda, valodiņa...
Ne viss publiskojamais tiek publicēts…
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
28. aprīlis
Gundega, Terēze
1896. gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs 
Romans Suta.
1931. latviešu sirds ķirurgs Jānis Vol-
kolākovs.
1951. dzejniece, teātra darbiniece, 
māksliniece Sniedze Ruņģe.
1956. literatūras zinātniece Anita Rož-
kalne.

29. aprīlis
Vilnis, Raimonds, Laine
1922. mākslinieks, gleznotājs Gunārs 
Jurjāns.
1986. latviešu soļotājs Ingus Janevics.
1991. latviešu basketboliste Sabīne 
Niedola.

30. aprīlis
Lilija, Liāna
1766. Rīgā notiek latviešu tirdzniecī-
bas palīgamatu reorganizācija. Turp-
māk pastāv sešas brālības.
1952. pedagoģe, SLT režisore un aktri-
se Ilona Brūvere.

1. maijs
Ziedonis
Darba svētki, Latvijas Republikas Sat-

versmes sapulces sasaukšanas diena
1876. literatūras vēsturnieks un rakst-
nieks Augusts Melnalksnis.
1920. Latvijas Satversmes sapulce sa-
nāk uz pirmo sēdi.
1920. SLT aktieris Jānis Pelšs.

2. maijs
Sigmunds, Zigismunds, Zigmunds
1881. ģenerālis, Lkok, 1940.g. oku-
pētās Latvijas kara ministrs Roberts 
Dambītis.
1906. Latvijā dzimis ASV fotogrāfs 
Filips Halsmans (Philippe Halsman).
1941. aktieris Ints Burāns.
1951. dzejniece, prozaiķe, tulkotāja 
Dagnija Dreika.

3. maijs
Gints, Uvis
Pasaules preses diena
1959. dibināta akadēmiska vienība 
Austrālijā Atāls.

4. maijs
Vijolīte, Viola, Vizbulīte
Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas diena
1990. Latvijas Augstākā padome 
pasludina Latvijas neatkarības at-

jaunošanu.

5. maijs
Ģederts, Ģirts
1891. aktieris, režisors Osvalds Glāz-
nieks.
1911. dzejniece Elza Ķezbere.
1929. PLDK (Pertas Latviešu drama-
tiskās kopas) aktieris Jūlijs Bernšteins.
1932. garīdzniece Māra Saulīte.

6. maijs
Didzis, Gaidis
1910. sabiedrisks darbinieks, skolotājs, 
Melburnas Latviešu biedrības Dauga-
vas skolas pārzinis Gerhards Brēmanis.
1921. mediķis, zinātn. Jānis Kļaviņš.
1923. dziedātājs, ALT (Austrālijas lat-
viešu teātra) aktieris, sabiedrisks dar-
binieks Dzintars Veide.
1942. fiziķis, tautas deju ansambļa va-
dītājs, sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Juris Ruņģis.
1951. latviešu politiķis un jurists, 
LR aizsardzības ministrs (1995.g. 
21.dec. – 1997.g. 12.maijs), LR iekšlie-
tu ministrs (1998.g. 4.maijs – 1998.g. 
26.nov.) Andrejs Krastiņš.
1988. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Anna Perejma.  ■

Astrīda Jansone godināta
Ziedojums Vītolu fondam no Klīvlandes DV

Godinot Astrīdu Jansoni, kura 
mūžībā devās pagājušā gada izskaņā, 
Klīvlandes Daugavas Vanagu Apvie-
nība veikusi ziedojumu Astrīdas pie-
miņas stipendijai. Kopā klīvlandieši 
saziedojuši $4450.

Daugavas Vanagi ir ieguldījuši un 
joprojām sniedz nenovērtējamu atbalstu 
tautiešu aprūpē, latviešu valodas un tra-
dīciju saglabāšana ārpus Latvijas, kā arī 
patriotisma kopšanā. Daugavas Vana-
gus vieno dziļš biedriskums un patiesa 
mīlestība pret savu zemi. Šoreiz DV sa-
saukušies, lai ar savu atbalstu pieminē-
tu ievērojamo latvieti Astrīdu Jansoni.

Astrīda uz dzīvi Latvijā pārcē-
lās 2003. gadā un šajos gados iespēja 
daudz: vairākas sarakstītas grāmatas, 
aktīva sabiedriskā dzīve un līdzdalība 
Vītolu fonda darbībā, tomēr tikpat bū-
tiski atzīmēt, ka liela daļa no Astrīdas 
darbīgā mūža aizvadītā tieši Klīvlandē, 
kopjot un rūpējoties par latvisko man-
tojumu svešumā. Kā režisore Astrīda 

ņēma dalību Klīvlandes teātra kopā, 
gan kā priekšniece, gan valdes locekle 
darbojusies Klīvlandes Latviešu biedrī-
bā, bijusi aktīviste Klīvlandes Baltiešu 
komitejā, iesaistījusies Klīvlandes Kon-
certapvienībā, darbojusies draudzē un 
Latvijas Tautas frontes atbalstu grupā 
Klīvlandē, kā arī bijusi DV apvienībā.

