
Satversmes tiesa 2021. 
gada 4. jūnijā pieņēma 
spriedumu lietā Nr. 2020-
39-02 “Par Eiropas Pado-
mes 2011. gada 11. maija 
Konvencijas par vardarbī-

bas pret sievietēm un vardarbības ģime-
nē novēršanu un apkarošanu 3. panta “c” 
punkta, 4. panta 3. punkta un 12. panta 
1. punkta atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes ievadam, 1., 99. un 110. pan-
tam, 4. panta 4. punkta atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 91. pantam un 14. 
panta atbilstību Latvijas Republikas Sat-
versmes 112. pantam”.

Apstrīdētā norma
Eiropas Padomes 2011. gada 11. mai-

ja Konvencijas par vardarbības pret sie-
vietēm un vardarbības ģimenē novērša-
nu un apkarošanu (turpmāk – Stambulas 
konvencija) 3. panta “c” punkts noteic, 
ka ar terminu “dzimte” tiek saprastas so-
ciālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un 
īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata 
par atbilstošām sievietēm un vīriešiem.

Stambulas konvencijas 4. panta 
3. punkts nosaka: “Konvencijas dalībvals-
tis garantē to, ka, īstenojot šīs Konvenci-
jas noteikumus, it īpaši veicot vardarbības 
upuru tiesību aizsardzības pasākumus, 
nenotiek nekāda diskriminācija neatkarī-
gi no tā, vai šādas diskriminācijas pama-
tā ir dzimums, dzimte, rase, ādas krāsa, 
valoda, reliģiskā pārliecība, politiskie vai 
citi uzskati, nacionālā piederība, sociālā 
izcelsme, piederība mazākumtautībai, 
īpašums, izcelšanās, seksuālā orientāci-
ja, dzimtes identitāte, vecums, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, ģimenes stāvoklis, 

migranta vai bēgļa statuss vai cits statuss.”
Stambulas konvencijas 4. panta 

4. punkts noteic, ka saskaņā ar šīs konvenci-
jas noteikumiem par diskrimināciju netiek 
uzskatīti īpašie pasākumi, kas vajadzīgi, 
lai novērstu dzimtē balstītu vardarbību un 
aizsargātu sievietes no šādas vardarbības.

Stambulas konvencijas 12. panta 
1. punkts paredz, ka konvencijas dalīb-
valstis veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai veicinātu izmaiņas sociālās vides un 
kultūras noteiktajos sieviešu un vīriešu uz-
vedības modeļos nolūkā izskaust aizsprie-
dumus, paražas, tradīcijas un jebkādu citu 
praksi, kuras pamatā ir ideja par sieviešu 
nepilnvērtību vai par sieviešu un vīriešu 
lomām, kas padarītas par stereotipiem.

Stambulas konvencijas 14. pants 
paredz:

“1. Konvencijas dalībvalstis attiecīgos 
gadījumus veic vajadzīgos pasākumus, lai 
visu izglītības līmeņu mācību program-
mās iekļautu mācību vielu par tādiem jau-
tājumiem kā sieviešu un vīriešu līdztiesī-
ba, tādas dzimtes lomas, kas nav padarītas 
par stereotipiem, savstarpējā cieņa, nevar-
darbīga konfliktu atrisināšana savstarpē-
jās attiecībās, dzimtē balstīta vardarbība 
pret sievietēm un tiesības uz personas 
integritāti, un lai šī mācību viela būtu pie-
lāgota audzēkņu spēju attīstības līmenim.

2. Konvencijas dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 1. pun-
ktā minēto principu ieviešanu veicinā-
tu neformālās izglītības ieguves vie-
tās, kā arī sporta, kultūras un atpūtas 
vietās un plašsaziņas līdzekļos.”

Augstāka juridiska spēka normas
Latvijas Republikas Satversmes (turp-
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māk – Satversme) ievads: “1918. gada 
18. novembrī proklamētā Latvijas valsts 
ir izveidota, apvienojot latviešu vēstu-
riskās zemes un balstoties uz latviešu 
nācijas negrozāmo valstsgribu un tai ne-
atņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai 
garantētu latviešu nācijas, tās valodas un 
kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri 
gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas 
un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.

 
Turpinājums 6. lpp.

Sidnejā zied akācijas – „Acacia pycnantha“.
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Rīgas festivāla koncerti
Notiks ar klausītājiem klātienē

nātājs. Viņš ir LJAA kasieris, Dauga-
vas Vanagu Adelaides nodaļas biedrs 
un dzied Adelaides Daugavas Vanagu 
vīru korī Daugava, kā arī Adelaides 
jauktajā korī Dziesmu laiva. Andrejs 
ir bijis skaņu un apgaismošanas ope-
rators sarīkojumos gan Australijā, gan 
Latvijā, un 2019. gadā bija 36. Jaunat-
nes dienu Melburnā tehniskais koordi-
nators.  ■
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Kārla Jaudzema un Andrejs Jaudzems
Universitātes absolventi mūzikā un inženierzinātnē

Brālis un māsa – Andrejs un Kār-
la Jaudzemi ir ieguvuši grādus Mona-
ša Universitātē Melburnā. Abi nobei-
dza mācības 2019. gada beigās, bet 
kovida dēļ klātbūtnes izlaidumi bija 
atcelti līdz 2021. gada maijam.

Kārla ieguva mūzikas bakalaura 
grādu ar īpašu uzsvaru vokālajā snie-
gumā (Bachelor of Music – Perfor-
mance, Voice). Viņa turpina uzstāties 
ar vokāliem priekšnesumiem privātās 
viesībās un sarīkojumos, kā arī papil-
dina savas zināšanas un spējas plašākā 
jomā.

Kārla ir beigusi Melburnas Lat-
viešu biedrības Daugavas skolu, Mel-
burnas Latviešu vidusskolu un Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolu, kur arī 
ņēma dalību kā audzinātāja. Viņa ir 
dejojusi Melburnas TDK Ritenītis un 
TDK Jūrmalnieki, un dziedājusi vai-
rākos koncertos Austrālijā un Latvijā. 
2019. gadā Kārla bija 36. Jaunatnes 
dienu Melburnā rīcības komitejā un 
ļoti sekmīgi novadīja Jauniešu mūzi-
kas koncertu.

Andrejs ieguva inženierzinātņu 
bakalaura grādu ar uzslavu, speciali-
zējoties mehatronikā (Bachelor of En-
gineering (Honours) in Mechatronics 

Engineering), un viņa izcilās atzīmes 
nopelnīja arī dekāna uzslavu. Andrejs 
tagad strādā par inženieri konsultāci-
jas firmā Frazer-Nash Consultancy 
Adelaidē.

Tāpat kā māsa, Andrejs ir beidzis 
Melburnas Latviešu biedrības Dau-
gavas skolu, Melburnas Latviešu vi-
dusskolu un Annas Ziedares Vasaras 
vidusskolu, kur arī piedalījās kā audzi-

Andrejs un Kārla Jaudzemi.
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VSIA Latvijas Koncertu organizē-
tais Rīgas festivāls šogad izskanēs no 
11. jūnija līdz 10. jūlijam. Koncertos 
dzirdēsim spilgtākos Latvijas mūziķus 
un kolektīvus - Latvijas Radio kori, 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķes-
tri, kamerorķestri Sinfonietta Rīga, 
Latvijas Radio bigbendu, Rīgas Sak-
sofonu kvartetu, pianistu Vestardu 
Šimku, klavesīnisti Ievu Salieti, pi-
anisti Agnesi Egliņu, dziedātāju In-
taru Busuli. Koncertos skanēs Imanta 
Kalniņa mūzikas stāsti, džeza stan-
darti, dažādu laikmetu klaviermūzika, 
beļģu un franču baroka šedevri, kā arī 
vairāki jaundarbi. Festivāla koncertus 
klausītāji varēs apmeklēt klātienē.

11. jūnijā Dzintaru koncertzālē fes-
tivāla atklāšanas koncerts, kur uz ska-
tuves satiksies dziedātājs Intars Busu-
lis un Abonementa orķestris, Latvijas 
Radio bigbends un Latvijas Nacionā-
lais simfoniskais orķestris, noritēs pi-
lotprojekta ietvaros ar mērķi pārbaudīt 
praksē vakcinācijas, izslimošanas un 
testēšanas sertifikāta īstenojamību un 
praktisko pielietošanu brīvdabā notie-
košā publiskā pasākumā.

Koncerta apmeklētājiem būs jāuzrā-
da sadarbspējīgu (mašīnlasāms QR kods) 
vakcinācijas, izslimošanas vai testēšanas 
sertifikātu. Testēšanas sertifikātam jāat-
bilst vismaz vienai no šādām prasībām: 

pēdējo 48 stundu laikā ir veikts Covid-19 
tests, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, 
un tas ir negatīvs, vai pēdējo 6 stundu lai-
kā pirms pasākuma norises veikts SARS-
CoV-2 antigēna tests, un tas ir negatīvs.

Apmeklētājiem būs jālieto mutes 
un deguna aizsegs visā pasākuma no-
rises laikā. Klausītājiem būs fiksētās, 
personalizētās sēdvietas. Blakus varēs 
atrasties ne vairāk kā divas personas, 
kas nav vienas mājsaimniecības lo-
cekļi, un ne vairāk kā četras personas, 
kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. 
Pametot sēdvietu, personām būs jāie-
vēro divu metru fiziskās distancēšanās 
nosacījumi. Koncerta maksimālais 
apmeklētāju skaits ir ne vairāk kā 500 
personas. Apmeklētājiem būs jāuzrāda 
arī personu apliecinošs dokuments.

Koncertā līdzās dziesmām no Kārļa 
Lāča Latvju simfonijas un teātra mūzi-
kas dzirdēsim arī iemīļotus džeza stan-

 
Turpinājums 14. lpp.
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Aicinām ikvienu 
piebiedroties Melbur-
nas aizvesto piemiņas 
atcerei ar aizdedzinātu 
svecīti!

Sarīkojuma goda 
viese Sandra Kalniete, 

Eiropas parlamenta ilggadīga depu-
tāte, Baltijas ceļa idejiskā veidotāja, 
Likteņdārza līdzdibinātāja, rakstnie-
ce – autore starptautiski atzītajai, pla-
ši tulkotajai ģimenes autobiogrāfijai 
„Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos“, 
Valsts svētku runas teicēja Austrālijā 
un šīgada Aizvesto piemiņas atceres 
pasaules mēroga „Aizvestie. Neaiz-
mirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija depor-
tācijām“ pasākuma idejas autore.

Īpašu, apvienotu uzrunu 80 gadu 
deportēto piemiņas atcerei sniegs visi 
trīs Baltijas valstu prezidenti.

Uzrunu teiks arī Latvijas Goda kon-
suls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš.

Ar priekšnesumiem piedalīsies 
Melburnas kori DAINA un VESE-
RIS, vijolniece Sofija Kirsanova un 
flautiste Līvija Džadža (Judge).

Melburnas sarīkojums idejiski sa-
sauksies ar Latvijas valsts ierosināto 
Aizvesto piemiņas atceri. Atspoguļo-
sim idejas autores Sandra Kalnietes ie-
rosinājumu, nolasot savu – Melburnas 
ģimeņu deportēto tuvinieku vārdus un 
nosūtot fotogrāfiju no mūsu sarīkoju-

ma publicēšanai 
Latvijas Nacio-
nālās bibliotē-
kas portālā: de-
portētie@lnb.lv
Deportēto 
vārdu 
lasījums

Aicinājums 
nosūtīt uz: info.
mloa@g mail .
com savu 14. jūnijā deportēto tuvinie-
ku vārdus un vietas Latvijā, no kurām 
viņi tika izsūtīti, līdz piektdienai, 
11. jūnijam.

Vārdus ir paredzēts pārpublicēt 
Latvijas augšminētajā lnb portālā un 
laikrakstā Latvietis.

Sarīkojuma laikā svētdien tiks 
uzņemtas dalībnieku bildes (screens-
hots), ko pievienot Latvijas Aizvesto 
piemiņas Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas publicētajai digitālajai kartei.

Sarīkojums pieejams:
https://deakin.zoom.us/j/88661463722 
Meeting ID: 886 6146 3722.

Saite būs aktīva 13. jūnija rītā no 
plkst. 10.45.

Pieminēsim Melburnā! Tiekamies 
svētdien, 13. jūnijā, plkst. 11.00!

Anita Andersone,
MLOA valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Satversmes tiesa ir 

pieņēmusi spriedumu 
par „Stambulas konven-
cijas“ atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmei. 
Tiesa piektdien pazi-

ņoja savu spriedumu par šo Eiropas 
Padomes konvenciju, kuras mērķis 
ir novērst un apkarot vardarbību pret 
sievietēm un vardarbību ģimenē. 
Spriedums – konvencija esot atbilstoša 
Satversmei, vismaz tajos konkrētajos 
pantos, kurus tiesa bija lūgta izvērtēt.

Sprieduma praktiskā nozīme ir 
tāda, ka tagad būs ļoti grūti celt ju-
ridiskus iebildumus konvencijai, lai 
vēl atliktu tās ratifikāciju. Latvija jau 
2019. gada 28. novembrī bija paraks-
tījusi konvenciju, bet tā stātos spēkā 
Latvijā tikai pēc Saeimas ratifikācijas.

Tāpat kā daži citi Satversmes tie-
sas spriedumi, šis spriedums izraisa asu 
pretreakciju. Piemēram – maija beigās 
tiesa sprieda, ka Varakļānu novada pie-
vienošana Rēzeknes novadam neatbilst 
Satversmei. Vēl nesen Satversmes tiesa 
sprieda par atvaļinājumu un pabalstu sa-
karā ar jaundzimušo bērnu. Pirms sešiem 
gadiem tā lēma, ka Satversmei atbilst pie-
nākums novietot Latvijas valsts karogu 
pie fiziskajām personām piederošām dzī-
vojamām ēkām, bet ka sods par šā pienā-
kuma nepildīšanu Satversmei neatbilst.

