
CVK – 100
Centrālai vēlēšanu komisijai 100 gadi

Baltija–ASV – 100 gadi
„Šī ir mūsu tautu draudzības, cieņas un sadarbības gadadiena“

Baltijas valstu 
prezidenti kopīgā 
vēstulē sveic ASV 
prezidentu diplo-
mātisko attiecību 
100. gadadienā

28. jūlijā – ASV un Baltijas val-
stu  diplomātisko  attiecību  100.  ga-
dadienā – kopīgu apsveikuma vēstuli 
ASV  prezidentam  Džo  Baidenam 
nosūtījuši Latvijas Valsts prezidents 
Egils  Levits,  Lietuvas  prezidents 

Gitans  Nausēda un 
Igaunijas  prezi-
dents  Alars Kariss. 
„Šī ir mūsu tautu 
draudzības, cieņas un sadarbības ga-
dadiena,“ pauž Baltijas valstu līderi.

„Baltijas valstis neuztver neatka-
rību kā dāvanu – mēs to esam izka-
rojušas smagās kaujās. Mēs labi sa-
protam, ka nav nekā tāda, kā dēļ būtu 
vērts atteikties no brīvības, suvereni-
tātes un neatkarības. Arī ukraiņi domā 

līdzīgi. Paldies par ASV nostāju atbal-
sta sniegšanā Ukrainai, ko šobrīd ko-
pīgi īsteno gan NATO sabiedroti, gan 
partneri,“ norāda Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas prezidenti.

Baltijas valstu līderi vēstulē Džo Bai-

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

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

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

Nr. 712 2022. gada 3. augustā TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Kata Tjuta / The Olgas, Ziemeļu teritorija (Northern Territory).
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Trešdien, 2022. gada 20. jūlijā, 
apritēja 100 gadu kopš Satversmes 
Sapulce Valdības Vēstnesī paziņoja, 
ka 1. Saeimas vēlēšanu vadīšanai ir 
nodibināta Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK). Atzīmējot dibināšanas simtga-
di, Saeimas vēlēšanu gadā CVK aicina 
ikvienu dalīties atmiņās par iestādes 
vēsturi, vēlēšanu pieredzi un iedves-
mot citus izmantot iespējas, ko sniedz 
brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. 
Kārtējās, 14. Saeimas vēlēšanas gaidā-
mas jau 1. oktobrī.

Daloties sociālo tīklu vietnēs, aici-
nām izmantot mirkļbirku #CVK100 un 
VēlēšanuDiena un paust savas pārdo-
mas, atmiņas, ierosinājumus jebkādā 
formātā, kas šķiet piemērots – teksts, 
attēls, zīmējums, karikatūra, foto, vi-
deo, balss ieraksts vai cits.

„Gan pirms simts gadiem, gan 
šodien nemainīgas ir mūsu vērtības – 
demokrātija, brīvība un godīgas vēlē-
šanas. Gadu gaitā iestādē ir uzkrātas 
profesionālās zināšanas un pieredze, 
kas ļāvusi nodrošināt vēlēšanu likumu 
vienveidīgu un pareizu piemērošanu, 
procesu atklātību un caurspīdīgumu, 
vienlīdzības principu, kā arī sekmēt 
ikviena vēlētāja iespējas sev ērtā vei-
dā piedalīties vēlēšanās, tautas nobal-
sošanās un parakstu vākšanās. Ga-
tavošanās vēlēšanām ir nepārtraukts 
process. Laikmeta un sabiedrības 
pieprasītās pārmaiņas ienāk arī vē-
lēšanu procesos, tādēļ kopā ar sadar-
bības partneriem jāturpina attīstīt un 
pilnveidot vēlēšanu sistēma, stiprināt 
CVK, lai tā spētu profesionāli un sa-
biedrības interesēs īstenot savu pa-

matuzdevumu – nodrošināt brīvas un 
godīgas vēlēšanas Latvijā,“ saka CVK 
priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

Jau pirms simt gadiem CVK vadī-
ja vēlēšanas visā valstī, izdeva nepie-
ciešamos rīkojumus un instrukcijas, 
lai sekmētu vienveidīgu un pareizu 
vēlēšanu nosacījumu ievērošanu, pār-
raudzīja pašvaldību vēlēšanu komisiju 
un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveido-
šanu un darbu, nodrošināja vēlēšanu 
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Birmingemas latvieši realizē projektu
„Latviešu Kultūras centra pilsoniskās aktivitātes“

Jau šī gada maijā 
Latviešu Kultūras centrs 
Birmingemā uzsāka īs-
tenot projektu Latviešu 
Kultūras centra pilso-
niskās aktivitātes, kas 
norisinās Sabiedrības 

integrācijas programmā Pilsoniskās 
līdzdalības veicināšanas programma 
diasporas NVO darbības atbalstam. 
Projekts uzsākts 2022. gada 1. maijā 
un norisināsies līdz septembra beigām.

Projekta galvenais mērķis ir vei-
cināt Lielbritānijā dzīvojošo latviešu 
iesaisti dažādos interesantos un node-
rīgos pasākumus, lai saglabātu saikni 
ar Latviju un mūsu kultūru, saliedētos 
pasākumos un stiprinātu viens otru.

Paldies mūsu ilggadējiem latvie-
šiem par kopā būšanu un latvietības 
stiprināšanu gan sporta, gan kultūras 
un citos dzīves notikumos, Latviešu 
Kultūras centrs ir atvērts ikvienam in-
teresantam un to ģimenēm, esat laipni 
aicināti piedalīties mūsu rīkotajos pa-
sākumos un, protams, augstu novērtē-
jam brīvprātīgos, kuri vēlas iesaistīties 
un palīdzēt dažādu pasākumu rīkoša-
nā.

Projekta gaitā notiks vairākas ak-
tivitātes, kurās aicināti piedalīties ne 
tikai Birmingemas un tās apkārtnē 
dzīvojošie latvieši ar ģimenēm, bet 
jebkurš, kuram interesē pilsoniskās 

un politiskās līdzdalības pasākumi kā, 
piemēram,  novusa kluba pasākumi, 
meistarklases par aktiermeistarības un 
citu teātru dalībniekiem nepieciešamo 
resursu attīstību izrāžu sagatavošanai, 
Politiskā diskusiju kluba tikšanās tieš-
saistē Zoom vai Vidusanglijas grāmatu 
draugu kluba Dzejas dienu pasākums.

Jau 4.  jūnijā norisinājās pirmais 
Novusa kluba pasākums – Vasarsvēt-
ku kauss Novusā, bet nākamie pasā-
kumi plānoti 30.  jūlijā,  13.  augustā, 
27. augustā un 3. septembrī. Novusa 
kluba pasākumi ir atklāti un tajos var 
piedalīties jebkurš neatkarīgi no novu-
sa spēles prasmēm.

Jau 12. jūlijā plkst. 21.00 pēc LV 
laika (plkst. 19.00 pēc UK laika) nori-
sināsies Politisko diskusiju kluba orga-
nizēts tiešsaites sarunas atklātā saruna 
Zoom platformā VĒLĒŠANAS 2022 - 
informācija... iespēja… izvēle…. Par šī 
pasākuma īpašo viesi aicināts Latvijas 
Universitātes profesors  Jānis  Ikstens 
no Latvijas.

Projekta gaitā augustā Birminge-
mas Mazais teātris organizēs meis-
tarklases, kuras notiks režisores un 
improvizatores Astras Kacenas (Lat-
vija) un režisores Agneses  Jēgeres  
(Zviedrija) vadībā.

Savukārt, 10.  septembrī Vidu-
sanglijas grāmatu draugu klubs rīkos 
Dzejas dienu pasākumu, kas šogad būs Published by Sterling Star Pty Ltd
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veltīts latviešu rakstniecei un dzejnie-
cei Mārai Zālītei.

Projekts Latviešu Kultūras centra 
pilsoniskās aktivitātes tiek īstenots 
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas 
programmā diasporas NVO darbības 
atbalstam. Projektu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no Kul-
tūras ministrijas piešķirtajiem Latvi-
jas valsts budžeta līdzekļiem.

Interesenti aicināti pieteikties ak-
tivitātēm sazinoties ar administratori 
Daci Čaklo un, protams, lai nepalaistu 
garām visus jaunumus aicinām sekot 
mūsu sociālajos tīklos Facebook @
LatviesuKulturascentrs un mājas lapā 
www.kulturascentrs.com.

Dace Čaklā,
Projekta administratore

materiālu izgatavošanu, apkopoja vē-
lēšanu rezultātus, informēja vēlētājus 
par vēlēšanu nosacījumiem. Iestādes 
pastāvēšanas laikā sarīkotas 13 Saei-
mas vēlēšanas un 4 Eiropas Parlamen-
ta vēlēšanas. Noorganizētas 12 tautas 
nobalsošanas un vairāk nekā 50 pa-
rakstu vākšanu. Pirmās brīvvalsts lai-
kā CVK pašvaldību vēlēšanu rīkošanā 
nebija tieši iesaistīta, bet pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas notikušas 8 
pašvaldību vēlēšanas un vairākas ār-
kārtas vai atkārtotas vēlēšanās kādā 
no pašvaldībām.

Pirmais CVK priekšsēdētājs no 
1922. līdz 1934. gadam bija Latvijas 
sabiedriski politiskais darbinieks, Sa-
eimas deputāts, Ministru prezidents 
un Valsts statistikas pārvaldes direk-
tors Marģers Skujenieks. Sākotnēji 
CVK sastāvā bija astoņi locekļi, no 
kuriem sešus ievēlēja Satversmes Sa-
pulce, vienu iecēla Satversmes Sapul-
ces prezidents un vēl vienu ievēlēja 
Senāts. 

Pēc Latvijas neatkarības atjauno-
šanas CVK tika izveidota 1992. gadā, 
un par tās priekšsēdētāju kļuva Atis 
Kramiņš (1993—1997). Pēc tam ilgus 
gadus iestādi vadīja Arnis Cimdars 

(1997–2019). Pašlaik CVK priekšsēdē-
tāja ir Kristīne Bērziņa, pirmā sieviete 
šajā amatā. CVK sastāvā mūsdienās 
ir deviņi locekļi, no kuriem priekš-
sēdētāju un septiņus locekļus ievēlē 
Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu 
vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā.

CVK ir neatkarīga valsts iestāde, 
kuras darbībā svarīgākais ir brīvu, tie-
šu, aizklātu un vienlīdzīgu vēlēšanu, 
tautas nobalsošanu un parakstu vāk-
šanu organizēšana un vadīšana, kā arī 
tiesību aktos noteiktās kompetences 
robežās – piedalīšanās likumu ierosi-
nāšanas un Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
nodrošināšanā. 

CVK galvenie uzdevumi ir no-
drošināt vienveidīgu un pareizu vē-
lēšanu, tautas nobalsošanu un likumu 
ierosināšanu regulējošo tiesību aktu 
piemērošanu, pieņemt lēmumus, iz-
dot rīkojumus un izstrādāt instruk-
cijas vēlēšanu, tautas nobalsošanu 
un likumu ierosināšanu sagatavo-
šanai un norisei, noteikt valsts pie-
šķirto naudas līdzekļu sadalījumu 
pašvaldību vēlēšanu komisijām un 
vēlēšanu iecirkņu komisijām, infor-
mēt vēlētājus par vēlēšanu un tautas 
nobalsošanas kārtību, īstenot citus ar 
vēlēšanu, tautas nobalsošanu un pa-

CVK – 100
Turpinājums no 1. lpp.
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14. Saeimas vēlēšanas
Balsošana pa pastu

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Ziņas no kara Ukrai-

nā kļūst arvien trakākas. 
Lai gan Ukrainas spēki 
pārsteidzoši veiksmīgi 
cīnās pret lielo Krievijas 
pārspēku, fakts paliek 

tāds, ka viss karš norisinās Ukrainas 
valsts teritorijā. Tas ir, ja neskaita ra-
ķetes, kuras tiek izšautas no Baltkrie-
vijas vai Krievijas.