Savā grāmatā Dārlinga līkloči Astrī-
da raksta: „Klīvlandes latviešu sabiedrī-
ba ir vienreizēja savā dāsnumā, palīdzot 
Latvijai, un izdomā to izdarīt saistošā 
veidā.“ Šoreiz kā skaists atvadu svei-
ciens Astrīdai palīdzība sasniegs talantī-
gus un zinātkārus jauniešus, kam citkārt 
iespēja izglītoties varētu būt liegta!

Atvadoties no Astrīdas, ziedojuši: 
Rita Pencis, Anda un Andris Prā-
tiņš, Anita un Andrejs Smiltārs, Ilze 
un Jānis Hāzners, Rute un Laimonis 
Krūmiņš, Guna Wilkolak, Māra 
Kaugurs, Velta Šulcs, Ojārs Man-
tenieks, Zane Āboliņš, Astrīda un 
Zigurds Rīders, Sondra un Harijs 

Martinaitis, Ilze un Kārlis Čečeris, 
Baiba un Egīls Apelis, Haralds Maz-
zariņš, Zenta un Vilma Apinis, Ilo-
na Ķīsis, Artūrs Grava, Edvīns un 
Ruta Auzenbergs, Sarmīte Grava, 
Brigita un Viktors Millers, Spīdola 
korp. kopa Klīvlandē, Daugavas Va-
nagu Apvienība Klīvlandē.

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!
Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv
20.04.2021.

Astrīda Jansone.

Veribijas Ērgļa stadionā (Werribee 
Eagle Stadium), ar Ziemeļteritorijas 
meiteņu komandu. Diemžēl Ziemeļ-
teritorijas meitenēm nebija sekmes šai 

turnīrā, viņas zaudēja katru spēli.
Mūsu Dārvinas latviešu pulciņa 

pirmais sarīkojums 2021. gadā būs 
Baltā galdauta svētki, kurus svinēsim 
pirmdien, 3. maijā, Naitklifas grī-
vas parkā (Nightcliff Foreshore Park) 
no plkst. 12.00. Sīkāku informāciju 

var saņemt no Reiņa Danča, zvanot 
0405 771 459 vai sūtīt īsziņu uz Dar-
vinas Latvieši – Latvians of Darwin – 
Facebook lapā.

Sveiciens no ziemeļiem!
Reinis Dancis

Laikrakstam „Latvietis“

..., Austrālijas dienvidnieki!
Turpinājums no 4. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 27. aprīlī.
€1 = 1,55330 AUD
€1 = 0,86895 GBP

€1 = 1,67240 NZD
€1 = 1,20880 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē
Ceturtdien, 29. aprīlī, plkst.10.00 (Lat-
vijas laiks) Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs sadarbībā ar Latvijas Mākslas 
akadēmiju tiešsaistē rīko starptautisku 
zinātnisku konferenci Simbolisms Eiro-
pā un Baltijas nāciju identitāte. Konfe-
rences tiešraidi visas dienas garumā va-
rēs vērot LNMM Facebook lapā.
Otrdien, 4. maijā, Nacionālā kino cen-
tra (NKC) tradicionālais 4. maija Lat-
vijas filmu maratons nu jau otro gadu 
notiks tiešsaistē portālā filmas.lv – īpaši 
atlasītu filmu seansi visas dienas garu-
mā no plkst.11.00 visā pasaulē, sekojot 
laika joslām apkārt visai zemeslodei.

Adelaidē
Ceturtdien, 29. aprīlī, plkst.10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Piektdien, 30. aprīlī, plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Atļau-
tais dalībnieku skaits paplašināts, bet 
tomēr ierobežots. Pieteikties Rudītei 
Bērziņai līdz 26. aprīlim 0411068486.
Sestdien, 1. maijā, plkst.11.00, ALB 
namā Ulla Gicašvili demonstrēs kā-
postu tīteņu recepti. Dalības maksa $5 
LAIMAS klientiem, pārējiem – $10.
Svētdien, 2.maijā, plkst.9.30. novuss 
Tālavā.
Otrdien, 4. maijā, plkst.11.30 ALB 
namā ALB Rosmes saiets. Būs Baltā 
galdauta tēma, rotāsimies ar latvju ro-
tām un būsim patriotiskā noskaņojumā. 
Kā parasti baudīsim gardas siltas pus-
dienas. Visi laipni aicināti. Dalības mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10. 
Otrdien, 4. maijā, plkst.18.00 Tālavā 
Baltā galdauta svētki.
Ceturtdien, 6. maijā, plkst.10,00 spēlē-
sim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pie-
teikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa 
$5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10. 
Svētdien, 9. maijā, plkst.9.30 novuss 
Tālavā.
Ceturtdien, 13. maijā, plkst.10,00 spēlē-
sim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu pie-
teikties LAIMAS birojā. Mēneša maksa 
$5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10. 
Ceturtdien, 13.maijā, plkst.10.30, ALB 
namā skatīsimies koncertu Lielās Mūzi-
kas balva 2018. Pēc tam pasniegsim siltas 
pusdienas; lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 11. maijam. Dalības maksa 
LAIMAS klientiem $5, pārējiem $10. 
Svētdien, 16. maijā, plkst.9.30 novuss 
Tālavā.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Sestdien, 1. maijā, plkst.11.00 Skolas 