Skaļais sašutums parasti ir vērsts 
pret pašu spriedumu, jo nepatīk tā sa-
turs. Tiesneši tiek apsaukāti dažādos 
nepatīkamos veidos; tiek apšaubīta 
Satversmes tiesas tiesnešu kompeten-
ce jurisprudencē. Retāk tiek pārrunāta 
Satversmes tiesas argumentācija, kā-
pēc pieņemts tieši tāds spriedums.

Jāatceras, ka viena no svarīgākām 
Trešās atmodas prasībām bija tiesiska 
valsts. Valsts, kur var paļauties uz li-
kumiem, un kur ir „Viens likums, vie-
na taisnība visiem“.

Satversmes tiesas spriedumi balstās 
uz Latvijas Republikas satversmi un vis-
pār atzītajiem cilvēktiesību principiem. 
Ja nepatīk spriedums, tad nav jāapsaukā 
tiesa, bet jāmaina Satversme paredzēta-
jā kārtā. Galvenais klupšanas akmens ir 
Satversmes 8. nodaļa – „Cilvēka pamat-
tiesības“. Satversmes Sapulce nevarēja 
vienoties par šādām pamattiesībām, un 
tāpēc oriģinālā 1922. gadā pieņemtajā 
Satversmē ir tikai pirmās septiņas no-
daļas. „Cilvēku pamattiesības“ tika ie-
kļautas Satversmē tikai 1998. gadā.

Atcerēsimies, ka pamattiesību mēr-
ķis ir mūs visus aizsargāt, ne tikai tos, 
kuri iekļaujas nosacītā „vairākumā“.

Satversmes tiesai būtu daudz vieg-
lāks darbs, ja „Cilvēku pamattiesības“ 
tiktu svītrotas no Satversmes, bet vai 
kāds patiešām vēlētos ierosināt sākt iet 
pa šo ceļu? Kas varētu tad būt nāka-
mais solis?

GN

80 gadu aizvesto piemiņas 
atcere Melburnā
Attālinātā režīmā svētdien, 13. jūnijā, plkst. 11.00 zūmtelpā

Goda viese Sandra Kalniete

Sandra Kalniete.

No kreisās: LR prezidents Egils Levits, Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida 
(Kersti Kaljulaid), Lietuvas prezidents Gitans Nausēda (Gitanas Nausėda).
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Pēc 18 mēnešu sa-
biedriskās un kulturālas 
dzīves pārtraukuma, Co-
vida–19 pandēmijas oku-
pācijas periodā, Sidnejas 
Latviešu teātris (SLT) 
bija laimīgā kārtā noķē-
ris pareizo brīdi atbraukt 

uz Melburnu, un 22. maijā Latviešu 
Namā izrādīt savu jauniestudēto Ivetas 
Salgrāves lugu LĪČU VILINĀJUMS.

Ja brauciens būtu nolikts nedēļu vē-
lāk, teātra izrāde melburniešiem, Co-
vida–19 untumu dēļ, nebūtu notikusi. 
Tagad melburnieši var pateikties likte-
nim par doto iespēju sabiedriski satik-
ties un piedevām vēl noskatīties jauko 
uzvedumu. Paldies Covidam un SLT!

Šī luga ļāva mums, trimdiniekiem, 
labāk saskatīt un saprast Latvijā dzīvo-
jošās tautas dzīvesveidu, viņu spējas 
redzēt, atrast, saprast vai izvēlēties to 
pareizāko, ko darīt, kad pagātnes piere-
dze nedod norādījumus un ceļu uz kaut 
ko gaišāku, labāku un godīgāku, kas 
būtu bijis jānokārto pēdējos 30 gados, 
lai iztaisnotu visu to, kas tika sajaukts 
50 gadu komunisma jūgā. Pēdējos 30 
gados dzīve uz laukiem pēc pazaudē-
tiem dokumentiem, nacionalizētām 
lauksaimniecībām, iznīcinātām sētām, 
izklīdušiem vai pazudušiem mantinie-
kiem ir radījuši vēl lielākas neskaidrī-
bas, nesaprašanās un dezinformāciju, 
nekā 19. gs. vēsturiskie mērnieku laiki.

Lugā piedalījās aktieri: Ilona Brū-
vere. Jānis Čečiņš, Ojārs Greste, 
Andris Kariks un Ilze Viļuma. Reži-
sors Jānis Grauds bija sekmīgi ielicis 
lomās pareizos aktierus un aktrises, 
izvēloties piemērotākos ansambļa da-
lībniekus, aizpildot lugā paredzētās 
personas attiecīgās paaudžu pakāpēs. 
Katrs no viņiem/viņām veica savu 
lomu lieliski. Tas ir, ko mēs, Melbur-
nas skatītāji, ar patiku un kopā sanāk-
šanas prieku, piedzīvojam.

Teātra cienītāji aizies mājās pēc 
šīs jaukās izrādes un atcerēsies kaut 
ko jauku un interesantu piedzīvojuši 

pēc 18 mēnešu mājas režīma. Katram 
būs savs izrādes moments, ko atcerē-
ties. Atļaušos pieminēt jaunās aktrises 
Ilzes Viļumas skaidro dikciju – katrs 
izrunātais vārds vai izsauciens nonāca 
zālē, kuras akustika nav tā labākā, pil-
nīgā skaidrībā.

Ir jābrīnās, kā SLT ir varējis ne ti-
kai sagatavot un uzvest lielu lugu Co-
vida nedrošajā pandēmijas periodā, bet 

atvest lugas ansambli ar pilnām deko-
rācijām uz Melburnu. Tas ir notikums, 
kas paliks nākotnē kā ievērības cienīgs 
teatrāls pasākums vēstures skatījumā.

Melburniešu vārdā izsaku lielu 
paldies Sidnejas Latviešu teātrim!

Ivars Mirovics
Melburnā,
1.06.2021.

Laikrakstam „Latvietis“

Sidnejas Latviešu teātris Melburnā
Melburniešu vārdā – paldies!

No kreisās: Zigis (Jānis Čečiņš), Roberts (Andris Kariks), Kārlis (Ojārs Greste).
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Sidnejieši un melburnieši pēc izrādes. No kreisās: Ojārs Greste, Baiba Rada 
(Rudd), Ilze (Bonija) Viļuma, Inta Geberta un Ilona Brūvere.
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No kreisās: Robina (Ilze (Bonija) Viļuma) un Zigis (Jāns 
Čečiņš).
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No kreisās Astra (Ilona Brūvere), Kārlis (Ojārs Greste).
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Covid 19 ierobežotie 
pulcēšanās noteikumi 
smagi ietekmēja Aus-
trālijas Latviešu teātra 
(ALT) darbību pēdējo 
12 mēnešu laikā. Daudz 
no tā, kas bija plānots te-
ātra skatuvei iepriekšējā 

gadā, bija jāatliek.
Tagad pulcēšanās likumu atvieg-

lojuma ieviešana, atļāva ALT beidzot 
sasaukt pilnsapulci, lai caurskatītu 
pagājušā gada ierobežoto aktivitāti un 
nospraustu nākotnes darbību cerībā, 
ka visi sabiedriskie pulcēšanās aizlie-
gumi drīz beigsies un varēs atkal rīkot 
mēģinājumus un izrādes uz Melburnas 
Latviešu Nama skatuves gan par prie-
ku pašiem teātriniekiem, gan Melbur-
nas latviešu sabiedrībai.

Pilnsapulce notika 2021. gada 
2. maijā, uz kuru ieradās 13 pilntiesīgi 
ALT biedri. Izejot cauri pilnsapulces 
noteikumiem, un cerībā uz labvēlīgām 
pandēmijas maiņām, sapulce varēja ar 
zināmu pārliecību nospraust nākotnes 
rosību un mērķus, un ALT nākošā 
gadā varēs atkal strādā pilnā jaudā. 
Aktieri un visi tehniskie darbinieki 
varēs atkal nākt uz mēģinājumiem, sa-
gatavot izrādes, likt skatuvei priekška-

ram atkal atvērties sev un Melburnas 
skatītājiem par prieku.

ALT vadībā kā priekšniece tiek 
ievēlēta Ieva Ozoliņa, viņas vietnie-
ce un mākslinieciskā vadītāja Judīte 
Šmite, sekretārs Gvido Zundurs; ka-
sieris Pēteris Saulītis, protokolists Jā-
nis Kārkliņš, ārējā informācija – Ilze 

Nāgela, mākslinieciskā palīdze Inta 
Geberta un jaunatnes pārstāvis Miķe-
lis Stepaņuks.

Pieminot pagājušā gada notiku-
mus, Ieva Ozoliņa ziņo, ka ir dibinā-
ta Pasaules Latviešu Amatieru Teātru 
Savienība (PLATS), kas darbosies kā 
jumta organizācija latviešu amatieru 
teātriem ārpus Latvijas. ALT ir iestā-
jies šajā organizācijā.

ALT ir iegādājies LED subtitru ek-
rānu, ko varēs izmantot izrādēs.

Kas attiecās uz nākotnes darbību, 
bija ierosinājumi teātrim piesaistīt 
vairāk bērnus un jauniešus, un lai te-
ātra biedriem būtu iespēju tikt biežāk 
uz skatuves, teātrim vajadzētu uzvest 
katru gadu vienu lielu tautas lugu. Tas 
dod teātra dalībniekiem prieku būt ak-
tieriem, un līdz ar to tas arī piesaistītu 
vairāk skatītājus. Bez skatītājiem teāt-
ris, diemžēl, nevar pastāvēt.

Ar zināmu prieku var ziņot, ka šī 
gada 28. un 29. augustā paredzēta ALT 
izrāde Glābjas, kas var Valdas Rubes 
režijā, piesaistot dekoratori R. Kauliņu.

Ivars Mirovics,
5.06.2021.

Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas Latviešu teātris
Darbības gada pārskats

ALT valde. Pirmā rindā no kreisās: Inta Geberta, Judīte Šmite, Ieva Ozoliņa; 
otrā rindā: Pēteris Saulītis, Miķelis Stepaņuks, Ilze Nāgela, Gvido Zundurs, 
Jānis Kārkliņš.
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Izrādes „Glābjas, kas var“ dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās: Inta Geberta, 
Valda Rube (režisore), Ieva Ozoliņa; otrā rindā: Pēteris Saulītis, Miķelis Stepa-
ņuks, Gvido Zundurs, Māra Kaziņa, Rita Kauliņa, Gatis Zundurs.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī
http://www.laikraksts.com
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Sestdien, 2021. g. 
1. maijā, siltā, saulaina-
jā rudens dienā Sidnejas 
Daugavas Vanagu namā 
20 vanagu biedri, draugi 
un ikmēneša pusdienu 
rīkotāji atzīmēja Latvijas 
Republikas 1990. g. ne-

atkarības atjaunošanas dienu – 4.maiju.
Nodaļas sekretāre un vanadžu 

priekšniece Gundega Zariņa uzru-
nāja klātesošos, atgādinot, ka ik gadu 
maija pusdienās parasti atzīmēja Kur-
zemes cietoksni un 2. pasaules kara 
beigas – 8. maiju, bet ilgi gaidītā Lat-
vijas neatkarības atjaunošana tagad ir 
kļuvusi nozīmīgāka, kaut nekādā ziņā 
nemazinām ļaužu pateicību drosmīga-
jiem leģionāriem, kuri cīnījās kara pē-
dējos mēnešos sīvās cīņās aizstāvot pē-
dējo Latvijas brīvo nostūri – Kurzemē.

Uz lielā ekrāna parādīja filmu, kas uzņemta nozīmīga-
jā dienā – 1990. g. 4. maijā Rīgā, kad Augstākā padome 
nobalsoja Latviju iekļaut atkal pasaules brīvvalstu kopu-
mā. Saprotams, ļaudis gavilēja, priecājās, dziedāja, slavēja 
Augstākās padomes drosmīgos balsotājus. Milzīgi nozīmī-
ga diena tautas vēsturē un ļaužu atmiņās!

Pēc filmas noskatīšanas klātesošie sajūsmināti nodzie-
dāja Daugav’ abas malas un ar Sidnejas vanagu nodaļas 
priekšnieces izdalīto šampānieti uzdzēra tostu Latvijai.

Sekoja saimnieces Ināras gatavotās cūkas cepeša pus-
dienas, un visi priecīgā gaisotnē pakavējās vēl ilgi atmiņās 
un pārrunās.

Gundega Zariņa
Laikrakstam „Latvietis“

Baltā galdautu svētku dienas sarīkojums
4.maija atcere Sidnejā

DV Sidnejas nodaļas 1. maija pusdienu dalībnieki.
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Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas priekšsēde Ināra 
Sīkā 1. maijā pasniedz DV $1000 ziedojumu SLB latviešu 
skolas pārzinim Normundam Ronim. FO
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Latvijas tauta izcīnīja savu valsti 
Brīvības cīņās. Brīvi vēlētā Satvers-
mes sapulcē tā nostiprināja valsts ie-
kārtu un nolēma sev Satversmi.

Latvijas tauta neatzina okupācijas 
režīmus, pretojās tiem un atguva brī-
vību, 1990. gada 4. maijā atjaunojot 
valstisko neatkarību uz valsts nepār-
trauktības pamata. Tā godina savus brī-
vības cīnītājus, piemin svešo varu upu-
rus, nosoda komunistisko un nacistisko 
totalitāro režīmu un to noziegumus.

Latvija kā demokrātiska, tiesiska, 
sociāli atbildīga un nacionāla valsts 
balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, at-
zīst un aizsargā cilvēka pamattiesības 
un ciena mazākumtautības. Latvijas 
tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvi-
jas valsts neatkarību, teritoriju, tās vie-
notību un demokrātisko valsts iekārtu.

Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā 
kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu 
tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu 
valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vēr-
tības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā 

vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, 
solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba 
tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrī-
bas pamats. Ikviens rūpējas par sevi, sa-
viem tuviniekiem un sabiedrības kopējo 
labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, 
nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.