Grūti iedomāties, ka mūsdienās 
var notikt šāds karš starp it kā civili-
zētām valstīm. Par spīti neskaitāmiem 
kariem, kuri vēsturē izcīnīti starp, pie-
mēram, Franciju un Vāciju, nav ticami 
apgalvot, ka šīs abas valstis kādreiz 
nākotnē nokārtos savas domstarpības 
ar militāro palīdzību.

Krievijas gadījums ir kaut kas cits. Ja 
Rietumos ir bijis uzskats, ka Krievija ir 
kļuvusi par modernu, demokrātisku val-
sti kopš PSRS sabrukuma, tad tie ir mal-
di visaugstākā pakāpē. Varbūt Maskava 
un Pēterpils ir samērā attīstītas, bet ārpus 
lielpilsētām „parastās tautas“ stāvoklis 
ir nožēlojams. Vismaz salīdzinājumā ar 
Rietumiem un pat ar pašu Ukrainu.

Prezidenta (un pa starpu Ministru 
prezidenta) Putina valdīšanas laikā nav 
bijis svarīgākais celt krievu tautas lab-
klājību. Un tā, liekas, ar to ir apmierinā-
ta. Varbūt tāpēc, ka nekā labāka nezin.

BBC Krievijas redaktors Stīvs Ro-
zenbergs stāsta par redzēto ceļā no Mas-
kavas uz Pleskavu.* Vibutī ciema kapsētā 
ir divi duči svaigu kapu krievu desant-
niekiem – visi nogalināti kopš 24. feb-
ruāra. Braucot tālāk, redzama militāra 
bāze ar afišu: „Krievijas robežas nekad 
nebeidzas“. Pašā Pleskavā notiek insce-
nējums – atdarina Otrā pasaules kara lai-
ka kauju starp vācu nacistiem un krievu 
partizāniem kāda Krievijas ciemā. Vēl 
tālāk ir Novorževas pilsētiņa. Pilsētā nav 
gāzes, un daudzi silda mājas ar malku. 
Daudzām mājām nav ūdens piegādes – 
ūdens jāstiepj spaiņos no akas.

Putina propaganda ir ļoti sekmīgi iz-
mantojusi Krievijas tautas vēlmes justies 
varenai. Un arī vēl dzīvot Otrā pasaules 
kara laikā. Varenība un plašās robežas 
ir svarīgākas nekā materiālā labklājība. 
Varētu jau teikt, ka krievu garīgā lab-
klājība balstās tieši uz šo varenību. Vai 
vismaz uz šķietamo varenību. Un arī uz 
pārliecību par svēto sūtību – atbrīvot pa-
sauli no naciķiem. Jo tie esot visur.

Ņemot vērā šo nostāju, jāsaprot, 
ka sankcijas, kuras ir tēmētas tikai uz 
tautas materiālo labklājību, neiedar-
bosies. Ciešanas vienkārši pierāda ie-
naidnieku ļaunumu.

Ziņas no Ukrainas ir vēl trakākas 
nekā mūsu pieredzētais okupācijas 
laikā. Tāpēc jādara viss, lai Krievija 
zaudētu karu.

GN
* https://www.bbc.com/news/

world-europe-62331061

Vēlos pirkt Ludmilas Meilertes gleznas.
Valdis Bormanis 0413156266

No 23. jūlija, līdz 9. septembrim 
vēlētāji, kuri 14. Saeimas vēlēšanu lai-
kā uzturēsies ārvalstīs, varēs pieteik-
ties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. 
To varēs izdarīt 21 Latvijas diplomā-
tiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā, 
kur izveidoti pasta balsošanas iecirkņi.

Pieteikties balsot pa pastu vēlētāji 
ārvalstīs varēs, nosūtot pieteikumu pa 
pastu, e-pastu vai iesniedzot to klātienē 
Latvijas Republikas vēstniecībās Ame-
rikas Savienotajās Valstīs, Apvienota-
jos Arābu Emirātos, Austrālijā, Dānijā, 
Ēģiptē, Francijā, Īrijā, Japānā, Kanādā, 
Kazahstānā, Dienvidkorejā, Lielbritāni-
jas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalis-
tē, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Somi-
jā, Spānijā, Turcijā, Vācijā un Zviedrijā, 
kā arī konsulātā Vitebskā, Baltkrievijā.

Piesakoties pasta balsošanai, jāuz-
raksta iesniegums, kurā jānorāda vē-
lētāja vārds, uzvārds, personas kods, 
e-pasta adrese vai oficiālā e-adrese, 
uz kuru vēlas saņemt balsošanas ma-
teriālus. Iesnieguma paraugs pieejams 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas-
lapā. Obligāta prasība ir iesniegumu 
parakstīt, tas attiecas arī uz pa e-pastu 
sūtītiem iesniegumiem. Šajā gadījumā 
iesniegums jāparaksta ar drošu elek-
tronisko parakstu. Pieteikumi, kas ne-
būs parakstīti, nebūs derīgi.

Lai pieteiktos balsot pa pastu, vairs 
nav nepieciešams uzrādīt pasi vai perso-
nas apliecību, jo vēlētāju uzskaitei šajās 
Saeimas vēlēšanās pirmo reizi tiks lie-
tots vēlētāju reģistrs, un spiedogs pasē 
par dalību vēlēšanās vairs netiks likts.

Savukārt no 27. augusta, kad dar-
bu sāks vēlētāju reģistrs, pieteikties 
pasta balsošanai varēs arī e-pakalpo-
jumā Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv 
vai portālā www.latvija.lv.

No 10.  līdz  16.  septembrim vē-
lēšanu iecirkņa komisija uz vēlētāja 

norādīto e-pastu vai oficiālo e-adresi 
nosūtīs tīmekļvietnes adresi, kur pie-
ejami balsošanas materiāli. Vēlēšanu 
iecirkņi ārvalstīs tiek iekļauti Rīgas 
vēlēšanu apgabalā, kas nozīmē, ka vē-
lētāji ārvalstīs varēs balsot par Rīgas 
vēlēšanu apgabalā pieteiktajiem depu-
tātu kandidātu sarakstiem.

Lai nobalsotu, vēlējam jāsagatavo 
divas aploksnes – viena lielāka, otra 
mazāka. No visām vēlēšanu zīmēm jā-
izdrukā viena – tā vēlēšanu zīme, kas 
atbilst kandidātu sarakstam, par kuru 
vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi varēs at-
stāt tukšu vai arī izdarīt tajā atzīmes – 
ar „+” atzīmēt kandidātus, kuru ievē-
lēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot 
kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs 
neatbalsta. Pēc tam izvēlētā vēlēšanu 
zīme jāieliek pirmajā - mazākajā ap-
loksnē. Aploksne jāaizlīmē un jāieliek 
lielākajā aploksnē. Šajā aploksnē jāie-
vieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts 
apliecinājums, ka balso personiski.

Balsojums jānosūta pa pastu tai 
pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa ko-
misijai, kur vēlētājs pieteiksies balsot 
pa pastu un kas būs norādīta balsoša-
nas materiālos. Balsojums jānosūta ar 
tādu aprēķinu, lai tas pienāktu attiecī-
gajā pasta balsošanas iecirknī līdz vē-
lēšanu dienai, 1. oktobrim.

Vēlētājs, kurš pieteiksies balsot pa 
pastu, drīkst pārdomāt un nobalsot ie-
cirknī vēlēšanu dienā.

Kārtējās 14. Saeimas vēlēšanas no-
risināsies šā gada 1. oktobrī, sestdienā. 
Tajās tiesības piedalīties būs Latvijas pil-
soņiem no 18 gadu vecuma, lai uz nāka-
majiem četriem gadiem ievēlētu 100 par-
lamenta deputātus. Kā līdz šim vēlētāji 
Saeimas vēlēšanās varēs balsot jebkurā 
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Laura Krastiņa,
Centrālās vēlēšanu komisijas 

Informācijas nodaļas vadītāja

denam izsaka atzinību par to, ka ar ASV 
palīdzību pasaulē ir nostiprinājusies tie-
sību normās un kopējos principos balstī-
ta starptautisko tiesību sistēma. Vēstulē 
E. Levits, G. Nausēda un A. Kariss iz-
saka pateicību Amerikas Savienotajām 
Valstīm par tās konsekvento Baltijas val-
stu okupācijas neatzīšanu, uzsverot Pa-
domju Savienības 1940. gada rīcību kā 
nelikumīgu. „1940. gadā pieņemtā Sam-
nera Velsa deklarācija bija ārkārtīgi 
svarīga mūsu valstiskuma nepārtrauktī-

bas pierādīšanā,“ uzsver prezidenti.
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 

prezidenti arī pauž apņēmību stiprināt 
ekonomisko sadarbību starp Baltijas 
valstīm un ASV, atzinīgi atsaucoties uz 
šī brīža stratēģisko sadarbību Trīs jūru 
iniciatīvā: „Trīs jūru iniciatīva ļaus iz-
veidot daudz saliedētāku NATO Austru-
mu flanga valstu bloku, kā arī radīt ne-
pieciešamo infrastruktūru enerģētikas, 
transporta un digitālajā jomā ar Ukrai-
nu un citām mūsu reģiona valstīm, ku-
ras raksturo demokrātiskās vērtības.“

LV Prezidenta kanceleja
28.07.2022.

Baltija–ASV – 100 gadi
Turpinājums no 1. lpp.
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Arvien ir prieks tikties ar Pē-
tera  Vaska mūziku. To bieži spēlē 
Austrālijas ABC klasiskās mūzikas 
radio. Šogad vairākkārt to esam bau-
dījuši arī koncertos Melburnā vijol-
nieces Sofijas Kirsanovas lieliskajā 
izpildījumā.

Sestdien, 9.  jūlijā,  Sv. Andreja 
Katedrālē (St Andrew’s Cathedral), 
Sidnejā Sidnejas Filharmonijas ko-
ris sniedza koncertu, kura prog-
rammā skanēja galvenokārt latviešu 
komponista Pētera Vaska kompozī-
cijas.

Koncerta pirmajā daļa koris diri-
ģenta  Brett  Veimarka  (Weymark) 
vadībā izpildīja Pētera Vaska kom-
pozīciju Pater noster (Mūsu tēvs) un 
Dona nobis pace.

Koncerta otrajā daļā Sidnejas 
Filharmonijas jauktais koris ar VOX 
kora dalībniekiem un Sidnejas Fil-
harmonijas stīgu ansamblis, kura 
koncertmeistare bija Fiona  Ziegler, 
izpildīja Pētera Vaska skaņdarbu 
Missa.

Koncerts bija ļoti labi apmeklēts; Sv. Andreja Kated-
rālē, kurā varētu pulcēties, apmēram, 400 cilvēki, nebija 
nevienas brīvas vietas. Prieks bija redzēt publikā tik lielu 
skaitu latviešu.

Pēc ieilgušā Covida sākusies intensīva koncertdzīve, 
un arī Pēterim Vaskam šajā vasarā bija un ir virkne pirmat-
skaņojumu.