ģimenes dienas svētbrīdis Adelaides 
latviešu skolai.
Svētdien, 2. maijā, plkst.11.00 Ģime-
nes dienas dievkalpojums ar dievgaldu. 
Draudzes dāmu komitejas rīkotie kafijas 
galds pēc dievkalpojuma baznīcas zālē.
Svētdien, 16. maijā, plkst.11.00 Liel-
dienu laika 7. svētdiena, dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 1. maijā, plkst.12.30-15.00 
Saviesīgā pēcpusdiena Latviešu 
namā – ar skatu uz BLB 70+1 svinī-
bām. Ieeja brīva. Uzkodas (pīrāgi, kū-
kas) un atspirdzinājumi nopērkami uz 
vietas. Iepriekš reģistrēties:
https://www.eventbrite.com.au/e/welcome-
back-social-afternoon-at-the-brisbane-
latvian-hall-tickets-150903058109
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Darvīnā
Pirmdien, 3. maijā, plkst. 12.00 
Nightcliff Foreshore Park Baltā gald-
auta svētki. Informācija no Reiņa Dan-
ča, zvanot 0405 771 459 vai sūtīt īszi-
ņu uz Darvinas Latvieši – Latvians of 
Darwin – Facebook lapā.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 30. aprīlī, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. maijā, plkst. 11.00 
DVMN rīko Kurzemes Cietokšņa at-
ceri, Balto Galdauta atceri, Ģimenes 
dienas pusdienas. Noteikts ēdiens. $20 
no personas. Jāpiesakās pie Ilzes Ābe-
les, 0424469458 vai 94323603
Sestdien, 1. maijā, Daugavas skolas Baltā 
galdauta dienas svinības Latviešu namā.
Sestdien, 8. maijā, Daugavas skolas 
ģimenes dienas svinības.
Sestdien, 15. maijā, plkst. 11.00 Va-
nadžu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 15. maijā, plkst. 14.30 
St John’s baznīcā, Flinders (Morning-
ton Peninsula) Flinders Quartet kon-
certs. Programmā ietilpst Ellas Mačē-
nas A Love Worth Figthing For.
Svētdien, 16. maijā, plkst.11.00 Māra 
Saulītis Cemetery Fund pilnsapulces 
18/19 un 19/20 gadiem Sabiedriskajā 
namā, Latviešu ciemā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 9. maijā, plkst. 12.00 Ģime-
nes dienas dievkalpojums Sv.Krusta 
baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts. 
Kafijas galds baznīcas zālē.

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

Sidnejā
Sestdien, 1. maijā, plkst. 12.00 pus-
dienas un 4. maija atcere DV namā.

Sestdien, 1. maijā, plkst. 12.00 Spor-
ta kopas Spars sportistu apbalvošana 
Latviešu namā.
Otrdien, 11. maijā, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
Piektdien, 14. maijā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 15. maijā, plkst. 16.00 SLT 
izrāde Līču vilinājums Latviešu namā.
Svētdien, 16. maijā, plkst. 14.00 SLT 
izrāde Līču vilinājums Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 2. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 9. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 16. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites 
draudzes mājas lapa tīmeklī: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks saskanī-
gi ar sabiedriskajām regulām. Lūgums sa-
zināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uz-
zinātu par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša 
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom sai-
te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Jaunzēlandē
Sestdien, 8. maijā, plkst. 18.00 Latvie-
šu namā 38 Gasson Street, Sydenham, 
Christchurch Baltā galdauta svētki. Visi 
laipni lūgti pievienoties baltajam gal-
dautam ar saviem gardajiem ēdieniem! 
Vakariņas sāksim 19.00. Ņemiet līdzi sa-
vus dzērienus. Tēja un kafija uz vietas. 
$1 loze. Ņemiet līdzi mantiņas izlozei. 
Ieeja pret ziedojumiem, izdevumiem 
Latviešu nama jumta atjaunošanai. Zie-
dojumiem virs $5 nodokļu atlaide.

Latvijā
Ārkārtējā situācija Latvijā izbeigta, 
bet ierobežojumi paliek.
Nedrīkst notikt publiski pasākumi. 
Kultūrvietu, piemēram, muzeju, teāt-
ru, kinoteātru un izstāžu norises vie-
tu darbība pārtraukta. Drīkst strādāt 
muzeju brīvdabas teritorijas. ■