Latvija, apzinoties savu līdzvērtību 
starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts inte-
reses un veicina vienotas Eiropas un pasau-
les ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību.”

Satversmes 1. pants:
“Latvija ir neatkarīga demokrātis-

ka republika.”
Satversmes 91. pants: 
“Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi liku-

ma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek 
īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

Satversmes 99. pants:
“Ikvienam ir tiesības uz domas, 

apziņas un reliģiskās pārliecības brīvī-
bu. Baznīca ir atdalīta no valsts.”

Satversmes 110. pants:
“Valsts aizsargā un atbalsta laulī-

bu — savienību starp vīrieti un sievie-
ti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. 
Valsts īpaši palīdz bērniem invalī-
diem, bērniem, kas palikuši bez vecā-

ku gādības vai cietuši no varmācības.”
Satversmes 112. pants:
“Ikvienam ir tiesības uz izglītību. 

Valsts nodrošina iespēju bez maksas 
iegūt pamatizglītību un vidējo izglītī-
bu. Pamatizglītība ir obligāta.”

Lietas fakti
Lieta ierosināta pēc divdesmit viena 

13. Saeimas deputāta (turpmāk – Pietei-
kuma iesniedzējs) pieteikuma. Pieteikuma 
iesniedzējs citstarp norāda, ka Stambulas 
konvencijas 12. panta 1. punkts kopsakarā 
ar 4. panta 3. punktu un 3. panta “c” pun-
ktu pēc būtības liek valstij veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai veicinātu izmaiņas sabied-
rības domāšanā, attieksmē un nepieļautu 
diskrimināciju attiecībā uz cilvēkiem, kuri 
identificē sevi nevis ar tiem dzimšanas brī-
dī noteikto dzimumu, bet ar citu dzimumu.

Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata, 
apstrīdētās normas neatbilst Satversmē 
ietvertajām Latvijas valsts konstitu-
cionālo identitāti veidojošām ģimenes 
un kristīgajām vērtībām, Satversmes 
99. pantā ietvertajām tiesībām uz do-

Stambulas konvencija ...
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 12. lpp.
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Jau rīt man būs 30 gadi. Šī būs mana otrā 
dzimšanas diena kopš mēs atbraucām uz 
Latviju, un otrā dzimšanas diena kopš Co-
vid pandēmijas sākuma. Šī arī būs mana otrā 
dzimšanas diena kopš mana tēva aiziešanas 
viņsaulē.

Ja būtu iespējams patīt laiku atpakaļ uz 
24. maiju 2020.g, mēs būtu gandrīz nepa-

zīstamā pasaulē. Pandēmijas īstais uzliesmojums pasaules 
mērogā bija tikko uzsācies. Man bija plāni ceļot uz Gruziju, 
uzstāties gan Latvijā, gan ārzemes, un mierīgi baudīt dzīvi 
Eiropā. Bet tagad, ja skatāmies uz šodienu...

Dzīve ir digitāla un nekad neies atpakaļ uz veco slodzi. 
Kas vēl ir mainījies? Ak, jā! Man ir bijuši vairāki atcelti 
lidojumi, 2 potes, daži koncerti, iespējas strādāt ar vairā-
kiem talantīgiem latviešu mūziķiem un piedalīties ierakstā 
2 komerciālos albumos ar Reini Jauno un Rāmi Riti. Kas 
vēl? Ir gandrīz bijis pusotrs gads, kad pēdējo reizi apkam-
pu savu ģimeni Austrālijā. Gandrīz pusotrs gads, kad sa-
tiku savus draugus, un pusotru gadu neesmu ēdis manas 
vecmammas varenās kūkas un pīrāgus. Es vēl nekad nees-
mu redzējis manu brālēnu un māsīcas meitiņas, kuras jau 
staigā, un sāk šo un to arī stāstīt saviem mīļiem vecākiem. 
Esmu šogad arī uzdevis sev uzdevumu – iemācīties krievu 
un franču valodas.

Привет! Bonjour!

Ko vēl?...
Piedzīvoju -20°C un īstu Ziemeļu ziemu. Atklājām dau-

dzas foršas pastaigas un vietas tepat Latvijā kopā ar Lailu, 
kura ir bijusi mans akmens šajā trakā laikā. Iemācījos brū-
vēt alu un taisīt konservus. Esmu iemācījis daudz par meža 
sēnēm – kuras drīkst ēst, kuras – nevajadzētu. Esmu iegu-
vis citu saprašanu par pasauli, par cilvēkiem, par maniem 
tuviniekiem. Dzīve ir skaista! Dzīve ir sūds! Priekā! À la 
vôtre! Ваше здоровье! Cheers!

Un ko tagad?
Izskatās, ka Austrālija īsti nevērtē sava pilsoņa atgrie-

šanos, ja viņiem nav 3 liekas 
štukas ($3000) bankas kontā, 
lai sēdētu kaut kādā bēdīgā 
hoteļa istabā 2 nedēļas.

Es nezinu, kad būs nā-
kamā reize, kad es uzkāpšu 
uz Austrālijas zemes. Ceru, 
ka drīzumā varēs jau ceļot 
mierīgi.

Bet, ja ir viena laba lie-
ta, kas ir notikusi šogad – es 
jūtu, ka šis ir bijis viens no 
maniem ražīgākajiem ga-
diem ar savu mūziku un kre-
ativitāti. Es jūtos, ka mana 
mūzika saprašana, spēlēša-
nas spējas un komponēša-
na ir uzlabojusies, un esmu 
izaudzis. Esmu priecīgs un 
lepns par šo.

Un ko tālāk?
Realizēt savus sapņus – komponēt mūziku televīzijai 

un filmai. Būtu labāks cilvēks pret maniem tuviniekiem un 
mīļiem. Turpināt patiešām un racionālā veidā meklēt patie-
sību šajā pasaulē.

Kas par gadu! Šis ir gan bijis tāds gads, par ko es varēšu 
stāstīt maniem bērniem. To labo un to slikto.

Imants Ziedonis bieži māk atspoguļot šādus momentus:
Un, kad es paskatos uz rietiem,
Kāds roku man uz pleca liek:
Mums šajā dzīvē visa pietiek.
Mums tikai laika nepietiek. –
Paldies Ingrīdai Biezaitei par atgādinājumu katru mē-

nesi uzrakstīt jums īsu rakstiņu. Apsveicu ar 5 gadiem Cie-
ma Avīzīti!

Uz redzēšanos!
Ivars

23.05.2021

Ivars Štubis no Rīgas
Dzimšanas diena
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Danču vakars? Nu protams! Varēs iemācīties ko jaunu, 
baudīt foršu mūziku, pavadīt jauku vakaru ar veciem 
draugiem un arī izveidot jaunas draudzības.
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Šogad pavisam neparastu Starp-
tautisko Muzeju nakti piedzīvojis ne 
viens vien muzejs un tā apmeklētāji 
visā plašajā pasaulē. Arī Tukuma mu-
zejs meklēja jaunus ceļus un iespējas, 
kā nokļūt pie skatītājiem, ja jau skatī-
tāji nedrīkst ienākt muzejā. Šogad Mu-
zeju nakts tēma bija robežas, aicinot 
izcelt robežas kā kultūras mantojuma 
un robežu radīta kultūras mantojuma 
aspektus, ko Tukuma muzejs izvēr-
sa vairāku notikumu apvienojumā ar 
nosaukumu Ārpus robežām. Tas bija 
muzeja iznāciens ielās, laukumos, 
sētā, dārzā, pilsētā – ietverot dažādu 
ar acīm baudāmu, klausāmu un lasā-
mu pieturpunktu kopumu.

Viens no spilgtākajiem momen-
tiem Tukuma Muzeju naktī, kas sākās 
jau dienā – LAIMOŅA MIERIŅA 
sešu gleznu reprodukciju parāde Dur-
bes pils pagalmā pie klēts sienām ar 
nosaukumu Mieriņš muižā. Šī brīvda-
bas mākslas izstāde rada lielisku kon-
trastu starp senatnīgo vidi un moderno 
glezniecību, turklāt tādējādi mudinot 
dažādos rakursos paraudzīties uz ro-
bežu tēmu. Apmeklētājus pārsteidz 
neierastas glezniecības reprezentācija 
senā muižas ansamblī pie vēsturiskas 
ēkas sienas, ļaujot apcerēt robežu jau-
tājumus vidē un mākslā. Arī paša Lai-
moņa Mieriņa glezniecībā redzams, 
ka mākslinieks pievērsies robežu jau-
tājumiem, to definēšanai un  pārkāpša-
nai – precīzie laukumi, to pārklāšanās, 
skaidrā ģeometrija pretstatā un apvie-
nojumā ar brīviem notecinājumiem un 
krāsas šļakstiem.

Brīvdabas gleznu reprodukciju 
ekspozīciju Muzeju naktī un dienā pa-
pildināja kokļu mūzika, vēl intensīvāk 
ļaujot apmeklētājiem izbaudīt plūsto-
šās robežas starp zināmo un nepieras-
to. Vakara stundās reprodukcijas tiek 
izgaismotas, paspilgtinot krāsu spēku 
un radot efektīgu iespaidu pat nejau-
šam garāmgājējam.

„Krāsa eksistē kā fizisks fakts. 
Viena pret otru nostādīta, tā var radīt 
zināmu noskaņojumu, emociju. Tā-
tad krāsa var eksistēt pati (par sevi), 

var būt neatkarīga no priekšmeta. Es 
domāju, ka tā ir māksla, jo māksla ir 
EXPERIENCE (pieredze, pārdzīvo-
jums), ne objekts,“ savulaik māksli-
nieks Laimonis Mieriņš stāstījis vēs-
tulē rakstniecei un dzejniecei Indrai 
Gubiņai, 27.03.1965.

Gleznotājs, Līdsas Mākslas kole-
džas pasniedzējs, Laimonis Mieriņš 
ir mūsu novadnieks – dzimis Tukuma 
apriņķa Slampes pagastā; Otrā pa-
saules kara beigās nonācis Vācijā, bet 
darba mūžu pavadījis Anglijā. Daudz 
mācījies no Valdemāra Tones (1892–
1958). Viņš piederējis atjaunotajai 
pagāniskajai draudzei Dievturi un mī-
lējis tautas mūziku, tostarp stīgu ins-
trumenta – kokles izpildījumā.

Piedalījies izstādēs Anglijā un ci-
tās valstīs, arī Latvijā. Pirmā Laimo-
ņa Mieriņa izstāde Tukumā notika 
Tukuma Mākslas muzejā 2013. gadā. 
Brīvdabas izstādē Durbes pils pagal-
mā eksponētas to gleznu reproduk-
cijas, ko Tukuma muzejam dāvināja 
mākslinieka dzīvesbiedre Ilga Mieri-
ņa 2021. gadā. Ekspozīciju papildina 
pavadteksts latviešu, krievu, angļu un 
vācu valodā.

Maijs ir muzeju svētku mēne-
sis – dažas dienas pēc Muzeju nakts 
18. maijā atzīmējam Starptautisko mu-
zeju dienu. Arī šī diena Tukuma muze-
jā iekrita mākslas zīmē. Lai arī muzeju 
klātienes apmeklējums Latvijā vēl nav 
atsācies, ļoti uz to cerot un gatavojoties 

tiešsaistē, atklājām 
Anitas Melderes 
un viņas skolotā-
ju gleznu izstādi 
Paldies, skolotāj! 
Tukuma Mākslas 
muzejā un svinē-
jām mākslinieces 
dzimšanas dienu.

Izstādē skatā-
mi Anitas Melde-
res dažādu periodu 
un žanru darbi, 
kam līdzās viņas 
skolotāju un otas 
radinieku – Jāņa 
Oša, Edgara Iltne-

ra, Eduarda Kalniņa un Jāņa Pauļuka 
gleznas. Viņu daiļradi vieno līdzīgi lī-
niju, krāsu attiecību un noskaņu mek-
lējumi un risinājumi.

„Visas dzīves garumā manu sko-
lotāju neredzamā klātbūtne ir bijusi 
mans spēka avots, sniegusi pārlie-
cību tam, ko daru un drosmi izturēt 
šaubu brīžos,“ teic māksliniece Anita 
Meldere, domājot par izstādi Tukuma 
Mākslas muzejā.

Izstādes darbi aptver laikpos-
mu no pavisam agrīniem – studiju 
gadiem 1970. gadu sākumā līdz pat 
pavisam svaigiem 2020. gada dar-
biem. Jaunības maksimālisma un 
dzīvesprieka piesātinātajā gleznā 
Spogulis Anita Meldere gleznojusi 
sevi – Mākslas akadēmijas Gleznie-
cības nodaļas studenti, dzirkstoša 
prieka un gaismas pilnu. Arī vēlāk 
tapis ne viens vien pašportrets, at-
klājot mākslinieces dažādās rakstura 
šķautnes.

Portretu glezniecībai mākslinieces 
daiļradē ir īpaša loma – dzīves laikā 
tapuši neskaitāmi delikāti, noskaņu un 
nianšu bagāti portreti, kuru skatieni 
gandrīz hipnotizējoši uzrunā skatī-
tāju – no Pašportreta ar zaļo šalli uz 
mums raugās mērķtiecīga, apņēmīga 
un koncentrēta gleznotāja.

20. gs. 90. gados Anitas Melde-
res mākslinieciskajā rokrakstā strauji 
ienāk abstraktā glezniecība – vieglu, 
dejojošu līniju un krāsu laukumu sa-
kausējums, biezas krāsas akcenti lī-
dzās gandrīz akvareliskam eļļas krāsu 
pludinājumam un notecinājumiem. 
Intensīva, negaidīta un pārsteidzoša 
glezniecība, kas piesaista ar enerģiju 
un krāsu spēku.