2022. gada maijā Amsterdamā koris Capell Amster-
dam pirmatskaņoja viņa skaņdarbu korim Actus Cari-
tates. Augustā paredzēti divi pirmatskaņojumi; japāņu 
vīru koris pirmatskaņos trīs dziesmas ar Knuta Skuje-
nieka tekstu. Pēteris Vasks saka: „Japāņi vēlējās, lai 

teksti būtu japāņu vai latviešu valodā, es izvēlējos – 
latviešu.“

Savukārt, augusta beigās Nīderlandē pirmo reizi iz-
skanēs Sonāte vijolei solo. Komponists turpina: „Novem-
brī paredzēts pirmatskaņojums kora dziesmai, ko uzdā-
vināju no Latvijas nākušajai diriģentei Kristai Auderei, 
kura pagājušajā gadā uzvarēja Eiropas prestižākajā kor-
diriģentu konkursā Stokholmā. Izpildītāji būs slavenais 
vācu kamerkoris RIAS.“

Tikko ir arī iznākuši divi CD ar Pētera mūziku. Pē-
teris Vasks stāsta: „Vienā Latvijas nacionālais simfonis-
kais atskaņoja orķestra skaņdarbus un to vidū bija obojas 
koncerts, ko spēlēja slavenais obojists – Berlīnes filhar-
monijas orķestra solists Albrehts Maijers. Pavisam ne-
sen iznāca klaviermūzikas disks, kurā skan klavieru cikls 
„Gadalaiki“ un jauns skaņdarbs „Dzeguzes balss“ – pia-
nists Reinis Zariņš.“

Šajā vasarā Pēteris Vasks ir bijis un vēl būs viesu 
komponists dažādos festivālos Eiropā; tikko bija Norvē-
ģijā – Valdres.

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Pētera Vaska mūzika skan arī Sidnejā
Koncerts bija ļoti labi apmeklēts

Koncerts Sv. Andreja Katedrālē (St Andrew’s Cathedral).
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Koncerts Sv. Andreja Katedrālē (St Andrew’s Cathedral).
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Vairāk nekā 50 ga-
dus Austrālijas latviešu 
arhitekts Andrejs  An-
dersons ar saviem god-
algotajiem dizainiem un 
projektu vadību ir zīmīgi 
ietekmējis Sidnejas pub-

lisko arhitektūru, kā arī mākslas galeri-
jas Sidnejā, Adelaidē un Kanberā.

Andersons vadīja Jaundienvidvel-
sas Valdības Arhitektu departamentu 
(NSW Government Architect’s Bran-
ch). Tajā laikā viņš arī paplašināja 
Jaundienvidvelsas Parlamenta ēku un 
pārveidoja Jaundienvidvelsas pavalsts 
bibliotēku. Vēlāk, strādājot firmā PTW 
Architects, sakās jauns periods, kurā 
Andersona vadībā renovēja Sidnejas 
Capitol Theatre, uzbūvēja City Recital 
Hall koncertzāli, Roslyn Packer teāt-
ri, kā arī daudzas biroju un dzīvokļu 
celtnes.

Andersona darbs ir transformējis 
bijušos industriālos rajonus Sidnejas 
ostmalā – Darling Harbour, Walsh 
Bay, Jones Bay un Barangaroo – un 
atjaunojis East Circular Quay rajonu, 
kas ir blakus ikoniskajam Sidnejas 
Operas namam, kā svarīgu publisku 
tikšanos vietu.

Andersona arhitekta darbs ir plaši 

aprakstīts grāmatā „Andrew Andersons 
– Architecture and the Public Realm“ 
(autori Bernice  Murphy un Leon 
Paroissien), kuru atvēra 2022.  gada 
15.  jūlijā Jaundienvidvelsas pavalsts 
bibliotēkā. Klāt bija daudz Andersona 
darba kolēģu, starp tiem vairāki lat-
vieši, kuri bija sadarbojušies ar viņu – 
mākslinieks Imants  Tillers,  inženieri 
Aldis Birzulis, Pēteris Erdmanis, fo-
togrāfs Ēriks Sieriņš un citi.

Grāmata ir pērkama daudzos grā-
matveikalos un internetā, kā arī ir pie-
ejama arī vairākās bibliotēkās.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

Profesionāla vokāliste 
un I Am Maria! priekšne-
suma veidotāja Marina 
Poša ierosināja ideju, ka 
būtu jāsaliek kopā spēki, 
lai arī brisbanieši varētu 
palīdzēt Ukrainas krīzē 

skartajiem. Pēc vairākiem e-pastiem un 
telefona sarunām visi kopā nolēmām, ka 
23.  jūlija vakarā, sadarbojoties Saule 
Limited (Brisbanes Latviešu namam) 
un Brisbanes Latviešu biedrības (BLB) 
komandai, varētu prezentēt I Am Maria! 
kā līdzekļu vākšanas pasākumu, aicinot 
plašāku Brisbanes sabiedrību.

I Am Maria! ir muzikāls priekšne-
sums par transformāciju, sapratni un 
dzīves iespējām. Šis ir veltījums sievie-
tēm un viņu sentēvu balsīm, kas dzir-
damas no paaudzes paaudzē. Marinas 
briljanto un emocionālo mecosoprāna 
vokālu pavadīja virtuozais pianists 
Džulians Veide  (Julian Wade). Vizu-
ālie kadri uz ekrāna lieliski papildināja 
tēmu un sajūtas. Priekšnesuma galvenā 
frāze (tulk.) „Es skatos spogulī, un ko es 
redzu? Sievieti, meiteni, cerot būt brīvai 
no visa, ko viņi mēģināja viņai uzspiest“ 

caurvija gan dialo-
gu, gan dziesmas 
(ANGLISKI: „I 
look in the mirror 
and what do I see? 
A woman, a girl, 
waiting to be free, 
of all that they told 
her she had to be“).

Biļetes (kā arī 
papildus finansiā-
lu atbalstu) varēja 
pirkt caur trybook-
ing.com. Pirms un 
pēc priekšnesuma 
varēja baudīt gar-
šīgas kūkas, tēju, 
kafiju un dzērienus 
no bāra, ko bija sagatavojuši un ziedoju-
ši čaklie BLB palīgi.

Skatītāju rindās bija visa gadagāju-
ma cilvēki no plašākas Brisbanes sabied-
rības – gan austrāļu, gan cittautu viesi.

Pasākuma beigās Brisbanes Uk-
rainas sabiedrības pārstāve Natalija 
(Nataliya)  Murada  sniedza emocio-
nālu un pateicības pilnu runu. Patei-
cību izteicu arī es, Ance Deksne, kā 

BLB pārstāve. Arī man tas bija perso-
nisks un emocionāls brīdis.

Liels paldies visiem, kas šo izde-
vušos vakaru padarīja par realitāti un 
savāca krietnus līdzekļus Ukrainas at-
balstam!

Ance Deksne,
BLB komunikāciju koordinatore un 

LAAJ VP Kvīnslandē
Laikrakstam „Latvietis“

„I Am Maria!“
Ukrainas krīzes atbalstam Brisbanes Latviešu namā

Džulians Veide (Julian Wade) un Marina Poša.

FO
TO

 G
ar

en
s K

rū
m

iņ
š

Arhitekts Andrejs Andersons
Jauna grāmata par viņa darbiem

Grāmatas „Andrew Andersons – Ar-
chitecture and the Public Realm“ vāks. FO
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Andrejs Andersons uzrunā klātesošos 
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Biedrības Latvijas 
senioru kopienu apvie-
nība (LSKA) biedriem 
arī pensijā katra diena 
ir piepildīta. Seniori 
tiekas kopējos izglītojo-
šos semināros, darbojas 

interešu klubiņos, kopā apmeklē Lat-
vijas skaistākās vietas, un, pateicoties 
AS DelfinGroup zīmola Banknote 
finansiālajam atbalstam, turpina pa-
līdzēt ar medicīniskā aprīkojuma un 
citu nepieciešamu lietu iegādi Latvijas 
sociālajiem centriem, pansionātiem un 
slimnīcām.

Astrīda  Babāne ir LSKA val-
des locekle kopš biedrības dibināša-
nas 2017. gadā, bet kopš 2018. gada 
LSKA valdes priekšsēdētāja. Viņa ir 
gandarīta, ka biedrībai ar katru gadu 
pievienojas arvien jauni biedri. „Esam 
ļoti priecīgi, ka šī gada sākumā mūsu 
biedrībai pievienojās arī „Kuldīgas 
senioru skola“, kuras viens no gal-
venajiem uzdevumiem ir bez mak-
sas nodrošināt neformālās izglītības 
sniegšanu pirmspensijas un pensijas 
vecuma cilvēkiem Kuldīgas novadā. 
Jau agrāk, darbojoties Labklājības 
ministrijas Senioru lietu padomē, ie-
pazināmies ar Kuldīgas senioru piere-
dzi un vēlmi dibināt senioru skolu. Bi-
jām patiesi priecīgi par jauko ideju un 
vēlmi darboties kopā ar mums,“ saka 
Astrīda Babāne.

Arī LSKA valdes priekšsēdētājas 
vietniece Lilita Kalnāja, kura ir bied-
rības apstiprināto projektu vadītāja 
kopš pirmās tās pastāvēšanas dienas, 
ir gandarīta, ka LSKA biedru skaits 
aug. „Mums ir ļoti svarīgi, lai senio-
ri vecumdienās nejustos vientuļi, bet 
pavadītu šo laiku piepildīti un skais-
ti. Ir taču tik daudz, ko darīt, arī esot 
pensijā! Bērni izauguši, aktīvās darba 
gaitas beigušās, un nu var vairāk vel-
tīt laiku arī sev – var dejot vai dziedāt 
dažādos senioru amatiermākslas ko-
lektīvos, apgūt jaunas prasmes un ie-

maņas, nūjot, tikties un dalīties piere-
dzē, kura vecāka gadu gājuma ļaudīm 
ir tiešām ievērojama, visu pat nevar 
uzskaitīt!“

Tradīcija palīdzēt citiem turpinās
Abas dāmas ir vienisprātis, ka lie-

lākais prieks ir par iespēju palīdzēt 
citiem senioriem, kuri paši par sevi 
vairs parūpēties nespēj. „Tādu iespē-
ju sniedz mūsu ilggadējais atbalstītājs 
AS „DelfinGroup“ zīmols „Banknote“. 
Pateicoties viņu ziedojumam pērn 15 
sociālās aprūpes iestādēm, slimnīcām 
un pansionātiem nodevām lietošanā 
viņiem nepieciešamo medicīnas inven-
tāru un materiālus. Arī šogad pare-
dzēta medicīniskā aprīkojuma un pa-
līglīdzekļu iegāde divpadsmit sociālo 
aprūpes centru vajadzībām, bet trijos 
plānoti labiekārtošanas darbi. LSKA 
ir ļoti gandarīta, ka šī labā tradīcija 
turpinās,“ saka Astrīda Babāne.

LSKA, pateicoties ziedotāja at-
balstam, varēja kaut vai ar nelielu ar-
tavu palīdzēt arī Ukrainas iedzīvotā-

jiem. „Redzot šo briesmīgo traģēdiju 
Ukrainā, mēs nevarējām palikt malā 
un nolēmām palīdzēt ar medikamentu 
iegādi. Sazinājāmies ar organizāciju 
„Ziedot.lv“, kura visā Latvijā orga-
nizēja ziedojumu vākšanu Ukrainai, 
noskaidrojām, konkrēti kādi medika-
menti ir nepieciešami, apmaksājām to 
iegādi, un 7. aprīlī arī par mūsu zie-
dojumu iegādātās medicīnas preces 
civilās humānās palīdzības kravā tika 
nosūtītas uz Ukrainas pilsētu Krema-
torsku,“ stāsta Lilita Kalnāja.

„Mēs apzināmies, ka tas ir tikai 
mazs piliens milzīgajā kara postī-
tās Ukrainas vajadzību jūrā, taču šis 
tiešām ir brīdis, kad visai pasaulei, 
visiem labas gribas cilvēkiem ir jāsa-
dodas rokās, lai palīdzētu,“ Kalnājas 
kundzes teikto papildina arī Astrīda 
Babāne.