Izstāde Paldies, Skolotāj! ir siltu-
ma, gaišuma un pateicības piepildīta 
izstāde, kurā Anitas Melderes gleznās 
redzam netieši atbalsojamies viņai 
svarīgo mākslinieku domu un nere-
dzamās klātbūtnes pieskārienus.

Izstādē skatāmas gleznas no Tu-
kuma muzeja, Zuzānu kolekcijas, 
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, 

Mieriņš muižā, Meldere – muzejā
Maijs ir muzeju svētku mēnesis

Klēts Durbes pils pagalmā.
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Anita Meldere izstādes atklāšanā.
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Kopš 2020. gada ru-
dens, projekta Trimdas 
kokle iniciatores Mā-
ras Lindes novadītās 
Koklītes skanēja virtuā-
lās tikšanās ar latviešu 
kopienām Amerikā ir 

ievērojami cēlušas gaismā informāciju 
par koklēšanas tradiciju trimdā un tās 
daudzveidīgām izpausmēm atsevišķos 
ASV reģionos. Pirmajā Koklītes ska-
nēja tikšanās reizē (2020. g. 18. ok-
tobrī), Māra Linde ar projekta Trimdas 
kokle līdziniciatori Daci Veinbergu 
vadīja sarunas ar koklētājiem un inte-
resentiem no Ziemeļkalifornijas, kuri 
dalījās atmiņu stāstos par koklēšanas 
mācībām vietējās latviešu skolās un 
vasaras nometnēs, kā arī koklēšanu 
dažādos sarīkojumos, kokļu dienās un 
dziesmu svētkos, un par viņu personī-
gām koklēm un to darinātājiem.

Līdzīga informācija tika uzklausīta 
no tautiešiem tikšanās reizēs Minesotā 
(2020. g. 6. decembrī) un Dienvidka-
lifornijā (2021. g. 25. aprīlī). Māras 
Lindes intervija ar trimdas koklēšanas 
kustības pamatlicēju Andreju Janso-
nu (2021. g. 20. februārī) ievērojami 
papildināja jau apzināto materiālu par 
koklēšanas attīstību trimdas gados.

Savukārt piektajā Koklītes ska-
nēja pasākumā – 2021. g. 30. maijā 
pēc Māras Lindes vērtīgā ievadā par 
trimdas koklēšanas kustību no tās 
pirmsākumiem 1960. gados līdz mūs-
dienām – Oregonas un Vašingtonas 
štatu koklētājiem un interesentiem bija 
iespēja dalīties ar savām koklēm un 
stāstiem par savu koklēšanas pieredzi. 
Pateicoties virtuālam ZOOM formā-
tam, kas šim nolūkam šķiet ideāli pie-
mērots, varēja piedalīties arī koklētājas 
no Kanādas un pat no Jaunzēlandes.

Māra Linde uzsāka sarunas ar in-
formāciju kuru viņa bija uzzinājusi par 
koklēšanu Sietlas latviešu sabiedrībā. 
Savā ievadā Māra jau bija pieminēju-
si, ka 1961. gadā koklētājs un kokļu 

darinātājs Valdis 
Kārkls tieši Sietlā 
iesāka būvēt kokli, 
kura uzskatāma 
par pirmo darināto 
kokli ASV; pēdējie 
kokles būvniecī-
bas darbi veikti 
Aļaskā. Kokles 
spēles galvenā un 
iemīļotā skolotāja 
bijusi Irēna Ol-
sena, kura 70. un 
80. gados iemācī-
jusi daudziem jau-
niešiem koklēt pēc 
koklēšanas meto-
des, kas atrodama 
1965. gadā izdota-
jā Andreja Jansona 
grāmatā Koklēša-
na. Māra arī atzī-
mēja ka 9. Kokļu 
dienas, kuras Siet-
las tautieši nosau-
kuši par 1. Rie-
tumkrasta Kokļu 
dienām, notikušas 
1974. gadā Sietlā. 
Benita Jaundāl-
dere atcerējās koklēšanas mēģināju-
mus svētdienas vakaros pirms tautas 
dejas mēģinājumiem, spēlētās Mār-
tiņa un Pētera Aldiņa tautasdziesmu 
apdares un koklēšanu Bruno Skultes 
rapsodijā par latviešu ganu dziesmām 
Ganiņš biju. Benita vēl stāstīja, ka pa-
rasti viņa, kā arī citi koklētāji, ne vien 
koklēja, bet arī dejoja Sietlas tautas 
deju kopā.

Vienā Smithsonian institūta rīko-
tajā festivālā Vašingtonā, DC, Siet-
las jaunieši esot piedalījušies gan kā 
koklētāji, gan kā dejotāji. Turklāt tau-
tas deja Rucavietis ir bijusi viena no 
A. Jansona grāmatas visbiežāk spēlē-
tajām un visiemīļotākajām apdarēm. 
Sava stāstījuma laikā Benita Jaundāl-
dere arī pieminēja solo koklētāju Jāni 

Beišānu, kura apbrīnojamā kokles 
spēle esot iedvesmojusi viņu un citus 
tā laika jauniešus pievērsties koklēša-
nai. Sarunas bagātināja Kārlis Ābo-
liņš ar savu raito kokļu spēli, ieprieci-
nādams klausītājus ar informāciju, ka 
viņš ir pievērsies kokļu būvniecībai, 
kuras rezultātā ir tapušas sešas kokles.

Pārslēdzoties uz sarunām ar klāt-
esošiem koklētājiem no Oregonas, 
Māra Linde secināja ka koklēša-
nas tradīcija iesākusies Oregonā ap 
1967. gadu, balstoties uz informāciju 
laikrakstā LAIKS, ka tajā gadā kok-
lētāji no Oregonas piedalījušies Kokļu 
dienās Klīvlandē. Bagātīgu informā-
ciju par koklēšanu Portlandē sniedza 
ilggadīgais koklētājs un koklēšanas 
skolotājs, pēc profesijas inženieris, 
Valdis Garūts. Pateicoties tikšanās 
reizei ar Kanādā dzīvojošo kokļu da-
rinātāju Kārli Staško 1971. gadā, Val-
dis iegādājās Staško kokli un iesāka to 
mācīties pēc norādījumiem A. Jansona 
grāmatā. Neilgi pēc tam Valdis latvie-
šu privātmājās iesāka mācīt kokles 
spēli latviešu jauniešiem Portlandē. 
Koklēšanas ansamblī, kurā arī bijusi 
basa kokle, interese par koklēšanu no 
jauniešu puses bija liela. Valdis ne vien 
nospēlēja divas tautasdziesmu apdares 
uz savas kokles, bet arī nodemonstrēja 
savu paša būvēto un fascinējošo elek-
tronisko kokles skaņotāju.

Māra Zommere silti atcerējās 
draudzīgo gaisotni Portlandes koklē-
šanas pulciņā, kā arī bagātīgo kultūras 

„Koklītes skanēja”
Gaišā tikšanās ar Oregonas un Vašingtonas štatu koklētājiem

Valda Garūta kokle, kuru darinājis Kārlis Staško.
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Taira Zoldnere: Ivar, 
kad Tu ieradies Amerikā, un 
kā šeit veidojās Tava dzīve?

Ivars Avots: Esmu 
viens no eslingiešiem, un 
uz Ameriku atbraucu kā 
visi – ar kuģi. 1949. gadā 

mēs ar ģimeni nonācām Pensilvānijā. Man 
bija deviņpadsmit gadu, kabatā desmit do-
lāru, un sākumā strādāju celtniecībā par 
25 centiem stundā. Uzreiz gan domāju par 
augstākās izglītības iegūšanu, bet bēgļu 
gaitās latviešu ģimnāziju līdz galam nebiju 
pabeidzis, un man vēl nebija arī tik laba an-
gļu valoda, lai uzreiz iestātos universitātē. 
Palīdzēja politisks gadījums – es sāku ap-
zināt latviešus, kas bija nonākuši Pensilvā-
nijā. Atklājās, ka vairāki strādāja pie vietē-
jiem fermeriem gluži kā vergi, un bija pat 
gadījums, kad fermeris man metās pakaļ ar 
cirvi, kad biju atnācis runāt ar latviešiem. 
Par to sūdzējos vietējai luterāņu sinodei, tā 
veica izmeklēšanu un atlaida mācītāju, kas 
bija šo ģimeņu sponsors.

Tolaik gribēju strādāt reklāmas laukā, 
jo rakstīju jau no astoņu gadu vecuma, tajā 
skaitā arī dažādus reklāmu tekstus. Ar lute-
rāņu sinodes atbalstu man tika dota iespēja 
studēt Saskuhenas Universitātē (Susqu-
ehanna University), kas ir privāta luterāņu 
universitāte, un tur ieguvu bakalaura grādu 
Sociālajās zinībās. Atzīmes bija tik labas, 
ka nebiju vēl oficiāli beidzis koledžu, kad 
mani jau uzņēma Industriālā menedžmen-
ta programmā Vortona koledžā, Pensilvā-
nijas universitātē (Wharton Graduate Sc-
hool, University of Pennsylvania).

Taira Zoldnere: Kurp vēlāk Tevi 

aizveda profesionālā darba gaitas?
Ivars Avots: Mani vienmēr interesēja 

lieli uzņēmumi, tomēr tajā laikā bija iesā-
cies Korejas karš, un vajadzēja atrast darbu 
militārajā jomā, lai mani neiesauktu armi-
jā. Sāku strādāt aviokompānijā Boeing, un 
tomēr mani iesauca! Man gan palaimējās, 
jo strādāju kā auditors, un šajā darbā ļoti 
daudz ko iemācījos. Vēlāk atgriezos, strā-
dāju Boeing, pēc tam – par projektu vadītā-
ju kompānijā Arthur D. Little inc. Paralēli 
attīstīju arī pats savu konsultāciju bizne-
su. Nesen saskaitīju, ka savā darba dzīvē 
esmu pabijis 38 štatos ASV un 56 pasaules 
valstīs! Lai gan šajā laikā nevarēju aktīvi 
piedalīties latviešu sadzīvē, tomēr izdevās 
sarīkot vairākus latviešu saietus. Ilgāku 
laiku vadīju projektu Ņūorleānā, un tur sa-
rīkoju vietējo latviešu tikšanos, kas notika 
pirmo reizi. Tāpat noorganizēju visu Rio-
dežaneiro latviešu pirmo tikšanos, un tur 
kopā sanāca pāri par trīsdesmit latviešiem.

Taira Zoldnere: Latviešu sadzīvē vien-
mēr esi bijis aktīvs – esi bijis ALJA orga-
nizācijas komitejas priekšsēdis un viens no 
dibinātājiem, tomēr Tava „īstā mīlestība“, 
liekas, ir bijusi rakstniecība un publicistika.

Ivars Avots: Rakstīt sāku no asto-
ņu vai deviņu gadu vecuma. Rakstīju 
gan dzejoļus, gan stāstus, pats taisīju 
tādas neliels grāmatiņas, un tās pārde-
vu vietējiem puikām lasīšanai.

Taira Zoldnere: Skolas gados un 
bēgļu gaitās veidotais literārais žur-
nāls „Auseklis“ rakstīts ar roku, un tajā 
ir arī Tavas humora pilnās ilustrācijas. 

Ivars Avots: Žurnālu Auseklis vei-
doju nometnes laikā Eslingenā. Tas 

tika rakstīts ar roku, vienā eksemplārā, 
un cilvēki pierakstījās rindā, lai lasītu.

Vēlāk nometnē radās arī pirmais 
mēģinājums izdot jauniešu žurnālu 
Ulubele. Lai tas iznāktu lētāk, iespieša-
na notika Vācijā. Tomēr ātri vien mums 
radās domstarpības, jo Ulubele bija vai-
rāk domāts bērniem nekā jauniešiem, es 
to nevarēju uzskatīt par literāru žurnālu 
un atteicos no žurnāla redaktora amata.

Dzīvojot Amerikā, sāku rakstīt stāsti-
ņus un notikumu aprakstus avīzei Laiks. 
Tomēr reiz gadījās, ka noskaitos uz avīzes 
redaktoru, jo tas manu rakstu bija ielicis 
slejā, par kuru netika maksāts honorārs. 
Nolēmu, ka jātaisa pašam savs izdevums.

Taira Zoldnere: Kā Tava ideja par 
literārā žurnāla izdošanu sakrita ar 
Amerikas Latviešu jaunatnes apvienī-
bas dibināšanu?

Ivars Avots: Bija piecdesmito gadu 
sākums, un visās Amerikas pilsētās, kur 
bija latvieši, radās dažādi jauniešu pulci-
ņi un kopas – literāras, sporta, teātra, mū-
zikas. Vairāki mani Eslingenas draugi, 
kā piemēram, Juris Padegs, bija ļoti ak-
tīvi latviešu jauniešu dzīves organizatori.

Brīvās Eiropas komiteja bija ar mieru 
finansiāli atbalstīt jauniešu literāro žurnā-
lu, bet bija vajadzīga organizācija, kas būtu 
žurnāla izdevējs. Sanācām kopā, aktīvie 
latviešu draugi – es, Juris Padegs, Baiba 
Bičole, Laima Malika, Gunārs Tobiens, 
Kristaps Valters juniors. Mani ievēlēja 
par organizācijas komitejas priekšsēdi, bet 
Juri Padegu – par vietnieku. Sākām apceļot 
Ameriku. Es braukāju apkārt pa Amerikas 
austrumu pusi, bet Juris – pa rietumu pusi, 
apmeklējot vietējos jaunatnes pulciņus, un 
visiem bija vēlēšanās piedalīties lielākā 
organizācijā. Puiši gribēja satikt meitenes, 

Pirms 70 gadiem
Top ideja par ALJA un jauno literātu žurnālu „Raksti“

Ivars Avots, Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) organizācijas komitejas priekšsēdis, žurnāla „Raksti“ 
redaktors, autors: „Rakstu jau no astoņu gadu vecuma.“

Amerikas latviešu jaunatnes apvienība 2022. gadā svinēs savu 70 gadu jubileju. Ivars Avots bija ALJA organizāci-
jas komitejas priekšsēdis, un kopā ar domu biedriem Juri Padegu, Baibu Bičoli, Laimu Maliku Gunāru Tobienu un 
Kristapu Valteru jun. 1952. gadā organizēja ALJA dibināšanas kongresu Ņujorkā. 
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Ivars Avots atklāj ALJA dibināšanas 
kongresu 1952. gadā Ņujorkā.
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Jauno literātu pulciņš ALJA dibināšanas kongresā. No kreisās: Valda Birznie-
ce, Ivars Avots (Henrijs Nordens), Baiba Bičole, Mudīte Austriņa un Kristaps 
Valters jun.
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un meitenes atkal gribēja satikt puišus, un 
ar savu vietējo pilsētu vien nepietika. Gada 
laikā noorganizējām ALJA dibināšanas 
kongresu Ņujorkā, kurā piedalījās vairāki 
simti cilvēku. Es gribēju nodarboties ar 
žurnāla Raksti izdošanu un nekandidēju 
uz priekšsēža amatu. Par ALJA priekšsēdi 
ievēlējām Kristapu Valteru junioru. 

Taira Zoldnere: Kā tolaik attīstī-
jās ALJAs darbības virzieni?

Ivars Avots: Mūsu moto bija – Pul-
cēsimies, priecāsimies un precēsimies!
Jaunatne bija aktīva visdažādākajās kultū-
ras un sporta jomās. Reizēm gan vecāka 
gadagājuma cilvēki uzskatīja, ka esam 
pārāk nenopietni un pārāk daudz ballēja-
mies. Tomēr mēs rīkojām sanāksmes un 
konferences par dažādām tēmām. Daudzi 
ALJA biedri vēlāk sāka darboties Ame-
rikas Latviešu apvienībā (ALA), kas jau 
bija citā, nopietnākā sabiedriskā līmenī. 
ALJA darbā piedalījos līdz 1955. gadam, 
bet pēc tam biju aizņemts gan universitātē, 
gan vēlāk savā darbā. Pēdējo reizi ALJA 
kongresā biju 30 gadu jubilejas kongresā 
1981. gadā Ņujorkā. Vaira Paegle un es bi-
jām uzaicināti kā runātāji, bet mums toreiz 
gan bija tikai kādi desmit klausītāji. Tomēr 
pēc tam ALJA atkal sāka augt, piedalījās 
politiskās aktivitātēs, un tagad Amerikas 
Latviešu jaunatnes lieta iet ļoti spēcīgi.

Taira Zoldnere: Ko Tu pašreiz, 
atskatoties uz savu pieredzi, vēlētu di-
asporas jauniešiem?

Ivars Avots: Lietas ir ļoti mainījušās, 
un apstākļi ir pavisam citādi nekā bija 
manā jaunībā. Domāju, ka tagad arvien 
lielāka nozīme ir ekonomiskajiem un 
biznesa sakariem ar Latviju. Latviešu iz-
celsmes jaunieši savā darba dzīvē varētu 
skatīties pēc iespējām attīstīt ekonomisko 
sadarbību. Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra (LIAA) Amerikā ir ļoti aktī-
va, un es priecājos par plāniem tieši Bos-
tonā izveidot LIAA nodaļu. Ļoti daudz 

preču jau ceļo no Latvijas uz Ameriku, 
Latvijas uzņēmumi attīsta savu ražošanu 
Amerikā, un arī Amerikas uzņēmumi 
varētu daļu ražošanas darīt Latvijā.

Taira Zoldnere: Pirmais žurnāla 
„Raksti“ numurs iznāca 1952. gada 
jūnijā. Kā notika darbs, izdodot žur-
nālu „Raksti“?

Ivars Avots: Redakcijā bijām trīs – 
Mudīte Austriņa, Andra Kadile un 
Henrijs Nordens, bet palīdzēja arī 
Kristaps Valters. Mēs laiku pa laikam ti-
kāmies Konetikutā, Mudītes mātes mājās. 
Ofi ciālais Rakstu izdevējs bija ALJA Or-
ganizācijas komiteja un es, Ivars Avots,
kā priekšsēdis. Tomēr vienlaicīgi es darīju 
arī redaktora darbu ar vārdu Henrijs Nor-
dens, kas bija mans segvārds. Kādā kon-
ferencē, liekas, Detroitā, vienai jauniešu 
delegācijai bija uzdots, lai met nost no 
redaktora amata to Nordenu un lai Avots 
pārņem arī redakciju. Neatceros nemaz 
vairs iemeslu, kas bija viņus tā sadusmo-
jis. Bez Nordena vārda lietoju vēl kādus 
divus, trīs citus segvārdus – ja žurnālā pie-
trūka rakstu, es rakstīju klāt ar citu vārdu.

Iesākām ar ļoti interesantiem auto-
riem – Baibu Bičoli, Olafu Stumbru, 
Henriju Nordenu, Mudīti Austriņu, 
Dzintaru Freimani, Modri Zeberiņu, 
Māri Ubānu un citiem. Rakstu vākus 
ilustrēja jaunie latviešu mākslinieki: 
Voldemārs Avens, Laris Strunke, Tā-
livaldis Stubis, Anna Pētersone-Au-
zere, Viestarts Aistars un citi. Ojārs 
Šteiners reiz uzzīmēja diezgan abstrak-
tu zīmējumu vienam no Rakstu numu-
riem, kurā it kā varēja saskatīt kailu sie-
vieti. Atceros, ka par to saņēmām daudz 
pārmetumu no vecākās paaudzes.

Žurnāla saturs visus ļoti interesēja, un 
mēs to izsūtījām pa visām pilsētām. Jau-
nieši lasīja ar prieku, bet mēs nevarējām sa-
rūpēt abonēšanas maksas. Brīvās Eiropas 
komitejas piešķirtā nauda pamazām izbei-
dzās, un tā 1954. gadā žurnāls apstājās.

Taira Zoldnere: Lai arī žurnāls 
„Raksti“ pastāvēja neilgu laiku, tajā 
savas pirmās publikācija pieredzēja vai-
rāki ievērojami autori. „Rakstu“ iesākto 
ceļu pārņēma un vēl tagad turpina lite-
rārais žurnāls „Jaunā Gaita“. Vai arī Tu 
turpināji nodarboties ar rakstniecību?

Ivars Avots: Man bija paradums kat-
ru dienu uz vienu vai vairākām stundām 
apsēsties un rakstīt. To man bija iemācījis 
Anšlavs Eglītis, kurš kādu laiku bija mans 
atbalstītājs un skolotājs. Bet notika tā, ka 
tajā laikā es arī apprecējos, un kādā reizē 
mana jaunā sieva jautāja: Ko tu tur dari? Es 
atbildēju, ka rakstu. Nu ko tad es rakstot? 
Sacīju, ka rakstu stāstu. Uz to viņa man at-
vaicāja: Un ko tad es pa to laiku lai daru?... 
Tā beidzās mana rakstnieka karjera...

Ar rakstniecību es apstājos, bet ar 
rakstīšanu gan nē. Tūlīt pēc Latvijas 
atbrīvošanas, izdevu grāmatiņu Sāk-
sim savu uzņēmumu, kas tika vairāk-
kārt publicēta un arī izdalīta visiem 
Saeimas locekļiem. Mani raksti bijuši 
publicēti vairāk nekā 30 žurnālos un 
grāmatās gan ASV, gan citās valstīs.

Taira Zoldnere: Tev ir saglabāti 
abu šo žurnālu eksemplāri un kopijas. 

Kas notiek ar žurnālu „Auseklis“ un 
„Raksti“ kopijām, lai šis kultūrvēstu-
riskais mantojums neietu zudumā?

Ivars Avots: Žurnāla Raksti eksem-
plāri glabājas Latvijas Rakstniecības un 
mūzikas muzejā. Žurnāls Auseklis man 
liekas ļoti interesants, un varbūt muzejs 
LaPa būtu vieta, kur to izstādīt. Tomēr 
gribētos, lai žurnāls nenoput muzeja 
vitrīnā. Varbūt kādam būtu interese to 
papētīt un izzināt, ko tāds pusaugu pui-
ka domāja un kā jutās, dodoties bēgļu 
gaitās no Latvijas uz Čehiju un Vāciju.

Taira Zoldnere: Piekrītu, ka tas 
varētu būt interesants pētījums par īste-
nām, aktuālām tā brīža sajūtām un no-
tikumiem, kas tomēr ir pavisam kas cits 
nekā atmiņu stāsti. Tev ir arī iznākusi 
viena grāmata angļu valodā „The Leg-
acy of a Sow’s Ear: The Rise and Fall of 
Arthur D. Little“ 2004. gadā, kas stāsta 
par Tavām profesionālā darba gaitām. 

Ivars Avots: Grāmatu sarakstīju 
tāpēc, ka tas bija interesants temats. Ne-
viens īsti nesaprata, kāpēc šis uzņēmums 
nogāja dibenā, un mani bijušie kolēģi 
labprāt piedalījās ar savām atmiņām. Ir 
bijušas grāmatas par to, cik lepna fi rma ir 
Arthur D. Little, bet es nekautrējos atklāt 
visus sīkumus par konsultantu fi rmām, 
un tur ir pat tāda nodaļa Slepenā seksa 
dzīve. Ne visi bija ar maniem atklājumiem 
apmierināti, bet es jau to biju sagaidījis.

Taira Zoldnere: Liekas, ka Tev ar-
vien ir kāda jauna ideja. Pēc 2001. gada 
11. septembra teroristu uzbrukumiem 
ASV, tev radās ideja par „EasyDown“ – 
ierīci, ar kuru nolaisties no augstcelt-
nēm ugunsgrēka gadījumā.

Ivars Avots: Pēc Pasaules Tirdznie-
cības centra katastrofas, sāku domāt, ka 
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Žurnāla „Raksti“ vāks; mākslinieks 
Ojārs Šteiners.

FO
TO

 n
o 

Iv
ar

a 
A

vo
ta

 p
er

so
nī

gā
 a

rh
īv

a

Ivars Avots demonstrē „EasyDown“.
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cilvēki taču grib izbēgt, ja celtnē sākas 
ugunsgrēks, un ir vajadzīga kāda ierīce. 
Sameklēju inženieri, kas man palīdzēja 
izstrādāt tehnisko pusi, un radās ierīce, ar 
ko var droši nolaisties no liela augstuma 
un palikt dzīvs. EasyDown es demons-
trēju Latvijā, jo domāju, ka varbūt tur 
mūsu ideju varētu attīstīt tālāk. Diemžēl 
cilvēks, kas apņēmās šo lietu turpināt, 
nomira un arī mūsu inženieris nomira, un 
tā EasyDown nekur tālāk vairs nav ticis.

Ar tehniku saistīta vēl viena mana 
aizraušanās – autobraukšana ar ātrumu 
pa līkumotu trasi. Pirmo reizi uz trasi 
mani paņēma līdzi draugs, bet es atgrie-
zos mājās vienos zilumos, un nolēmu, ka 
šo lietu man vajag darīt! Iesāku, kad man 
bija 69 gadi, un to darīju līdz 80 gadu ve-
cumam. Lai brauktu, vajadzīga attiecīgi 
laba automašīna, laba ķivere, un tad jā-
brauc pa trasi, cik tik ātri var Citiem brau-
cējiem braukt garām var tikai tad, ja viņi 
signalizē, ka drīkst apdzīt. Ātrumi ir lieli, 
darbojas centrbēdzes spēks, braukšana ir 
liels fizisks un emocionāls izaicinājums.

Taira Zoldnere: Savā dzīvē ik pa 
laikam esi aizrāvies ar dažādām lietām. 
Viena no tām ir kulinārijas māksla.

Ivars Avots: Tas taisnība – kad 
man bija kādi desmit, divpadsmit gadi, 
uzrakstīju grāmatiņu par ēdienu gata-
vošanu, kuru savulaik izlasīja arī Anš-
lavs Eglītis. Viņš par to uzrakstīja savu 
stāstu Izsalkuša zēna pavārgrāmata.

Taira Zoldnere: Vai atceries kādu 
recepti no savas zēnības pavārgrāmatas?

Ivars Avots: Jāsaka, ka tie visi bija 
tādi puiku ēdieni, bet atceros, ka pirmā 
recepte, ko pats izstrādāju, bija ar siļ-
ķēm pildīti cepti burkāni.

Vēl arvien uz Ziemassvētkiem tradi-
cionāli gatavoju latviešu ķūķi, kas ir kārtai-
na grūbu un šķiņķa biezputra, un to gatavo 
cepeškrāsni. Ļoti garšīga! Amerikā gan 
grūbas grūti dabūt, jāiet uz krievu veikalu.

No latviešu ēdieniem vēl gatavoju 
cūkas cepeti ar skābiem kāpostiem. Cū-
kas stilba cepeša recepti iemācījos Si-
guldas restorānā Aparjods, kur šo ēdie-
nu sauc par Bāni. Māksla ir tāda, ka lielo 
stilba gabalu vispirms novāra kopā ar 
garšvielām, un tikai pēc tam liek krāsnī. 
Visi ir lielā sajūsmā arī par manis gata-
votiem sautētiem skābiem kāpostiem.

Taira Zoldnere: Vai esi ar mieru pa-
dalīties ar savu sautēto kāpostu recepti?

Ivars Avots: Tā ir Latgales sautēto kā-
postu recepte. Kāpostus ieliek dziļā traukā 
(var likt klāt arī svaigos), sauju smalkās ripi-

ņās sagrieztus puravus, mazliet arī sīpolus, 
kādreiz piegriežu ābolu un parasti pielieku 
arī ķimenes. Kārtīgu ēdamkaroti brūnā 
cukurā un mazliet tomātu kečupa. Pārlej 
ar ūdeni un sautē kamēr ūdens iztvaikojis. 
Ja kāposti nav vēl mīksti, pielej vēl ūdeni. 
Beigās liek zem kāpostiem nedaudz zoss 
tauku, lai tie mazliet apcepas. Nav jābaidās, 
ja drusku piedeg. Sautēšanā var paiet vairā-
kas stundas – tas jāredz pēc garšas.