Nodibināta „Senioru saeima“
LSKA aktīvajiem biedriem garlai-

koties pensijā nav laika. Biedrība turpi-
na darbu pie dažādu dokumentu izstrā-
des Latvijas senioru dzīves kvalitātes 
uzlabošanai, kuri pēc tam tiek iesniegti 
gan Saeimai, gan arī atbildīgajām mi-
nistrijām. Šogad tapusi arī jauna LSKA 
struktūrvienība Senioru saeima, kuru 
vada juridisko zinātņu maģistre Barba 
Girgensone, un kura apvieno gan da-
žādas senioru un pensionāru intereses 
pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, 
gan seniorus kā fiziskas personas. Pro-
jektu Senioru saeima Latvijā“ atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds. „Dalī-
ba „Senioru saeimā“, līdzdarbojoties 
priekšlikumu sniegšanā politikas doku-
mentu izstrādei, ļauj senioriem sadar-
boties savas dzīves kvalitātes celšanā, 
veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstī-
bu, kā arī paaugstināt senioru piederī-

„Lielākais prieks ir palīdzēt citiem“
Latvijas Senioru kopienu apvienība

 
Turpinājums 7. lpp.

No kreisās: Alūksnes novada pensionāru apvienības valdes locekles Gaida Zu-
jeva un Margarita Bizjukova. LSKA valdes locekles Liesma Neipreisa, Astrīda 
Babāne, Inese Švekle un Lilita Kalnāja.
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bas sajūtu Latvijas valstij,“ saka Barba 
Girgensone.

Savukārt projekta vadītāja  Lilita 
Kalnāja atzīst, ka problēmu loks, ar 
kuru nākas saskarties gados veciem 
Latvijas iedzīvotājiem, ir ļoti plašs. 
„Tie ne tuvu nav tikai ar joprojām ne-
lielajām pensijām vai senioru veselī-
bas problēmām saistītie jautājumi. Jā-
domā arī, kā risināt gados veco ļaužu 
vientulības un atstumtības problēmas, 
tāpat daudzi labprāt vēl gribētu būtu 
noderīgi sabiedrībai un iesaistīties 
darba tirgū, taču vecuma dēļ tiek at-
stumti,  visi šie jautājumi ir jārisina,“ 
pauž Kalnājas kundze.

Jāatzīmē, ka biedrība aktīvi darbo-
jas arī Labklājības ministrijas Konsul-
tatīvajā senioru padomē un Saeimas 
komisijās, kurās tiek lemts par senioru 
dzīves kvalitātes uzlabošanu. Paraks-
tīts arī Rīgas domes un Nevalstisko 
sabiedrisko organizāciju sadarbības 
memorands.

Pašizglītošanai nav robežu
LSKA allaž rūpējusies arī par se-

nioru izglītošanu jaunās prasmēs, tā-
dēļ jo vairāk priecē, ka ar Banknotes 
atbalstu jau pērn tika uzsākti seminā-
ri par informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, kā arī finanšu pratību. 
„Tā tikai šķiet, ka nav nekā vienkāršā-
ka kā, piemēram, attālināti sazināties 
tiešsaistē vai, teiksim, pārskaitīt nau-
du, izmantojot telefona numuru. To-
mēr ļoti lielai daļai senioru tā ir „Ķī-
nas ābece“, un viņi ir ļoti priecīgi, ka 
var uzzināt kā un kāpēc tas darbojas,“ 
stāsta Lilita Kalnāja.

LSKA rīkotajās apmācībās tiek 
skaidroti arī ar finanšu pratību saistīti 
jautājumi, bijuši semināri par to, kā at-
šķirt viltus ziņas no patiesības, biedrī-

ba iesaistījusies arī pētījumā par sirds 
un asinsvadu slimību problemātiku 
Latvijā. Kā smejoties, saka Lilita Kal-
nāja: „Brīžam šķiet, ka ar 24 stundām 
diennaktī ir par maz, lai visu pagūtu.“
Ne vien strādājam, bet arī 
atpūšamies

Viena no LSKA iecienītām tradīci-
jām ir visiem kopēja Latvijas skaistāko 
vietu apmeklēšana un dažādu kultūras 
pasākumu baudīšana. „Lai arī pagā-
jušajā gadā vēl  dzīvojām Covid-19 
pandēmijas zīmē, tomēr tajos brīžos, 
kad epidemioloģiskās drošības notei-
kumi to atļāva, izdevās doties vairākos 
skaistos sadraudzības braucienos un 
tikties ar citu senioru nevalstisko orga-
nizāciju pārstāvjiem,“ teic Astrīda Ba-
bāne. Piemēram, pērn jau tradicionāli 
Senioru dienā 1. oktobrī tika apmeklēts 
Pētera Upīša dārzs Dobelē, augustā 
LSKA biedri viesojās Alūksnē, apmek-
lētas arī Kurzemes skaistākās vietas 
Talsos, Valpenē, Dundagā un Mazirbē, 
bet pirmajā Adventē seniori ciemojās 
Ventspilī, kur dienas noslēgumā kon-
certzālē Latvija baudīja koncertu Trīs 
Raimondi. Šopavasar jau apmeklētas 

Cēsis un Vidzemes koncert-
zālē redzēts lieliskais oper-
dziedātājas Sonoras Vaices 
sniegums multimediālajā 
monooperā Cilvēka balss. 
Telefons, ceriņu ziedēšanas 
laikā seniori viesojās Pēte-
ra Upīša dārzā Dobelē, bet 
nākamais brauciens plānots 
uz Kuldīgu. Par visiem šiem 
braucieniem paldies jāsaka 
gan Rīgas domes Izglītības 
un sporta departamenta at-
balstam, gan Sabiedrības 
integrācijas fonda atbalstī-
tajiem projektiem. LSKA 
valdes priekšsēdētāja arī at-
zīmē, ka visās šajās ekskur-
sijās seniori bauda gardas 
maltītes, par kurām galve-
nokārt jāsaka paldies LSKA 
lieldraugam Banknotei.
Prieks par biedru 
paveikto!

„Esmu arī ļoti priecī-
ga par mūsu dibinātāju un 

biedru aktīvo darbību. Šoreiz īpaši 
gribu uzsvērt biedrības „Svētās ģi-
menes māja“ sabiedrībai patiešām 
ļoti vajadzīgās aktivitātes. Piemēram, 
vēža pacientu atbalsta programmu 
„Drauga plecs“, programmu Ukrai-
nas civiliedzīvotāju atbalstam un lab-
darības projektu „Ar saviem mīļajiem 
kopā“, kuras ietvaros top operdziedā-
tājas Ilonas Bageles soloprogramma 
un kompaktdisks ar Māra Lasmaņa 
mūziku un Normunda Beļska dzeju. 
Studijas ieraksta albumi tiks novirzīti 
labdarībai,“ stāsta Astrīda Babāne.

Savukārt biedrība Mazirbes drau-
gu kopa šopavasar visus, kuriem tuva 
ir lībiešu kultūra, iepriecināja ar doku-
mentālo filmu par Rīgas lībiešu dzies-
mu ansambli Līvlist – Kurp ej, Līvlist?

Kā stāsta Mazirbes draugu kopa 
vadītāja Lilita Kalnāja, biedrība pie 
lībiešu kultūras un valodas popula-
rizēšanas aktīvi strādājusi jau kopš 
savas dibināšanas. Tādējādi dokumen-
tālās filmas producēšana par lībiešu 
dziesmu ansambļa Līvlist 50 gadiem, 
bijusi lībiešu kultūras popularizēšanas 
darba likumsakarīgs turpinājums.

Savukārt LSKA jaunākā biedra – 
Kuldīgas Senioru skolas programmu 
Pats savam saimes galdam šogad jau 
trešo gadu pēc kārtas atbalstījis Borisa 
un Ināras Teterevu fonds. Šis projekts 
Kuldīgas novada senioriem, kuriem ir 
savs mazdārziņš un kuri gatavi piln-
veidot saimniekošanu, ļauj saņemt at-
balstu sēklu, stādu, mēslojuma un dār-
za kopšanas inventāra iegādei.

LSKA valdes priekšsēdētāja uz-
sver, ka ir patiesi priecīga un ganda-
rīta par visu  LSKA biedru darbību, 
panākumiem un rūpēm par senioriem. 
„Gribu pateikt lielu paldies par viņu 
ieguldījumu biedrības darbā. Jo īpaši 
liela pateicība mūsu valdes loceklēm 
Lilitai Kalnājai, Astrīdai Bēterei, 
Liesmai Neipreisai un Inesei Šveklei. 
Mums visiem taču ir viens mērķis, lai 
ikviena dzīves rudens būtu skaists un 
piepildīts!“

Sīkāk ar LSKA aktivitātēm un 
iniciatīvām iespējams iepazīties bied-
rības mājas lapā www.lskapvieniba.lv

Ilona Bērziņa,
speciāli Laikrakstam „Latvietis“ 

Austrālijā

„Lielākais prieks ir palīdzēt...“
Turpinājums no 6. lpp.

LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja ar „Kuldīgas senioru sko-
las“ pārstāvēm paraksta līgumu par ziedojuma nodošanu lietošanā.
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Vienmēr ar smaidu un gaišām domām. Ceriņu 
ziedēšanas laikā Pētera Upīša dārzā Dobelē.

FO
TO

 L
SK

A



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2022. gada 3. augustā

Pāris dienas pirms 
lielākajiem latviešu 
svētkiem Jāņiem Rī-
gas Latviešu biedrības 
Baltajā zālē, pulcējo-
ties kuplam viesu pul-
kam, vēra vaļā Ņujorkā 
dzīvojošās latviešu tēl-

nieces Minjonas  Kļaviņas daiļra-
dei veltīto grāmatu Ceļš tēlniecībā. 
Pavisam nesen – 17.  aprīlī – viņa 
nosvinēja 90 gadu jubileju. Gan 
ārzemēs dzīvojošie latvieši, gan 
tautieši dzimtenē maz zina māksli-
nieci. Neraugoties uz to, ka ģimenē 
uzturēja un kopa latvisko pašapzi-
ņu, kā liecinājums tam ir dēls Filips 
Kļaviņš,  kurš nu jau sen pārcēlies 
uz dzīvi dzimtenē un kurš arī sarū-
pējis šo grāmatu mātes ievērojamā 
jubilejā, taču viņa latviešu diaspo-
ras izstādēs tikpat kā nav piedalīju-
sies.

Kā liecina biogrāfiskie dati, 
Minjona piedzimst Rīgā, 12 gadu 
vecumā ar vecākiem (tēvs ir dra-
maturgs Hugo  Krūmiņš, māte 
dzejniece Marta  Vitrupe) dodas 
prom no Latvijas, bet pēc pārcel-
šanās uz dzīvi ASV 1950. gadā un 
laulībām ar onkoloģijas ārstu un 
dziedātāju Jāni  Kļaviņu, Minjo-
na Kļaviņa studē valodas Marietas 
koledžā Ohaijo, pēc pārcelšanās uz 
Durhamu Ziemeļkarolīnā apgūst 
tēlniecību pie Henrija Mūra skol-
nieka Angusa  Makdugalla  (An-
gus  McDougall), kokgriešanu pie 
Martas  Vitelas  (Marta  Whittel) 
un papildinās Djūka Universitātē 
pie tēlnieka Ibrama  Losova  (Ib-
ram  Lassaw). Kad Minjona iestā-
jas Ziemeļkarolīnas Universitātē 

Čapelhillā (Chapel Hill), viņa mā-
cās pie tēlnieka Roberta  Hovar-
da  (Howard), 1964. gadā beidzot 
meistarklasi ar augstāko atzīmi. 
Kad Kļaviņu ģimene pārceļas uz 
Ņujorku, Minjona turpina studi-
jas, šoreiz pie izslavētā tēlnieka 
Filipa  Pavias  (Philip  Pavia). Pēc 
gadiem – 1979. gadā mākslinie-
ce dodas uz Itāliju, lai papildinā-
tu savas zināšanas pie savā pēdējā 
pedagoga Filipa Pavias. Pa šo lai-
ku – 1977. gadā – Beaux Arts Inter-
national apbalvo Minjonu kā gada 
labāko skulptori. Kopā ar vīru viņa 
apceļojusi vai visu pasauli, allaž 
apmeklējot lielākos mākslas cen-
trus un pētot mākslas procesus. Te 
nav lieki piemetināt, ka viņa sarī-
kojusi izstādes redzamākajās ASV 
galerijās.