Taira Zoldnere: Vai Tev iznācis 
bieži viesoties Latvijā, un vai arī tagad 
seko līdzi Latvijas notikumiem?

Ivars Avots: Latvijā esmu bijis gan-
drīz katru gadu. Piedalījos Latvijas eko-
nomiskās dzīves atjaunošanā, palīdzēju 
izstrādāt LIAA ieceri, kā arī veidot Lie-
pājas brīvostas un Rīgas brīvostas kon-
ceptu, par ko tiku godalgots. Esmu bijis 
uzņēmuma Ave Lat padomes priekšsēdis 
un veicināju vairāku citu uzņēmumu dar-
bības uzsākšanu. Lasīju lekcijas universi-
tātēs par projektu vadību un privatizāciju.

Katru rītu man paiet vismaz stunda, 
lasot par jaunākajiem notikumiem, un pa-
rasti sāku ar Delfi un Apollo. Mežaparkā 
atrodas mana vecāku māja, bet tagad gan 
cīnos ar Latvijas birokrātiju, lai to varētu 
pārdot. Kad beigsies ierobežojumi, dikti 
jābrauc uz Latviju – gan lietas kārtot, gan 
draugus satikt!  ■
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mas un apziņas brīvību, kā arī Satvers-
mes 110. pantā ietvertajam valsts pienā-
kumam aizsargāt tradicionālu ģimeni.

Pieteikuma iesniedzējs norāda arī 
uz Stambulas konvencijas 4. panta 4. 
punkta iespējamo pretrunu ar Satvers-
mes 91. pantā ietverto diskriminācijas 
aizlieguma principu. Proti, šajā Stambu-
las konvencijas normā paredzētie īpašie 
pasākumi vardarbības novēršanai, kuri 
attiecas tikai uz sievietēm, varot radīt at-
šķirīgu attieksmi uz dzimuma pamata.

Pieteikuma iesniedzēja ieskatā 
Stambulas konvencijas 14. pants uzliek 
valstij pienākumu iekļaut izglītības prog-
rammās jautājumus par personām, kuras 
neidentificē sevi ar tām dzimšanas brīdī 
noteikto dzimumu, piemēram, transper-
sonām un transseksuālām personām. 
Šāds regulējums esot pretējs Satversmes 
112. pantam, kurā bērna vecākiem esot 
ietvertas tiesības nodrošināt bērniem iz-
glītību, kas atbilst viņu reliģiskajai pār-
liecībai un filozofiskajiem uzskatiem.

Tiesas secinājumi
Par Stambulas konvencijas paraks-
tīšanu

Satversmes tiesa secināja, ka kon-
krētajā gadījumā Ministru kabinetam 
bija tiesības pieņemt lēmumu par Stam-
bulas konvencijas parakstīšanu. Līdz ar 
to Stambulas konvencija ir parakstīta at-
bilstoši Vīnes konvencijā un likumā “Par 
Latvijas Republikas starptautiskajiem lī-
gumiem” noteiktajām prasībām. [13.1.1.]
Par Stambulas konvencijas objektu 

un mērķi
Satversmes tiesa secina, ka Stam-

bulas konvencijas objekts un mērķis ir 
vardarbības pret sievietēm un vardarbī-
bas ģimenē izskaušana, tādējādi veicinot 
dzimumu līdztiesību. Līdz ar to arī visi ar 
Stambulas konvenciju dalībvalstīm uzlik-
tie pienākumi attiecas vienīgi uz Stambu-
las konvencijas piemērošanas jomu at-
bilstoši tās objektam un mērķim. [13.1.3.]
Par prasījuma izskatīšanas kārtību

Satversmes tiesa, izvērtējot Stam-
bulas konvencijas 12. panta 1. punktu, 
4. panta 3. punktu un 3. panta “c” pun-
ktu (turpmāk – apstrīdētais regulē-
jums), atzina, ka tie vērtējami kā vie-
nots tiesiskais regulējums. [13.1.4.]

Satversmes tiesa visupirms vērtēja 
apstrīdētā regulējuma atbilstību Sat-
versmes ievadam kopsakarā ar 1. pantu, 
savukārt pēc tam izvērtēja apstrīdētā 
regulējuma atbilstību attiecīgi Satvers-
mes 99. pantam un 110. pantam. [13.2.]
Par apstrīdētā regulējuma atbilstī-
bu Satversmes ievadam kopsakarā 
ar tās 1. pantu

Satversmes tiesa norādīja, ka ikvienu 
valsti raksturo tās konstitucionālā identitā-
te, kas palīdz to nošķirt no citām valstīm. 
Tā ir saturiski ietilpīgs, plašs fenomens, 
kas sastāv no pēc savas dabas atšķirīgiem 
elementiem, no kuriem tikai daļa ir vispār-
saistošas tiesību normas. Tādi, piemēram, 
ir Latvijas valsts iekārtas identitāti noteico-
šie demokrātijas, tiesiskuma, nacionālas un 
sociāli atbildīgas valsts virsprincipi. [14.1.]

Daļa no Latvijas konstitucionālās iden-
titātes ir atspoguļota Satversmes 1. pantā 
un ievadā, kur minētas citstarp kristīgās 
vērtības un ietverts postulāts par to, ka 

ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. 
Satversmes tiesa uzsvēra, ka kristīgo vēr-
tību pieminēšana ir atsauce nevis uz reliģi-
ju, bet gan piederību Eiropas vai Rietumu 
civilizācijai. Savukārt atsauce uz ģimeni 
nozīmē to, ka šāda sociālās dzīves forma ir 
morāli un tiesiski atzīstama. [14.2.]

Gan kristīgās vērtības, gan postulāts, 
ka ģimene ir saliedētas sabiedrības pa-
mats, ir vieni no Latvijas konstitucionālo 
identitāti veidojošajiem elementiem, kuri 
palīdz identificēt Latvijas valsti. Šie ele-
menti ir ārpusjuridiski faktori, kas izriet 
no vēsturiskiem un socioloģiskiem fak-
tiem un atspoguļo vērtības, tomēr paši par 
sevi nav vispārsaistošas tiesību normas. 
Tas nozīmē, ka prasījums par apstrīdētā re-
gulējuma atbilstību kristīgajām vērtībām 
un postulātam par to, ka ģimene ir saliedē-
tas sabiedrības pamats, nav prasījums par 
apstrīdētā regulējuma atbilstību augstāka 
juridiska spēka tiesību normām. Ņemot 
vērā minēto, Satversmes tiesa tiesvedību 
lietā daļā par apstrīdētā regulējuma at-
bilstību Satversmes ievadam kopsakarā ar 
Satversmes 1. pantu izbeidza. [14.2., 14.3.]
Par apstrīdētā regulējuma atbilstī-
bu Satversmes 99. pantam

Satversmes tiesa atzina, ka personas 
turēšanās pie uzskatiem par sociālajām 
lomām, uzvedību, nodarbēm un īpašī-
bām, ko šī persona uzskata par atbil-
stošām sievietēm un vīriešiem, ietilpst 
Satversmes 99. panta tvērumā. [15.1.]

Satversmes tiesa uzsver, ka demokrā-
tiskā tiesiskā valstī nav pieļaujams tas, ka 
valsts uzspiež indivīdam kādu konkrētu 
pārliecību. Tomēr valstij ir pienākums in-
divīdam piedāvāt informāciju par vardar-
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Ilonas Bērziņas grāmata „Emīls Dēliņš – patriots, žurnālists, diplomāts“ 
dod vēsturisku pārskatu par unikālu personību, kas savu mūža darbu veltīja 
Latvijas valodas un kultūras uzturēšanai trimdā, un veicināja caur politiskiem 
un diplomātiskiem kontaktiem Latvijas apzinību ārzemēs ar cerību, ka vienu 
dienu Latvija atgūs savu neatkarību.

Grāmata pieejama gan iTunes Books veikalā elektroniskā formā kā arī 
drukātā formā caur Gramatuplaukts.lv. Grāmata ir latviešu valodā.

https://gramatuplaukts.lv/products/emils-delins-patriots-zurnalists-
diplomats/?v=6cc98ba2045f

https://books.apple.com/us/book/emīls-dēliņš/id770733269

bību un to izraisošiem faktoriem, lai tādē-
jādi šādu vardarbību novērstu. Tas attiecas 
arī uz dzimtē balstītu vardarbību. Tas vien, 
ka šāda informācija indivīdiem tiek piedā-
vāta, nenozīmē, ka viņiem tiktu uzlikts 
pienākums uzturēt noteiktu pārliecību. 
Šāds secinājums izriet citstarp no tā, ka 
apstrīdētais regulējums neparedz piespie-
du līdzekļu vēršanu pret personu nolūkā 
panākt, lai tā maina savu pārliecību. [15.2.]

Ievērojot minēto, Satversmes tiesa at-
zina, ka apstrīdētais regulējums personai 
neierobežo Satversmes 99. pantā ietvertās 
tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās 
pārliecības brīvību un izbeidza tiesvedī-
bu lietā daļā par apstrīdētā regulējuma 
atbilstību Satversmes 99. pantam. [15.2.]
Par apstrīdētā regulējuma atbilstī-
bu Satversmes 110. pantam

Satversmes tiesa atgādināja, ka tādas 
ģimenes aizsardzība, kuru veido bērns 
un viņa māte un tēvs, ietilpst Satversmes 
110. panta pirmā teikuma tvērumā. [16.1.]

Apstrīdētajā regulējumā paredzētais 
Stambulas konvencijas dalībvalstu pie-
nākums nediskriminējošā veidā nodroši-
nāt tādu aizspriedumu, paražu, tradīciju 
un citas tādas prakses izzušanu, kuras 
pamatā ir ideja par sieviešu nepilnvērtī-
bu, pats par sevi neskar valsts pienākumu 
nodrošināt ģimenes aizsardzību. Proti, 
apstrīdētais regulējums neskar Satvers-
mes 110. panta pirmajā teikumā ietverto 
valsts pienākumu aizsargāt ģimeni. Līdz 
ar to Satversmes tiesa izbeidza tiesvedī-
bu lietā daļā par apstrīdētā regulējuma 
atbilstību Satversmes 110. pantam. [16.2.]

Satversmes tiesa arī vērsa uzmanību 
uz to, ka Stambulas konvencijas piemēro-
šanas joma aptver tikai vardarbības pret 
sievietēm un vardarbības ģimenē izskau-
šanu un apstrīdētais regulējums neuz-
spiež nekādu īpašu laulības vai ģimenes 
formu pieņemšanu vai ieviešanu. [16.2.]
Par valsts pienākumu aizsargāt per-
sonas no vardarbības

Satversmes tiesa atgādināja, ka valstij 
ir pienākums aizsargāt ikvienu no tādas 
vardarbības, kas var apdraudēt personas 
dzīvību vai fizisko un garīgo veselību, 
kā arī pakļaut personu spīdzināšanas un 

cietsirdīgas vai pazemojošas izturēšanās 
riskam. Šis valsts pienākums attiecas uz 
visām valsts jurisdikcijā esošajām perso-
nām – kā vīriešiem, tā sievietēm. [18.]
Par dzimumu diskriminācijas aiz-
liegumu

Satversmes tiesa arī secināja, ka Lat-
vijas tiesību sistēmā dzimumu diskriminā-
cijas aizliegums ne vien ietver aizliegumu 
diskriminēt personu uz tās anatomisko dzi-
muma pazīmju pamata, bet arī tiek attieci-
nāts uz sociālajām lomām, uzvedību, no-
darbēm un īpašībām, ko sabiedrība uzskata 
par atbilstošām sievietēm un vīriešiem. [19.]
Par Stambulas konvencijas 4. pan-
ta 4. punkta atbilstību Satversmes 
91. pantam

Satversmes tiesa konstatēja, ka dzimtē 
balstīta vardarbība Latvijā vēl aizvien ir sa-
glabājusies un visbiežāk skar tieši sievietes. 
Tā kā Latvijā pastāv tādi apstākļi, kas pie-
ļauj atšķirīgas attieksmes noteikšanu pret 
sievietēm, lai novērstu dzimtē balstītu var-
darbību un nodrošinātu faktisku dzimumu 
līdztiesību, secināms, ka īpašo pasākumu 
īstenošana ir vērsta uz mērķa – vīriešu un 
sieviešu faktiska līdztiesība – sasniegšanu. 
Konkrētāk – Stambulas konvencijas 4. pan-
ta 4. punktā pieļautā atšķirīgā attieksme pēc 
būtības sekmē to, ka tiek novērsta dzimtē 
balstīta vardarbība – proti, tiek novērsti tie 
apstākļi, kas prasa īpašu pasākumu īsteno-
šanu attiecībā uz sievietēm. [23., 24.]

Līdz ar to Satversmes tiesa secināja, 
ka Stambulas konvencijas 4. panta 4. pun-
ktā pieļautajai atšķirīgajai attieksmei ir 
objektīvs un saprātīgs pamats, tādēļ tas 
atbilst Satversmes 91. pantam. [24.]
Par Stambulas konvencijas 14. panta 
atbilstību Satversmes 112. pantam

Satversmes tiesa atzina, ka Stambu-
las konvencijas 14. pants uzliek dalībval-
stīm pienākumu atbilstoši situācijai tajās 
izvērtēt nepieciešamību veikt konkrētus 
pasākumus izglītības programmu pārvei-
došanai un konvencijas mērķim atbilstošu 
izglītojošu materiālu izplatīšanai neformā-
lās izglītības ieguves vietās, kā arī sporta, 
kultūras, atpūtas vietās un plašsaziņas 
līdzekļos un, ja nepieciešams, atbilstoši 
konvencijas mērķim veikt šādus pasāku-
mus. Konkrētie pasākumi ir atkarīgi no 
katras dalībvalsts situācijas un izglītības 
sistēmas organizācijas īpatnībām. [25.2.]

Pirms likumdevējs ir izvērtējis to, vai 
Latvijā nepieciešams veikt konkrētus pa-
sākumus izglītības sistēmas pārveidoša-
nai, un attiecīgi veicis šādus pasākumus, 
nav iespējams pārbaudīt to, vai šie pasāku-
mi atbilst Latvijas sabiedrības vajadzībām, 
proti, vai izglītības saturs atbilst no Sat-
versmes 112. pantā ietvertajām tiesībām 
uz izglītību izrietošajai prasībai par izglī-
tības pielāgošanās spēju. Turklāt tikmēr, 
kamēr nav veikts konkrēts pētījums par 
nepieciešamību veikt Stambulas konven-
cijas 14. pantā minētos pasākumus Latvi-
jas izglītības sistēmā un ieviest konkrētus 
uzlabojumus izglītības programmās, nav 
iespējams izvērtēt, vai un kā tie skar vecā-
ku tiesības audzināt bērnus atbilstoši savai 
reliģiskajai vai filozofiskajai pārliecībai. 
Tas nozīmē, ka Stambulas konvencijas 
14. pants pats par sevi nevienai personu 
grupai neierobežo Satversmes 112. pantā 
ietvertās tiesības uz izglītību. Līdz ar to 
Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā 
daļā par Stambulas konvencijas 14. panta 
atbilstību Satversmes 112. pantam. [25.2.]

Satversmes tiesa nosprieda:
Izbeigt tiesvedību lietā daļā par 

Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija 
Konvencijas par vardarbības pret sie-
vietēm un vardarbības ģimenē novēr-
šanu un apkarošanu 3. panta “c” pun-
kta, 4. panta 3. punkta un 12. panta 1. 
punkta atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes ievadam, 1., 99. un 110. 
pantam un Eiropas Padomes 2011. 
gada 11. maija Konvencijas par var-
darbības pret sievietēm un vardarbī-
bas ģimenē novēršanu un apkarošanu 
14. panta atbilstību Latvijas Republi-
kas Satversmes 112. pantam.

Atzīt Eiropas Padomes 2011. gada 
11. maija Konvencijas par vardarbības 
pret sievietēm un vardarbības ģimenē 
novēršanu un apkarošanu 4. panta 4. 
punktu par atbilstošu Latvijas Repub-
likas Satversmes 91. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir ga-
līgs un nepārsūdzams, tas stājas spēkā 
tā publicēšanas dienā.

Sprieduma teksts ir pieejams 
Satversmes tiesas mājaslapā. https://
www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/
u p l o a d s /2020 / 0 8 /2020 -39 - 02_
Spriedums.pdf

Stambulas konvencija ...
Turpinājums no 12. lpp.
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dartus, tostarp Summertime, Night and 
Day un When I Fall in Love. Intars Bu-
sulis un Kārlis Lācis ir spilgts tandēms, 
kuru raksturo īpaša radošā dzirksts un 
fantastiska skatuviskā sapratne, kā arī 
talants radīt un atskaņot emocionāli 
ievelkošu mūziku. Koncerta sākums 
plkst. 20.00. Koncerts tiks pārraidīts 
ReTV kanālā 11. jūnijā plkst. 21.25.

Pārējos Rīgas festivāla koncertos 
apmeklētājiem būs jāuzrāda sadarb-
spējīgs vakcinācijas vai Covid-19 iz-
slimošanas sertifikāts, kā arī personu 
apliecinošs dokuments.

18. jūnijā Spīķeru koncertzālē ska-
nēs klavesīnistes Ievas Salietes solo-
koncerts Eiropas baroka šedevri, ame-
rikāņu minimālisms un latvieši. Ievas 
Salietes radošajā ceļā skats pagātnes 
virzienā vienmēr ir sabalansēts ar inte-
resi par visu jauno, nevairoties no krāš-
ņa eklektisma un spilgtiem kontrastiem. 
Tāds ir arī Uģa Prauliņa jaundarbs kla-
vesīnam Toccata Trivia – muzikāliem 
citātiem un atsaucēm piesātināts. Mūs-
dienīgo skaņu pasauli pārstāvēs arī ame-
rikāņa Stīva Reiha leģendārais opuss 
Electric Counterpoint. Koncerta intriga 
būs Edgara Cīruļa jaundarbs Plauks-
tot, kas rakstīts reti dzirdētajam vidus-
laiku instrumentam – klavecimbalai.

19. jūnijā uz Lielās ģildes skatuves 
satiksies divas pasaules līmeņa latvie-
šu atskaņotājmākslas vienības – nupat 
kā savu 15. koncertsezonu spoži no-
slēgušais Normunda Šnē vadītais ka-
merorķestris Sinfonietta Rīga un Rīgas 

Saksofonu kvartets. Skanēs Magnusa 
Lindberga opuss Aventures, Žana Sibē-
liusa klasiskās tradīcijās ieturētā Trešā 
simfonija un komponista Edgara Māke-
na jaundarbs Poētika. Par savu pirmo 
simfonisko partitūru viņš atklāj: „Līdz 
šim daudz esmu rakstījis teātrim, līdz ar 
to tas ir ietekmējis arī manu muzikālo 
domāšanu. Traktāts „Poētika“ ir fun-
damentāls Aristoteļa darbs par teātri 
– antīkās traģēdijas teorija, kura skar 
tādus jautājumus kā traģēdijas uzbūve, 
tēlu uzbūve, mimēzes princips utt. Kom-
pozīcijas mugurkaulu veido divi tēli vai, 
pareizāk sakot, tēlu grupas: vienu pār-
stāv saksofonu kvartets, otru – orķestra 
metālpūtēji, un darba gaitā šie tēli pie-
dzīvo transformācijas. Un, kā krietnā 
traģēdijā pienākas, viens beigās aiziet 
bojā...“ Koncerta sākums plkst. 20.00.

6. jūlijā Spīķeru koncertzālē koncer-
tā Franču kamermūzikas smalkumi klau-
sītājus priecēs dzirkstošā pianiste Agne-
se Egliņa, obojists Egils Upatnieks un 
fagotists Jānis Semjonovs. Koncertā 
skanēs Ežēna Boca, Kloda Debisī, Anrī 
Ditijē, Žana Fransē, Fransisa Pulenka 
skaņdarbi. Koncerta sākums plkst. 20.00.

9. jūlijā Kultūras pilī Ziemeļblāz-
ma pianists Vestards Šimkus piedāvās 
klausītājiem jaunu koncertprogrammu, 
kuras centrā ir dažādos laikos un stilos 
rakstītas prelūdijas. No barokāli ma-
jestātiskā Baha līdz džeziskajam Gēr-
švinam, un no romantiskā Šopēna līdz 
krāšņās harmonijās runājošajam Skrja-
binam, kā arī impresionistiski gleznai-
nais Debisī, ekspresīvais Šostakovičs un 
paša Šimkus kompozīcija Ziemeļu vējš. 
Gotiskā prelūdija un fūga. Vestards at-

klāj: „Ziemeļu vējš manā dzimtajā Kur-
zemē rīkojas īpaši viltīgi – vasaras laikā 
tas liek izklīst mākoņiem un palīdz sau-
lei spīdēt spoži. Tādos brīžos, stāvot aiz-
vējā, šķiet, ka nu tik ir īstais brīdis doties 
pie jūras un jūsmot par tās skaistumu, 
taču, nonākot pie tās, nākas sastapties 
ar šī vēja brāzmaino vēsumu, ko tad nu 
centos iekomponēt šajā skaņdarbā.“ 
Koncerta sākums plkst. 20.00. Koncertu 
varēs skatīties ReTV kanālā plkst. 21.25.

ReTV kanālā 10. jūlijā plkst. 22.00 
Latvijas Radio kora un diriģenta 
Sigvarda Kļavas izpildījumā skanēs 
Imanta Kalniņa dziesmas, kas tapušas 
ar Jāņa Poruka, Ojāra Vācieša, Māra 
Čaklā un Broņislavas Martuževas dze-
ju. Dzirdēsim Kalniņa kora dziesmas no 
cikla Desmit dziesmas ar Jāņa Poruka 
vārdiem, roka balādi Septiņas skumjas 
zvaigznes, no kuras melodijas vēlāk iz-
auga Ceturtā simfonija, Es atnācu klusē-
dams, Kur zvaigzne tā, Marija, Aglonas 
mātei un citas kompozīcijas. Solisti būs 
Jānis Strazdiņš, Dārta Paldiņa un Gun-
dega Krūmiņa. Instrumentālais trio: 
Rihards Plešanovs (klavieres), Mārcis 
Lipskis (kontrabass), Aldis Klučnieks 
(flauta). Režisors Roberts Rubīns.

Rīgas festivālu atbalsta Valsts kul-
tūrkapitāla fonds un Rīgas dome.

Koncerta apmeklētāji tiek aicinā-
ti prioritāri izmantot attālināto biļešu 
iegādes iespējas. Biļetes var iegādāties 
www.bilesuparadize.lv, kā arī Biļešu 
paradīzes kasēs.

Rinta Bružēvica,
„Latvijas Koncertu“ 

sabiedrisko attiecību speciāliste
2021. gada 4. jūnijā

Rīgas festivāla koncerti
Turpinājums no 2. lpp.

dzīvi, kurā viņa ar saviem laikabied-
riem piedalījās gan ar koklēšanu, gan 
ar dziedāšanu ansamblī vai korī un 
dejojot tautas dejas. Turpmāk Biruta 
Zommere dalījās ar savu kokles ko-
lekciju, kurā bija kokļu darinātāja Jāņa 
Bundža un Kārļa Staško kokles, pie 
beigām arī paceldama uz kameras pusi 
savu dekoratīvo miniatūra kokli.

Nozīmīgu un iedvesmojošu piene-
sumu šai Koklītes skanēja tikšanās rei-
zei deva Toronto latviešu skolas kok-
lēšanas skolotāja un bijusī oregoniete 
no Eugene pilsētas Marisa Zubāne, 
kura stāstīja par savu pieredzi, mācot 
koklēšanu skolas bērniem un jaunie-
šiem jau desmit gadu garumā. Mari-
sas stāstījuma laikā varēja uzzināt, 
ka Toronto Latviešu biedrības sestdie-
nas skolas koklētāji izmanto Rudolfa 
Zālamaņa, Kārļa Staško un citu kokļu 
darinātāju 13 stīgu Mi mažorā noska-
ņotās kokles un pārsvarā mācās spē-
lēt latviešu tautasdziesmu apdares no 
Andreja Jansona grāmatas, kā arī no 
ilggadīgās koklēšanas skolotājas Ari-
annas Liepiņas tautasdziesmu aranži-
ju materiāliem. Bija skaisti uzzināt, ka 
trimdas koklēšanas tradīcija joprojām 

„Koklītes skanēja”
Turpinājums no 9. lpp.
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turpinās Toronto latviešu skolā, tāpat 
kā Hamiltonas, Mineapoles, Ņudžersi-
jas, Sanfrancisko latviešu skolās, 2x2, 
3x3 un vasaras nometnēs.

Var tikai priecāties par lielo un rū-
pīgo darbu, kuru Māra Linde un Dace 
Veinberga veic trimdas kokles kustības 
dokumentēšanā. Par viņu abu nāka-
mo ieceri – izveidot projekta Trimdas 
kokle mājaslapu, kurā būs atrodama 
informācija par trimdas kokļu darinā-
tājiem, kokļu apdarēm un mācību ma-
teriāliem. Otra iecere, kas īstenosies 
XV Vispārējos latviešu Dziesmu un 
deju svētkos Minesotā 2022. gadā, būs 
Trimdas kokles un koklēšanas izstāde.

Tikmēr projekts Trimdas kokle ar 
Latviešu kultūras biedrības TILTS at-
balstu, turpinās rīkot Koklītes skanēja 
virtuālās tikšanās ar latviešu kopie-
nām; nākošā paredzēta šovasar Čikā-
gā.

Visi koklētāji un interesenti ir 
sirsnīgi aicināti sekot līdz projekta 
Trimdas kokle un TILTS (@TiltsAsso-
ciation) Facebook lapām par nākama-
jiem Koklītes skanēja pasākumiem; sī-
kāka informācija pieejama, rakstot uz 
e–pastu: trimdaskokle@gmail.com.