Izdevumā lieliski atainojas 
Minjonas  Kļaviņas  daiļrades at-
tīstība no reālistiskās formu attē-
lošanas (galvenokārt bērnu portre-
tējumos) līdz abstraktam pasaules 

atveidam. Savā radošajā darbībā 
viņa izmantojusi teju visus tēlnie-
cībā izmantotos materiālus – bla-
kus bronzai un ģipsim, dažādas 
krāsas marmorus, piemēram, reti 
sastopamo rozā marmoru, arī ala-
bastru, smilšakmeni, tāpat – tulpju 
koku.

Grāmata ir vairāku rakstu apko-
pojums. Te jāpiemin dzejas veltīju-
mi Minjonai, vairāku rakstu pārpub-
licējumi no žurnāla Jaunā Gaita, 
starp kuriem gribas izcelt Hugo Vī-
tola bagātīgo apcerējumu. Savulaik 
par tēlnieci bija grāmatu iecerējusi 
izdot nu jau mūžībā mītošā mākslas 
zinātniece Ināra  Ņefedova, snie-
dzot padziļinātu ieskatu mākslinie-
ces dzīvē un daiļradē. Šo grāmatu 
konsultēja un ieskatu mākslinieces 
devumā apcerējusi Dr. art Ruta Čau-
pova.

Izdevums ir izcils vairāku iemeslu 
dēļ. Vispirms jāizceļ izcilais fotogrāfa 
devums – tēlniecība prasa īpašu fo-
togrāfa profesionalitāti, kas ietver sevī 
pareizo rakursu atrašanu un jo īpaši 
apgaismojuma pielietojumu. Šoreiz 
vietām ir atrasts tāds apgaismojums, 
ka liekas, ka gaisma staro no mākslas 
darba iekšpuses.

Jāuzslavē māksliniece Daiga 
Brinkmane, kura atradusi lielisku 
ārējo veidolu. Viņa izvēlējusies cie-
tos vākus ar auduma faktūru, kas it 
kā imitē tēlniecības virsmas raup-
jumu, un vāka attēla lakojumu, kas 
atgādina bronzas spīdumu. Tēlnie-
cības darbu sakārtojums ir perfekts, 
liekot katram attēlam izcelt mākslas 
darba oriģinalitāti un vienreizīgu-
mu. Liekas, ka citādāk arīdzan ne-
varēja būt – izcilai tēlniecei jābūt 
izcilai grāmatai, ko patīkami paņemt 
rokā, lēnām šķirstīt un lasīt un iepa-
zīties ar gluži neatkārtojamiem dar-
biem.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Iepazīšanās ar mazzināmu izcilu tēlnieci grāmatā
„Ceļš tēlniecībā. Minjona Kļaviņa.“ Zinātniskā konsultante Ruta Čaupova. Daigas Brinkmanes mākslinieciskais iekār-
tojums. Zinātne, 2022. 127 lpp.

Grāmatas „Ceļš tēlniecībā. Minjona Kļaviņa.“ atvēršana Rīgas Latviešu 
biedrībā.
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Grāmatas „Ceļš tēlniecībā. Minjona Kļaviņa.“ atvēršana Rīgas Latviešu 
biedrībā.
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Trešdien, 2022. gada 3. augustā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Pēc četru gadu pār-
traukuma grupa Prāta 
Vētra sestdien,  23.  jū-
lijā, atkal uzstājās savā 
dzimtajā pilsētā Jelgavā.

Šis bija pirmais no 
5 koncertiem šī gada 
Latvijas koncertu tūrē, 

kas aptvers visus Latvijas novadus un 
beigsies ar noslēguma koncertu reno-
vētajā Mežaparka estrādē.

Precīzi plkst. 21 grupa ieņēma 
skatuvi un enerģiski iesāka koncertu 
ar jaunām dziesmām no albuma Gads 
bez kalendāra.

Publika lielā sajūsmā ar vareniem 
aplausiem uzņēma savus vietējos zēnus.

Kā vienmēr grupas solists Renārs 
Kaupers  pieminēja bijušo grupas 
basistu Mumiņu  (Gundars  Mauše-
vics), kurš traģiskā nāvē aizgāja bojā 
2004. gadā, braucot mājās no Rīgas uz 
Jelgavu.

Šis bija īpašs koncerts, jo grupa 
ielūdza visus Ukrainas pilsoņus, kas 
patlaban atrodas Latvijā, klausīties 
koncertu bez maksas. Grupas ģenerāl-
menedžere Aija Aukškāpa informēja, 

ka šo izdevību apmeklēt koncertu iz-
mantoja aptuveni 500 ukraiņi.

Īpaši aizkustinoša koncerta daļa 
bija tā, kad grupa nospēlēja Manu 
dziesmu gan ukraiņu, gan latviešu va-
lodā. Zīmīgi bija arī tas, ka grupa ne-
nospēlēja nevienu dziesmu krievu va-
lodā, kā tas pēdējos gados bija ierasts 
Prāta Vētras koncertos Latvijā.

Prāta Vētra kopā ar grupu Tautu-
meitas nospēlēja spēcīgu jauno dzies-
mu Tur, kur Dieva kamanas slīd, kā arī 
optimistisko dziesmu Gads bez kalen-
dāra kopā ar Asnati Rancāni.

Koncerta kulminācijā grupa no-
spēlēja publikai pazīstamos hītus Četri 
krasti, Rudens un, protams, Lidmašīnas.

Koncertu iesildīja īpašais viesis 
Jānis  Šipkēvics ar savu grupas pro-
jektu Shipsea.

Raitis Freimanis
Laikrakstam „Latvietis“

Blogs: „Prāta Vētra“ pulcē 23 000 
klausītājus Jelgavā:
https://raitisfreimanis.wordpress.
com/2022/07/24/prata-vetra-pulce-23-
000-klausitajus-jelgava/

Bildes: Prāta Vētra Jelgavā 20220723
https://flic.kr/s/aHBqjzZo1k

Pirmdien, 11. jūnijā, Madonā uz-
stādīta tēlnieka Aigara Bikšes veido-
ta vides skulptūra Ievirpuļot pasauli. 
Skulptūra tapusi pēc labdarības fonda 
Cilvēkiem iniciatīvas sadarbībā ar Ma-
donas pilsētu. Jau no piektdienas tā 
pieejama interesentiem apskatei.

Skulptūra tika izvēlēta labdarības 
organizācijas Cilvēkiem veidotā kon-
kursa ietvaros. Fonds Cilvēkiem dāvi-
na mūsdienīgu un ilgtspējīgu mākslas 
darbu Madonas pilsētai, kas šogad 

atzīmē 96. dzimšanas gadu. Oficiālā 
skulptūras atklāšana plānota šī gada 
augustā, bet līdz tam tiks veikti labie-
kārtošanas darbi.

Ievirpuļot pasauli stāsta par Ma-
donas novada vitalitāti, dzīvotspēku ar 
cieņu un mīlestību pret novada tautas 
tradīcijām. Skulptūrā attēlota virpu-
ļojoša dejotāja Madonas tautas tērpā. 
Tās vizuālais tēls radīts, iedvesmo-
joties no trīs Madonas deju kolektīva 
dejotāju kustībām dejā. Fotogrāfijas ar 

visām trīs dejotājām 
izmantotas par pama-
tu modeļa izveidei. 
Svārku kustība, lido-
jošā bize un ķermeņa 
izliekums rada dina-
misku noskaņu, kas 
vienlaikus atgādina 
par centru – cilvēku kā 
rīcības avotu. Skulptū-
ra ir 3,8 metrus augsta 
un veidota no bronzas.

Mākslinieks Ai-
gars Bikše par tapušo 
mākslas darbu saka: 
„Publiskā māksla 
mūsu pilsētvidē ir 
veids, kā sabiedrība 
komunicē savas vēr-
tības, atspoguļojot to, 
kādi cilvēki mēs vē-
lamies būt, un kādā 

sabiedrībā vēlamies un ilgojamies dzī-
vot. „Ievirpuļot pasauli“ ir vienlaikus 
atgādinājums par piederību un vēstī-
jums nākotnei.“

Projekta tapšanā piedalījās Ma-
donas novada pašvaldības ainavu ar-
hitekte Agnese  Silupa un arhitektu 
biroja B&L projekti arhitekts Jānis 
Liepiņš.

Labdarības fonds „Cilvēkiem“

„Ievirpuļot pasauli“
Madonā uzstādīta lielizmēra skulptūra

Uzbūves komanda pie skulptūras.
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Skats ar uzstādītu skulptūru.
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„Prāta Vētra“ pulcē 23 000 klausītājus Jelgavā
Šis bija īpašs koncerts

Grupas „Prāta Vētra“ solists Renārs 
Kaupers koncertā Jelgavā 2022. gada 
23. jūlijā.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2022. gada 3. augustā

Daugavas Vanagu Centrālā valdei 
(DVCV) bija milzīgs prieks atkal sa-
tikties klātienes sēdē šī gada 25.  un 
26. jūnijā Klīvlandē, ASV. Pēc gariem 
un visiem mums grūtiem 3 gadiem at-
kal satikšanas bija jo sevišķi īpaša.

Uz sēdi bija sabraukuši – DV CV 
prezidijs: priekšnieks Aivars  Sinka 
(Latvija), sekretārs Pēteris  Pēter-
sons (Anglija) un kasiere Asja  Ra-
mate  (Latvija) un valdes locekļi; no 
Austrālijas bija ieradusies Vanadžu 
priekšniece Ināra  Sīka, tāpat sēdē 
piedalījās DV priekšnieka 1. vietnieks 
Andris Kursietis (ASV), DV priekš-
nieka 2. vietniece Gunta  Reinoldsa 
(Reynolds) (Kanāda), Ivars Zuševics 
(ASV), Dace  Dundure-Kluce (Liel-
britānija). DV Austrālijas Priekšsēdis 
Jānis  Kārkliņš piedalījās visā sēde 
neklātienē, izmantojot Zoom.

Pirms DV CV sēde uzsāka darbu 
kopā sanāca vanadzes, lai pārrunātu 
savu darbību, dalītos pieredzē par va-
nadžu darbību katrā DV zemē. Tā bija 
sirsnīga tikšanās.

Sēdes svinīgā atklāšana notika 
Klīvlandes Apvienotās latviešu evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes telpās, 
klātesot un klātesošos uzrunājot Lat-
vijas Republikas vēstniekam ASV 
Mārim Selgam.

Neskatoties uz to, ka darāmā bija 
daudz, sēde noritēji raiti spriežot, dis-
kutējot, daloties pieredzē un galve-
nais – vienojoties un pieņemot lēmu-
mus.

Daudz pārrunu bija par jauno Les-
tenes projektu, par tā milzīgo lomu 
latviešu sabiedrībai gan Latvijā, gan 
pasaulē. Jaunais projekts saucās Les-
tenes Memoriāls, kas būs pastāvīga 
ekspozīcija par Kurzemes cietokšņa 
kaujām un latviešu karavīriem, kas cī-
nījās abās pusēs, un viņu ģimenēm, kā 
arī vietējiem iedzīvotājiem. Ekspozīci-
ja tiks iekārtota bijušajā Lestenes baz-
nīcas kroga namā, ko DV uzdāvināja 
Tukuma novada domei 2020. gadā. 
Ekspozīciju un atjaunotās telpas iz-
mantos skolēnu un jaunsargu apmācī-
bās, tūristiem un ģimenēm, kas meklē 

informāciju par 
savu radinieku lik-
teņiem Otrajā pa-
saules karā. Te būs 
vienreizēja iespēja 
aprakstīt Latviešu 
leģiona stāstu, kā 
DV priekšnieks 
Aivars  Sinka  tei-
ca: „kas tad rak-
stīs mūsu vēsturi, 
ja ne mēs paši?“ 
Arhitektūras, par-
ka apbūves un 
ekspozīcijas plā-
nošanas darbi ir 
jau iesākti. Lielais 
izaicinājums būs 
savākt līdzekļus 
būvdarbiem, kas 
plānoti iesākt jau 
2023. gada pava-
sarī.

21. gs. pasaule ir dinamiska, mai-
nīga. DV CV valde sprieda par to kāda 
ir DV loma, nozīme un virzība šajā 
laikmetā. Tika spriests par organizā-
cijas nākotni un par to kā, nezaudējot 
DV pamatidejas un mērķus, mainīties 
atbilstoši laikmetam un norisēm tajā. 
Šis ir būtisks jautājums, par ko jādomā 
katrā no DV zemēm.

Par aprūpi arī nav aizmirsts. Valde 
pieņēma lēmumu paplašināt iespējas 
aprūpēt leģionārus, blakus jau esošiem 
pabalstiem un medicīnisko aprūpi, 

sniedzot palīdzību 
konkrētos speci-
fiskos gadījumos. 
Labdarības darbs 
arī turpināsies pie 
Latvijas daudz-
bērnu ģimenēm un 
audžu ģimenēm, 
kā arī sāksies at-
balsts cilvēkiem 
Latvijā ar īpa-
šām vajadzībām. 
DVCV lūdz DV 
nodaļām, apvienī-
bām un biedriem 
turpināt atbalstīt 
šos mērķus.

Pēc divām spraiga darba pilnām 
dienām, DVCV sēdes locekļi bija 
pelnījuši atpūtu. Mums bija fantas-
tiska iespēja piedzīvot Līgo svētku 
svinības, ko organizēja Klīvlandes 
DV un Klīvlandes Latviešu biedrī-
ba. Tas bija līksmības pilns vakars, 
kur ar deju priekšnesumiem priecēja 
tautas deju kopas Mazie Pastalnieki 
un Pastalnieki. Visi sanākušie varē-
ja pulcēties ap Jāņu ugunskuru, lai 
kopā dziedātu Jāņu dziesmas. Neiz-
tika arī bez puišu un meitu apdzie-
dāšanās.

DV CV locekļu tikšanos Klīvlan-
dē noslēdzās svētdien, kopā apmeklē-
jot skaisto dievkalpojumu, ko vadīja 
LELBP arhibīskape Lauma Zuševica.

Visu sēdes laiku par mums īpa-
ši rūpējās Klīvlandes tautieši, par ko 
esam neizsakāmi pateicīgi. Esot tālu 
prom no savām mājām, jutām jūsu gā-
dību un sirds siltumu. Visas DV CV 
vārdā sakām jums lielu paldies.

Laiks skrien ātri; nemaz nema-
nīsim, kad būs klāt nākamā DV CV 
klātienes sēde. Tiksimies Latvijā 
2023. gadā tūlīt pēc Jāņiem!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Dace Dundure-Kluce

Laikrakstam „Latvietis“

DV Centrālas valdes sēde
21. gadsimta pasaule ir dinamiska, mainīga

Sēdes laikā.
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DV Centrālā valde pēc sēdes slēgšanas. Priekšā no krei-
sās: Asja Ramate, Aivars Sinka, Ināra Sīkais, Dace Dun-
dure-Kluce, Gunta Reinoldsa (Reynolds). Otrā rindā: Pē-
teris Pētersons, Andris Kursietis, Ivars Zuševics.
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Daugavas vanadžu sapulce: Ilze Hāznere, Asja Ramate, 
Gunta Reinoldsa (Reynolds) un Dace Dundure-Kluce.
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Laimei šajā dzīvē 
galvenais ir kaut kas, ko 
darīt, kaut kas, ko mīlēt 
un kaut kas, uz ko ce-
rēt – tie ir skaisti un vie-
di vārdi no Dr. Jāņa Tu-
peša lekcijas par dzīves 

jēgu medicīnā, kas izskanēja LĀZA 
75 gadu jubilejai veltītajā konferencē 
XV Latviešu dziesmu un deju svētku 
laikā Minesotā.

30.  jūnijā LĀZA biedri un draugi 
pulcējās InterContinental Saint Paul 
Riverfront Hotel Governors Room, lai 
baudītu svētkus. Mājastēva loma bija 
Dr. Ērikam Niedrītim no Ņujorkas, bet 
sarīkojumu vadīja LĀZA vicepriekšsē-
dis Juris Lazovskis no Kanādas.

Visi LĀZA biedri ir savulaik snie-
guši atbalstu ne tikai viens otram, bet 
arī Latvijas medicīnai un arī daudziem 
Latvijas ārstiem un māsām viņu pro-
fesionālajā izaugsmē. Dr.  Lazovskis 
pieminēja tikai dažus, jo saraksts ir 
gana garš, bet mecenātes Dr.  Ainas 

Dravnieces-Galējas devu-
mam nav līdzvērtīga. Svēt-
ku programmā bija emocio-
nāls atskats LĀZA 75 gadu 
vēsturē un LĀZA šodienā, 
jo ir tapusi īpaša filma, ko 
varēs redzēt arī LĀZA svi-
nīgajā sēdē Rīgā, 9. Latvi-
jas Ārstu kongresā.

Vieslekciju sniedza Vis-
konsinas Universitātes pro-
fesors, PVO konsultants un 
LĀZA biedrs Jānis Tupesis. 
Starp daudzajām vērtīgajām 
atziņām prātā ir arī šī – ne 
vienmēr vajag vairāk, iespē-
jams, ka būsim laimīgāki, ja 
gribēsim mazāk.

Sarīkojuma goda viesim, 
Latvijas vēstniekam ASV Mārim Sel-
gam šī bija īpaša diena, jo te atkal klā-
tienē varēja satikt daudzus sen iepazītus 
ārstus. Īpaša bija tikšanās ar Dr. Visval-
di  Georgu  Nagobadu. Par nozīmīgu 
ieguldījumu Latviešu ārstu un zobārstu 

apvienības dibināšanā un darbībā, par 
pašaizliedzīgu un ilglaicīgu darbu me-
dicīnā un izglītībā Visvaldim Georgam 
Nagobadam tika pasniegts LĀZA Atzi-
nības raksts.

Svētkus kuplināja deju kopa Pēr-
konītis. Jautrās dziesmās, raitā dejā, 
sirsnīgās sarunās aizritēja dažas stun-
das, par kurām paliks siltas atmiņas 
un jaukas fotogrāfijas.

Vēlreiz liels paldies Dr.  Ērikam 
Niedrītim un visiem, kas savu roku 
pielika, lai diena ir skaista un atmiņām 
bagāta! Jau nākamā tikšanās jubilejas 
zīmē 9. Latvijas Ārstu kongresā, Rīgā 
no 21. līdz 24. septembrim.

23. septembris ir LĀZA sarīkoju-
mu diena!

Kamena Kaidaka,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

4.07.2022

LĀZA 75 gadu jubilejas konference Minesotā
Laimei šajā dzīvē galvenais ir…

LĀZA 75 gadu jubilejas sarīkojuma dalībnieki.

FO
TO

 P
ub

lic
itā

te
s f

ot
o

LĀZA biedram Visvaldim Georgam Nagobadam 
Atzinības rakstu pasniedz LĀZA vicepriekšsēdis 
Juris Lazovskis un Prof. Lazovska Medicīnas fon-
da vadītājs Ēriks Niedrītis.
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Vieslekciju sniedz Viskonsinas Universitātes profesors, PVO konsultants un 
LĀZA biedrs Jānis Tupesis.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $62.
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Laiku pa laikam 
rakstnieku apciemo 
draugi un cienītāji, gal-
venokārt Jāņos un rakst-
nieka dzimumdienā 
25. augustā. 26. augustā 
ir Natālijas, tā arī Natei 

ir savi ciemiņi. Rakstnieks piedalās 
vairākos latviešu rakstnieku saietos, 
nolasa pa kādam referātam vai savam 
darbam latviešu sarīkojumos. Dažādi 
īsāki apcerējumi parādās iespiesti pe-
riodikā, no kā vēlāk top divas grāma-
tas. Pirksti ir par stīviem, lai noturētu 
zīmuli grāmatu ilustrēšanai, gleznots 
tomēr tiek, jo otas vilcieni vēl droši. 
Sarakste ar draugiem ļoti plaša. Past-
nieks, kas 12 gadus piegādājis rakst-
niekam vēstules saka, ka no tām tur 
dienvidus piekrastē būtu izveidojies 
otrs kalns. No saņemtām vēstulēm 
rodas grāmata Tā mums iet. Viņš pie-
dalās savas 75 gadu dzimšanas dienas 
atzīmēšanā Zviedrijā, kur viņa godi-
nāšanu bija rīkojis PEN klubs. Plaša 
80. dzimšanas dienas atcere tika rīko-
ta Minsterē, kad viņam arī pasniedza 
Tautas balvu.

Paklausīsimies, ko par savu apcie-
mojumu Mēnesnīcā 1949. gadā raksta 
Pēteris Aigars

„Mūsu piekalni apstājušas lauku 
peles. Velk vistu barību prom, rok sēk-
las no zemes laukā, apgriež dēstiem la-
pas, ziedošos cukurzirņus pārgriež pie 
zemes kā ar šķērēm. Ar diviem slaz-
diem tad nu esam nosituši 47 gabalas. 
Bet neko nejūt, ka tiktu mazāk. Nāk no 
meža arvien jauni leģioni...“

Tā rakstīja mans draugs tepat no 
Vācijas. Nopirku 3 peļu slazdus, tā 
teikt sālsmaizei, un devos raudzīt, lai 
cilvēks pavisam neaiziet bojā aiz peļu 
negala, bez IRO aprūpes palicis. Pie-
ticīgā trimdinieka māja paslēpusies 
aiz tumši zaļām eglēm. Tas ir īsts egļu 
biezoknis. Koki noauguši cits pie cita 
kā mūris. Un kā smaržo. Nāsis kutina 
asa sveķu elpa, asa un tīkama kā se-
nās atmiņās, liekas – esi dzimtenē. Tad 
skatam atklājas mājas gals un no egļu 
zariem darināts žogs. Un tur jau ir pats 
mājas saimnieks, noliecies par malkas 
cērtamo bluķi ar cirvi rokās. Viņš strā-
dā nesteidzīgi, bet raženi.