Dace Aperāne,
Latviešu kultūras biedrība TILTS

Laikrakstam „Latvietis“
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē
Sestdien, 12. jūn., plkst. 19.00 
(Latvijas laiks) Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas mājas lapā, Facebook lapā 
un YouTube kanālā tiks pārraidīts 
pianistes, starptautisko konkursu 
laureātes Dzintras Erlihas digitālais 
solokoncerts. Koncerts būs kādu laiku 
pieejams: https://www.youtube.com/
watch?v=4hI5E-s6He4. No 17.jūnija 
tas tiks pārraidīts arī YouTube kanālā 
Jurmala Live. Tuvāka informācija: 
ht tps://w w w.lnb.lv/ lv/pianistes-
dzintras-erlihas-solokoncerts
Piektdien, 18. jūn., plkst. 21.00 (Lat-
vijas laiks) Dziesmu svētku forums 
sadarbībā ar PBLA Kultūras fondu 
un padomi Kultūra nepadodas Zoom 
platformā sāk ciklu Sarunas par 

Dziesmu svētkiem. Pirmā saruna būs 
par Eslingenas Dziesmu svētkiem to-
reiz un tagad. Tuvāka informācija se-
kos drīz.
5. līdz 19. jūn. – Rīgas festivāls. Koncer-
tos dzirdēsim spilgtākos Latvijas mūzi-
ķus un kolektīvus – Latvijas Radio kori, 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, 
kamerorķestri Sinfonietta Rīga, Latvijas 
Radio bigbendu, Rīgas Saksofonu kvar-
tetu, pianistu Vestardu Šimku, klavesī-
nisti Ievu Salieti, dziedātāju Intaru Bu-
suli. Koncertos skanēs Imanta Kalniņa 
mūzikas stāsti, džeza standarti, dažādu 
laikmetu klaviermūzika, beļģu un franču 
baroka šedevri, kā arī vairāki jaundarbi. 
Festivāla koncertus varēs skatīties ReTV.
lv Informācija www.latvijaskoncerti.lv
Pirmdien, 21. jūnijā, vasaras 
saulgriežos, vairāki simti dziedātāju 

Latvijā un visā pasaulē skandēs Gad-
simta garāko līgodziesmu, ko jau sesto 
gadu organizē Latvijas Radio 2. Līgo 
dziesma no saules lēkta plkst. 4.29 
līdz saules rietam plkst. 22.22 ar radio 
ētera starpniecību vīsies cauri visai 
Latvijai. Sekojot saules ceļam, līgoša-
nā secīgi iesaistīsies kori un folkloras 
kopas no dažādiem Latvijas reģioniem 
un pat kontinentiem. https://lr2.lsm.lv/
lv/lr2/

Adelaidē
Ceturtdien, 10. jūn., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Pie-
teikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
11. jūnijs
Ingus, Mairis, Vidvuds
1931. literatūras zinātnieks, kritiķis, 
dzejnieks Ilgonis Bērsons.
1936. dzejniece Janīna Tabūne.
1936. uzņēmējs Austrālijā Aivars Lī-
dums.
1941. aktrise Anda Zaice.
1981. Latvijas hokejists Georgijs Pu-
jacs.

12. jūnijs
Ija, Leonora, Nora
1891. dzejnieks Antons Bārda.
1921. dibināta Latvijas kara flote (ag-
rāk uzskatīja 10.08.1919 par dib. Dat.).
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Dzintra Samule.
1951. latviešu mūziķis Haralds Sīmanis.
1981. Latvijas basketbolists Raitis 
Grafs.

13. jūnijs
Ainārs, Uva, Zigfrīds.
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālija 
Dimis Pešudovs.
1952. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Andis Bērziņš.

14. jūnijs
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena
1925. diriģents Viktors Bendrups.
1934. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ērika Ābele.
1941. Padomju okupācijas varas veik-
tās masu deportācijas no Latvijas, Lie-
tuvas un Igaunijas.

15. jūnijs
Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna
1921. pieņemts pašreizējais Latvijas 
valsts ģerbonis.
1931. dzejnieks Egils Plaudis.
1940. PSRS uzbrūk Lietuvas robež-
postenim rītā un pēcpusdienā okupē 
Lietuvu.
1940. PSRS spēki uzbrūk latviešu 
robežsardzei Masļenkos, Šmaiļos un 
Žuguros, nogalinot 5 cilvēkus (tostarp 
vienu pusaudzi) un sagūstot un aizve-
dot uz PSRS 37 cilvēkus.
1946. Latvijas šahists, starptautiskais 
meistars Alvis Vītoliņš.
1966. biologs, politiķis, LR Valsts pre-
zidents (2015.g. 8.jūl. – 2019.g. 8.jūl.), 
LR vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs (2002.g. 7.nov. – 
2003.g. 16.janv.), LR vides ministrs 
(2003.g. 16.janv. – 2011.g. 1.janv.), 
LR aizsardzības ministrs (2014.g. 

22.janv. – 2015.g. 7.jūl.) Raimonds Vē-
jonis.

16. jūnijs
Justīne, Juta
1920. Sabiedriskā darbiniece, ALT ak-
trise Mirdza Stilve.
1939. pianiste, diriģente Zane Ritere.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Jānis Daliņš.
1940. Latvija un Igaunija saņem ulti-
mātus no PSRS par karaspēka ieveša-
nu šajās valstīs un par valdības maiņu.
1943. ALT aktrise, rež. Māra Kaziņa.
1955. Sidnejas Latviešu vīru kora diri-
ģente, mākslinieciskā vadītāja un ilg-
gadīga latviešu sabiedrības darbiniece 
Austrālijā Daina Jaunbērziņa.

17. jūnijs
Artis, Artūrs
Latvijas Republikas okupācijas diena
1932. SLT un Toronto aktieris Juris 
Freijs.
1938. māksliniece Vija Spoģe-Ērdmane.
1940. PSRS karaspēks pāriet robežu 
un okupē Latviju un Igauniju. Abu 
valstu valdības atkāpās.
1957. dziedātāja, Melburnas Latviešu 
ciema menedžere (2013-2016) Rūta 
Šķoba.  ■

mākslinieces personīgās kolekcijas un 
atsevišķām privātkolekcijām.

Gleznotāja ANITA MELDE-
RE (18.05.1949.) absolvējusi Latvi-
jas Mākslas akadēmijas glezniecī-
bas nodaļu (1973), mākslas maģistre 
un docente. Piedalās izstādēs kopš 
1972. gada. Latvijas Mākslinieku 
savienības biedre no 1973. gada. Iz-

stādes Latvijas Nacionālajā mākslas 
muzejā 1995. un 2002. gadā, Jūrmalas 
pilsētas mākslas muzejā 2009. gadā un 
Daugavpils Marka Rotko mākslas cen-
trā 2014. gadā.

Strādājusi Latvijas Mākslas 
akadēmijā (LMA), no 1974. – 
2004. gadam kā pedagoģe LMA 
Vakara sagatavošanas kursos, no 
1995. – 2009. gadam kā krāsu mācī-
bas docētāja LMA Funkcionālā Di-
zaina nodaļā. No 2007. gada – Rīgas 

Tehniskās universitātes Arhitektūras 
fakultātes Tēlotājas mākslas katedras 
vadītāja, praktiskā docente.

Anitas Melderes gleznas atrodas 
muzejos un mākslas krātuvēs Latvijā, 
Lietuvā, Gruzijā, Krievijā, Japānā, kā 
arī privātkolekcijās Latvijā, Krievijā, 
ASV, Francijā, Beļģijā, Dānijā, Vācijā, 
Norvēģijā un citviet.

Inese Klestrova,
Tukuma Mākslas muzeja vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Mieriņš muižā, Meldere – muzejā
Turpinājums no 8. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 9. jūnijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 9. jūnijā.
€1 = 1,57180 AUD
€1 = 0,86100 GBP

€1 = 1,68850 NZD
€1 = 1,21820 USD

Ceturtdien, 10. jūn., plkst. 10.00 ALB 
namā skatīsimies Dailes teātra mūzik-
lu Marlēna. Pēc tam pasniegsim siltas 
pusdienas, tāpēc lūdzam pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 8. jūnijam. Dalības mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 13. jūn., plkst.10.00 Centennial 
kapos pie Latviešu akmens pieminēsim 
pirms 80 gadiem deportētos tautiešus.
Svētdien, 13. jūn.,  plkst. 9.30 Tālavā 
novuss. 
Trešdien, 16. jūn., plkst. 10.30 izbrauk-
sim no ALB nama uz Kuitpo mežu. 
Līdzi ņemiet visu nepieciešamo sēņoša-
nai, krēslus sēdēšanai un groziņu kop-
galdam. LAIMA sagādās skābus kāpos-
tus ar desiņām un tēju/kafiju. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 15. jūnijam (auto-
buss ar 24 vietām un piekabi). Maksa 
$10 LAIMAS klientiem, pārējiem $20. 
Atgriezīsimies Adelaidē ap plkts.16.00.
Ceturtdien, 17. jūn., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un an-
gļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem $10.
Sestdien, 19. jūnijā, plkst.14.00 Migrā-
cijas muzejā BALTIEŠU PADOME ai-
cina ikvienu pieminēt 14. jūnija depor-
tāciju 80 gadu atceri. Pēc īsas uzrunas 
sekos priekšnesumi; piedalīsies mūsu 
skolnieki, visu triju tautu kori un sekos 
vainaga nolikšana pie Baltiešu plāksnes.
Svētdien, 20. jūnijā, plkst. 9.30 Tāla-
vā novuss.
Ceturtdien, 24. jūnijā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.
Sestdien, 26. jūnijā, plkst. 13.00  DV 
namā Jāņu māte un Jāņu tēvs gaidīs 
Jāņu bērnus vanagmājas dārzā uz ko-
pīgu līgošanu un līksmošanu kā jau 
Jāņos pienākas.
Sestdien, 26. jūn. un svētdien, 
27. jūn., līgošana Dzintaros (Wilson 
Drive, Normanville SA 5204). Svinē-
sim kārtīgus latviešu Jāņus. Biļetes va-
kariņām un reģistrācija: https://www.
trybooking.com/BRMUN Ja vajadzīga 
palīdzība rezervējot biļetes, sazināties 
ar Mārīti Rumpi tālr. 0431056045.

Sestdien: Plkst.15.00 ierašanās, Vai-
nagu pīšana (ziedus, zāles jāņem 
līdz), plkst.16.30 Jāņu ieskandināšana 
ar Jāņu māti un Jāņa tēvu; plkst. 18.00 
kopīgās vakariņas un noslēgumā lo-
terija. Pārdošanā būs arī Jāņu alus, 
karstvīns, baltais un sarkanais vīns. 
Pēc tam ugunskurs, mūzika, apdzie-
dāšanās, saviesīgā sadzīve. Vecāki ir 
atbildīgi par savu bērnu (līdz 18 gadu 
vecumam) uzraudzību.
Svētdien, plkst. 8.30 – 9.30 Pankūku 
brokastis; plkst. 9.30 – 11.30 koptelpu 
un pagalma tīrīšana. Lūdzu, 
ņemiet līdzi guļampiederumus 
pārnakšņošanai, kabatas baterijas; 
glowsticks bērniem, lai viņus var 

redzēt tumsā, loterijas mantas, 
kūkas kafijas galdam. Organizē 
Adelaides Latviešu skola, e-pasts: 
a d e l a i d e s s k o l a @ g m a i l . c o m 
Līgošanas atlikums par labu 
Adelaides Latviešu skolai.

Sestdien, 26. jūnijā, plkst. 11.00 ALB 
namā Mary Mathews demonstrēs pie-
na meduskūkas recepti. Dalības mak-
sa $5.00 LAIMAS klientiem, pārējiem 
$10.00. Pieteikties līdz 24. jūnijam.
Svētdien, 27. jūnijā, plkst. 9.30 Tāla-
vā novuss.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Svētdien, 13. jūnijā, plkst. 11.00  pie-
miņas dievkalpojums pirms 80 gadiem 
aizvestajiem tautiešiem.

Brisbanē
Sestdien, 12. jūnijā, laiku paziņos 
vēlāk, Brisbanes Latviešu namā Jāņu 
pusdienas. Vairāk informācijas sekos 
vēlāk (e-pastā un FB).
Sestdien, 26. jūnijā, plkst.12.00. 
Rummy, zolītes un latviešu Scrabble 
pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Svētdien, 13. jūn., plkst. 14.00 Poļu kluba 
telpās, Turner, Aizvesto piemiņas atcere. 
Pieminam Latvijas iedzīvotāju deportā-
cijas uz Sibīriju. Ielūgtas arī ir Kanberas 
igauņu un lietuviešu saimes. Runu sniegs 
diplomāte Ieva Apine. Īsumā savās valo-
dās publiku uzrunās arī igauņu vēstniece 
Kersti Eesmaa un lietuviešu vēstniecības 
pilnvarotā lietvede Aiste Jakštiene.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien, 13. jūn., plkst. 11.00 Aizvesto 
piemiņas atcere Melburnā. Aizvestie. 
Neaizmirstie 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām. Piemiņas sarīkojums 
sveču gaismā zūm telpā Melburnā. 
https://deakin.zoom.us/j/88661463722 
Meeting ID: 886 6146 3722. Saite būs 
aktīva 13. jūnija rītā no plkst. 10.45.
Sestdien, 19. jūn., plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 20. jūn., Aizvesto piemiņas 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā AT-
CELTS.

Pertā
Trešdien, 16. jūnijā, plkst.13 filmu 
pēcpusdiena ar kafijas galdu DV namā.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 13. jūnijā, plkst.10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 11. jūn., plkst. 11.00 Se-

nioru saiets Latviešu namā.
Pirmdien, 14. jūn., plkst. 14.00 Aiz-
vesto piemiņas akts Latviešu namā. 
Sarīkojumā piedalīsies Latvijas vēst-
niecības pilnvarotā lietvede Ieva Api-
ne. Runas sniegs Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas goda konsuli Jaundienvidvel-
sā un ar muzikāliem priekšnesumiem 
piedalīsies lietuviešu un igauņu vokā-
lie ansambļi. Pēc sarīkojuma visi klāt-
esošie aicināti pakavēties pie uzkodām 
un atspirdzinājumiem.
Otrdien, 15. jūn., plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
Sestdien, 26. jūn., plkst. 11.00 Latvie-
šu namā veikala Rīga atklāšana. Šam-
panietis – pīrāgi! Jaunā vadītāja Daiva 
Tuktēna.
Sestdien, 26. jūn., plkst. 12.00 Jāņu svi-
nēšana Latviešu namā. Sestdienas sko-
las bērnu uzvedums, koris, tautas dejas, 
pārsteigumi. Varēs nopirkt pusdienas, 
dzērienus, pīrāgus, maizītes, uzpīt vai-
ņagos, padancot, padziedāt, apskatīt jau-
no veikalu ar latviešu precēm.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 13. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 20. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 27. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabiedriska-
jām regulām. Lūgums sazināties ar mācī-
tāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nāka-
majiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Zviedrijā
Pirmdien, 14. jūnijā, plkst. 17.30 
Somu baznīcā, Gamla Stan, Slottsbac-
ken 2c, Stokholmā Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas dienas dievkal-
pojums.

Latvijā
Latvijā ierobežojumi publiskajiem 
pasākumiem tiek pakāpeniski atcelti. 
Skat. rakstu Rīgas festivāla koncerti. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