„Dievs palīdz,“ pārtraucu malkas 
cirtēju. Viņš paceļ acis, pasmaida. „Ak 
tu, tad nāc iekšā.“ Jāni Jaunsudrabiņu 
trimdas posts nav padarījis vecāku vai 
īgnāku Viņš tāpat kā senāk raugās uz 
vēstures netaisnībām un cilvēku zem-
sirdību ar sapratēja mieru un piedevēja 
lēnprātību kā Baltās grāmatas laikos. 
Ir tikai viena lieta, kas pieminēta sa-
trauc viņa izlīdzinātāju smaidu – tie ir 
izdevēji trimdā. Par šiem centīgajiem 
tautiešiem, kas dažkārt spējuši sakrāt 

ievērojamas laicīgās mantas, bet nav 
varējuši atcerēties autorus, aizbraucot 
pāri jūrām. Jaunsudrabiņš saka: „Tie 
ir blēži kovboji, kam nav ne pietātes ne 
pret latviešu grāmatu, nedz mākslu.“

Protams, visi nav mērojami ar vie-
nu mēru. Ar atzinību rakstnieks min 
Kadili un Dambekalnu. Trimdas vien-
tulībā rakstnieks nav stāvējis dīkā. 
Līdztekus tradicionālai makšķerēšanai 
viņš arī neatlaidīgi ir zvejojis atmiņu 
ūdeņos. Ir uzrakstīta Zaļās grāmatas 
pirmā daļa.

Rakstnieka dzīve Mēnes ezera 
vientulībā nav bez ikdienas rūpēm. 
Malka pašam jāsalasa mežā un jāat-
ved mājās rokas ratiņiem. Dzeramais 
ūdens jānes savus 400 m, mazgāšanās 
vajadzībām jākāpj pēc ūdens dziļi lejā 
pie ezera. Elektrības arī nav. Jāizlīdzas 
ar petrolejas spuldzi.

„Bet es nekā nesaku, to visu cil-
vēks var paciest, ja viņam ir brīvība. 
Būris, kaut tas arī būtu no zelta, ir un 
paliek būris. Brīvības vērtību nesaprot 
lielās varenās tautas. Ja mūsu brīvību 
neatkaros, tad arī viņu brīvība zudīs. 
Bet vai viņi to šodien jau atskārst? 
Kādreiz uzmācās šaubas...“

Ādolfs Šilde par ciemošanos Mē-
nesnīcā 1954. gada ziemā raksta:

„Vērojot Jaunsudrabiņa māju, ne-
kāda greznuma nesaskatīju. Vienīgi 
daudz grāmatu, bet Jaunsudrabiņa 
mājā tās nav nekāds greznuma priekš-
mets. Ar izbrīnu klausos, ka Jaunsud-
rabiņš nevien daudz lasa, bet pērk arī 
daudz grāmatu. Tās viņa darba istabi-
ņā aizklāj jau trīs sienas. Sakārtotas 
kārtīgi plauktos, tās atgādina skolnie-
kus klasē, kas gaida, kad tos izsauks. 
Plaukti un daudz kas cits, kas vēro-
jami rakstnieka divi istabiņās, ir viņa 
roku darināts. Vēl arvien rakstnieks, 
kā atklāj viņa dzīves biedre, nopin pa 
groziņam, jo arī tie viņa un tuvinieku 
saimniecībā noderīgi.

Bet kā ar rakstīšanu? Tik ļoti gri-
bas zināt, vai kas jauns gaidas, un tam-
dēļ mani pārsteidz rakstnieka gandrīz 
rezignētie vārdi: „Pavisam negribas 
rakstīt.“

Es nejautāju, kādēļ tas tā. Nekā-
dā gadījumā viņa rosmīgais gars un 
darbošanās griba nav mazinājusies. 
Jaunsudrabiņš nemaz nevar citādi, kā 
tikai strādāt un strādāt. Bet ja sāk zust 
saskare starp viņu un lasītājiem, tad 
apgurst rokas u prāts. Rakstnieks rāda 
priekšnamiņā tādu kā noliktavu. Tur 
guļ krietni daudz viņa grāmatu. Nav 
šaubu, ka kādu dienu tās izies tautās, 
bet šodien tās nosloga plauktus. Jaun-
sudrabiņš kādreiz rakstījis līdz astoņ-
padsmit stundas dienā, sacenzdamies 
čaklumā ar Balzaku, bet tagad viņš 
piesēž kādam darbam labi ja trīs stun-

das. Paiet gan dienas un nedēļas, kad 
nav iejūsmas pat dažu stundu darbam.

Mēs dzirdējām, ka rakstnieka no-
liktavā guļ liels skaits grāmatu, un 
ka zūdot saskarei starp rakstnieku un 
lasītāju, apgurst rakstnieka rokas un 
prāts. Vai atrisinājums nebūtu rodams 
rakstnieka darbu publicēšanā vācu va-
lodā?“

Par to Jaunsudrabiņš savas do-
mas izsaka vēstulē  Zinaidai  Lazdai 
1949. gadā:

„Viņu reizi Jums rakstīdams pa-
liku atbildi parādā, kamdēļ netulkoju 
savus labākos darbus vāciski. Galve-
nokārt neticu, ka ar saviem darbiem 
varētu iekarot lasītājus svešā tautā. 
Varbūt vācietim visinteresantākais 
liktos mans vārds, ko neviens bez 
atsevišķas vingrināšanās nespēj iz-
runāt. Bet tāda kalibra rakstnieku vi-
ņiem ir starp dzīvajiem vismaz simts. 
Kas manus rakstus latvietim dara 
tuvus, ir viņu latviskums. Bet to var 
izjust tikai šai valodā. Labākos pat 
vislabākajam tulkotājam nav pa spē-
kam atdarināt. Man šķiet, ka es vā-
ciski protu, bet tulkot vai ko uzrakstīt 
vāciski nevaru. Trūkst lokanības, va-
lodas vijīguma. Vienīgais tulkotājs, 
kam ticu ir Vilis Šteplers, bet viņam 
nav brīva laika. Viņam ir pareiza stila 
nojauta, laba valoda, viņam arī mani 
darbi ir labi pazīstami. Mīļā Zinaida, 
mums taču pietiek ar to, ka rakstām 
savai tautai. Ne materiāli, ne slavas 
un pasaules ievērības ziņā mēs neva-
ram celties ar to. Vislabākais piemērs 
ir Hamsuns. Ar visu pasaules slavu 

Jānim Jaunsudrabiņam – 145 gadi (2)
Rakstnieks ir pelnījis, ka viņu pieminam arī šogad
Noslēgums. Sākums LL708.

 
Turpinājums 13. lpp.

Jānis Jaunsudrabiņš.
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viņš beidzot ir pamests cilvēka – vecs 
slotu sējējs, latviski varētu apzīmēt. 
Un kas zina, kāds gals mums pašiem 
pienāks.“

Turpretim Šteplers domā, ka Jaun-
sudrabiņa darbi būtu jāizdod vācu va-
lodā: „Katrā ziņā būtu jāizdod Baltā 
grāmata. Šo grāmatu uzskatu kā vie-
nu no vislabākiem un reizē vislatvis-
kākiem latviešu literatūras darbiem. 
Tulkotājam „Baltā grāmata“ daudzās 
vietās gan stāda pretim nepārvaramus 
šķēršļus, kurus var salīdzināt varbūt 
tikai ar grūtībām, kas rodas pie tautas 
dziesmu tulkošanas. Šie uz pirmā acu 
uzmetiena tik vienkāršie un nepreten-
ciozie tēlojumi ir pa lielai daļai īsti šī 
žanra meistardarbi pasaules mērogā. 
Reti kur sastopam tik daudz dzejas un 
iekšķīgas patiesības tik skopiem pro-
zas līdzekļiem ietvertu kā šeit.“

Paklausīsimies ko Jaunsudrabiņš 
pats saka 1950. gadā par saviem dar-
biem un jo īpaši par Balto grāmatu:

„Laikam es sāku vecot, jo man gri-
bas runāties ar sevi. Ja arī ne vēl ska-
ļi, tad domās gan. Es bieži grozos kā 
spoguļa priekšā. Līdzās stāv visi gal-
venie darbi. – To tu esi godam veicis, 
es lūpas nepakustinādams, saku. Bet 
šis te ir pliekans kā pluriņa. Šinī par 
maz sirds siltuma, ir tikai izskaistināti 
teikumi. Tu esi par daudz melojis. Tu 
esi pavedinājis lasītāju uz zagšanu, 
uz laulības pārkāpšanu, lai Dievs no-
griež, – pat uz pašslepkavību. Jā gan, 
savā laikā esmu ticis uzaicināts Aiju 
sadedzināt, tāpēc ka Jānis nervu sa-
brukumā pārgriež dzīslas. – Ir visādi 
cilvēki, un katram savādāka sajēga par 
mākslu. Bieži pat nekādas.

Pašā pēdējā laikā man visvairāk 
jākavējas pie Baltās grāmatas. Laikam 
tāpēc, ka tā patlaban iznāk jaunā izde-
vumā. Kad pirms apaļiem trīsdesmit 
sešiem gadiem Baltā grāmata parādī-
jās pirmo reizi, oficiālā kritika tekstu 
akceptēja bez lieliem iebildumiem, bet 
zīmējumiem bija diezgan ko turēt. Ta-
gad kur redzētas daudz trakākas lietas, 
neviens vairs neuztrauksies par tiem. 
Baltā grāmata ir daudz lasīta, Latvijā 
tā iznāca, dažādos izdevumos, 68 000 
eksemplāros. Tiem jāpieskaita trimdā 
iznākošie. Kopā iznāk visai iespaidīgs 
skaitlis – 76 000.

Nevaru izgudrot, kam pateikties 
par šo lielo tirāžu. Vai pedagogiem, 
kas grāmatu ierindojuši jaunības lite-
ratūrā, vai ļaužu daudzumam, ko dēvē 
par tautu, inteliģenci, vai beidzot pa-
šam sevi? Rakstnieks nevar izvēlēties 
lasītājus, tie rodas paši, ja skolotāji ta-
gad dažkārt nesūdzas par to, ka ielai-
duši Balto grāmatu skolās, tad es tur 
esmu vismazāk vainīgs. Lielāks prieks 
man ir dzirdēt atzinīgus vārdus par 
šo grāmatu no prātīgiem cilvēkiem, 
no augsti izglītotiem un no māksli-
niekiem, kas bieži atpūšoties pie tās. 
Man patīk arī, ka to lasa bērni, vai ka 

mātes lasa no tās bērniem priekšā par 
seno sētu, par siļķēm, stabulēm, par 
Jāņu nakti un par lāču vadītājiem, par 
skroderiem, audekliem un par sim-
tām citām lietām un izdarībām. Bet 
es arī neņemu ļaunā, ja kāda pasmalka 
kundze ātrās dusmās iesviež grāmatu 
krāsnī, tāpēc, ka bērns lasīdams stāstu 
par Ziemsvētku čigāniem ievaicājas: 
„Māmiņ, kas tas ir izrūnīt?“ Jā, kas 
nevēlas uzdurties uz viena otra vārda, 
kādus lauku ļaudis senāk neturēja par 
piedauzīgiem, tas lai liec šai grāmatai 
līkumu.“

1954. gadā Amerikas balss radio 
raidījumā tautiešiem dzimtenē, viņš, 
starp citu, saka: „Personīgi lai man 
atļauts piebilst: Ja manas grāmatas 
šobrīd izstumtas no padomju Latvi-
jas skolām un bibliotēkām, es tomēr 
esmu drošs, ka līdz ar mani vai ar ma-
niem pelniem tās atgriezīsies savās 
vietās. Un jaunās audzes tad varēs 
lasīt bez Baltās grāmatas simts tēlo-
jumiem vēl Zaļo grāmatu ar astoņ-
desmit stāstiem, par kuriem jāsaka, 
ka tie nekad nebūtu uzrakstīti zem 
komunistu kontroles. Nebūtu tāpēc, 
ka tur cildināta senā sēta, tāpēc ka šī 
grāmata pilna cilvēcības; bet cilvē-
cība nav rakstīta viņu karogā. Tur ir 
tikai smagi un asi atribūti: veseris un 
sirpis asiņainā laukā.“

Noklausīsimies tagad daļu no Jau-
nsudrabiņa pateicības runas viņa 80 
gadu jubilejas sarīkojumā:

„Mans pirmais paldies ir manam 
agri mirušam tēvam. No viņa, bez 
šaubām no viņa, esmu saņēmis to ma-
zuma talanta, ar kuru, taupīgi rīkoda-
mies, esmu izticis līdz šai dienai.

Otrais paldies manai mātei. Par to, 
ka viņa, kaut lielā trūkumā dzīvoda-
ma, nekad nav mani pametusi vienu, 
svešu ļaužu un varbūt ļaunu ietekmju 
lokā, bet bijusi arvien ar mani, līdz 
kļuvu patstāvīgs. Viņas ētiskā skaidrī-
bā esmu staigājis visu mūžu.

Trešais un lielākais paldies lai di-
žajai mātei – Latvijai. Minot šo vār-
du, es garā skatu zemi un debesis, kas 
mani veidojuši pēc savas sejas. Paldies 
par mērenajām ziemām un maigām va-

sarām. Paldies pa vieglajiem pavasara 
mākoņiem virs manas zēna galvas, 
citur pasaulē es tādus nekur neesmu 
redzējis. Paldies par mīksto, lokano, 
mīļuma pilno valodu, kādu runā tikai 
Latvijā. Lai Dievs viņu sarga, šo zemi, 
šodien un visos laikos, cauri politis-
kiem uguns un ledus laikmetiem.

Mutes patrioti man pārmet, – kāpēc 
es devis atļauju izdot manas grāmatas 
padomju Latvijā, pie tam vēl atzīmē-
jot, ka esmu to darījis ar gandarījumu. 
(Kā redzam apstākļi 1957. gadā jau ir 
mainījušies.)

Bet vai nav gandarījums, kad tas 
pats režīms, kas mani kādreiz paze-
moja, atstādināms no literāra darba, 
tagad nāk ar laipnu lūgumu, atļaut 
Valsts izdevniecībai iespiest Aiju un 
Balto grāmatu.

Vēl lielāks gandarījums, kad grā-
matu metiens pārsniedz agr 
ākos desmit kārtīgi. Aijas pirmie trīs-
desmit trūkstoši izpirkti nedēļas laikā, 
un seko otrs tikpat liels metiens. Balta 
grāmata iznākusi arī piecdesmit tūk-
stošos eksemplāros. Šīs grāmatas pus-
gadsimtā nav novecojušas. Tas man 
astoņdemitgadiniekam, ir liels ganda-
rījums.“

Kādu pusgadu pēc Jaunsudrabiņa 
80 gadu dzimšanas dienas laikraksta 
Latvijas lasītāju vēstulēs varam lasīt: 
„Tagad kur manas 80 gadu svinības 
visā pasaulē noslēgušas, varu ar klusu 
prieku sacīt paldies par visu – labā un 
izvērstā nozīmē, – par apdāvināšanu 
gan ar mākslas darbiem, gan ar vēr-
tīgām mantām, gan ar naudu dažādās 
valūtās, kas pārvērsta vācu markās, 
kopsummā ir necerēti liela 14,474 DM 
29 Pf. Es to nedrīkstu saukt par Tau-
tas, bet gan par trimdinieku balvu. 
Tauta dzimtenē varējusi pie maniem 
svētkiem dalību ņemt tikai paslepus 
gaužam platoniski.“

Mūs varētu interesēt, ka no Latvie-
šu Apvienības Austrālijā bija saņemts 
1860 DM.

„Balvas dalībniekiem atļauts vai-
cāt, – ko jubilārs domā ar tik daudz 

Jānim Jaunsudrabiņam – 145 (2)
Turpinājums no 12. lpp.
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Mūsmājas 2001. gadā Sēlijas otrā kongresa laikā.
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naudas iesākt? Teikšu, ja viņš būtu 
jaunāks, varbūt bez apdomāšanās cel-
tu nelielu ģimenes mājiņu, kaut kur 
piesaulē un audzinātu zemenes un to-
mātus. Viņam varētu ienākt pat prātā 
pavisam aplama doma, pašam izdot 
savus rakstus, lai iegūtu rūpes, kā no 
grāmatu tūkstošiem vaļā tikt. Man 
šķiet, ka visprātīgākais būs – naudu 
atstāt Latvijas Sarkanā Krustā, manā 
kontā. Esmu aplēsis, ka ik mēneša pa-
tērējot 130 vācu markas (170 mēs par 
abiem saņemam no Kērbekas amta), 
saziedotās summas pietiktu turpat 
desmit gadiem. Veci ļaudis teica: „Cil-
vēks redz savu degunu, bet mūža galu 
neredz.“ Lai šā vai tā, es tomēr ceru, 
ka pietaupot un mazliet piepelnot, es 
varēšu mūža galu paņemt rokā šepat 
Mēnesnīcā.“

Zināmu kontroversiju radīja Jaun-
sudrabiņa brauciens uz Austrumber-
līni 1958. gadā, lai kārtotu honorāra 
lietas par Rīgā izdotiem darbiem. 
Austrumberlīnē rakstnieku mēģinā-
ja pierunāt atgriezties Latvijā, solot 
300 000 rubļu honorāru, māju un auto. 
Pēc atgriešanās no Berlīnes rakstnieks 
ir teicis Ādolfam Šildem, ka vēl jop-
rojām kopojot argumentus par un pret 
atgriešanos Latvijā, tomēr liekoties, 
ka viņa lēmums nosvērsīsies par labu 
svešumam un brīvībai. Šilde laikraks-
tā Austrālijas Latvietis tupina: „Mums 
iznāk runa arī par repatriantu Leonu 
Reiteru. „Reitera braukšana vien pa-
darīja manu braukšanu grūtāku,“ no-
saka Jaunsudrabiņš. Tādā pašā balss 
noskaņā viņš runā par kroderitādi, 
kas pret viņu palaista ziemā. „Tā kā ap 
visu manu lietu ir sacēlušies putekļi, 
tad esmu nolēmis Tautas balvu turēt 
neaizskartu, kamēr izšķiršos, palikt 
šai zemē vai lidot mājup. Aizbraukt 
jau būtu viegli, bet atpakaļ ceļa nebū-
tu.““

Vestfāles žurnālists Dalhofs zina 
pastāstīt, ka par katru Rīgā izdoto ie-
spiedloksni Jaunsudrabiņš esot saņē-
mis 3800 rubļu, kas Maskavas bankā 
pamazām sakrājušies pusmiljona rub-
ļos. Par 50 000 rubļiem viņš esot licis 
uzcelt lielisku, 6 tonnu smagu piemi-
nekli savai mātei. Saviem radiem viņš 
esot novēlējis 60 000 rubļu bērnu stu-
diju izdevumiem. Tikai savām dzīves 
vajadzībām viņš nevarēja iegūt nevie-
na rubļa, kamēr dzīvoja ārzemēs.

Izšķīries par neatgriešanos Lat-
vijā, viņš noraida visus aicinājumus 
apmeklēt Latvijas okupācijas divdes-
mitais gadskārtai rīkotos Dziesmu 
svētkus Rīgā. Rīgas draugi viņam 
bija solījuši segt ceļu lidmašīnā turpu 
un atpakaļ. Jaunsudrabiņš atbildējis: 
„Tencinu, bet nebraukšu.“

Jaunsudrabiņa mūžs izbeidzās trīs 
dienas pēc viņa 85 gadu dzimšanas 
dienas Soestas slimnīcā 1962. gada 
28. augustā.

Noklausīsimies vēl Viļa Šteplera 

Jānim Jaunsudrabiņam – 145 (2)
Turpinājums no 13. lpp.

Ķišķu kapsētā Guntars Saiva 2001. gadā.
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   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

teikto par Jaunsudrabiņu:
„Ja māksla saskatāma tur, kur 

radītāja spējām apdāvināts cilvēks 
skaidru aci, skaidru dvēseli, mīļotāja 
sirdi, dziļu valodas skaistuma izjū-
tu un pareizības izpratni apdzied un 
apraksta dzejā vai prozā tā, ka viņa 
vārdi atbalsojas tik daudzās mazo un 
lielo sirdīs un liek tām pie katras la-
sīšanas un dzirdēšanas arvien no jau-
na trīsēt un skanēt tīrām un skaidrām 
skaņām, – tad J. Jaunsudrabiņš bez 
šaubām pieskaitāms latvju tautas vis 
lielākajiem māksliniekiem.“

* * *
1992. gadā, atbraucot pirmo rei-

zi Latvijā kopš 1944. gada (sieva ar 
meitām gan jau bija bijusi iepriekš), 
apskatījām vairākas ar Jaunsudrabi-
ņu saistītas vietas: Saukas un Neretas 
baznīcas, Jaunsudrabiņa Mūsmājas un 
Jaunsudrabiņa māju Pļaviņās.

Gadus vēlāk, gadskārtējos Latvi-
jas apmeklējuma laikos, tiku iesaistīts 
dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Tā 
kā man bija no mātes puses sēliska iz-
celsme, tad vairākām aktivitātēm bija 
sakars ar Sēliju. Tajā laikā ļoti aktuāla 
bija Sēlijas novada identitātes nodro-
šināšana plānotajā Latvijas teritoriālā 
reformā.

Piedalījos Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas izbraukuma sēdē 1997. gada 

16. aprīlī Jaunjelgavā, kas bija veltīta 
toreiz ļoti aktuālām Sēlijas identitātes 
problēmām. Referēju par Sēlijas izcel-
smes LU tēlotājas ģeometrijas profeso-
ru Jēkabu Vītolu, ārkārtas profesoru 
Vili  Vītolu un operdziedātāju Kārli 
Nīci.

Sēlijas asociācijas Pirmajā kongre-
sā 1999. gada 22. maijā Viesītē aso-
ciācijas prezidents akadēmiķis  Jānis 
Stradiņš mani nominēja (lasi: ievē-
lēja) par Sēlijas asociācijas viceprezi-
dentu ārzemēs.

Sēlijas asociācijas Otrais kongress 
notika Ilūkstē un Neretā no 2001. gadā 
no 17. 1īdz 20. oktobrim. Pārbraucienā 
no Ilūkstes apstājāmies Ķišķu kapos, 
kur blakus Jānim Jaunsudrabiņam, ir 
apbedīta arī viņa sieva Nate un meita 
Lilija. Pārapbedīšana no Kērbekas ka-
piem uz Ķišku kapiem Latvijā bija no-
tikusi 1997. gada 13. septembrī.

Asociācijas augstā vadība, nepie-
turējusi Ķišķu kapos, bija devusies uz 
Neretu kārtot nākamās dienas kongre-
sa lietas. Tamdēļ kolēģi lūdza mani pie 
Ojāra  Feldberga veidotā Jaunsudra-
biņa kapa pieminekļa teikt piemiņas 
vārdus, ko normāli būtu darījis Jānis 
Stradiņš.

Ceļā uz Neretu apskatījām Jaun-
sudrabiņa muzeju Riekstiņus.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 4. augustā, plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim pusdienas ALB namā. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172 
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5. Plkst. 12.00, pasniedzam 
siltas pusdienas. Cena $10, LAIMAS 
klientiem $5. Lūdzu pieteikties iepriekš.
Piektdien,  5.  aug., plkst. 18.00 tik-
šanās ar LR ārlietu ministru Edgaru 

Rinkēviču, LR Ārlietu ministrijas spe-
ciālo uzdevumu vēstnieci diasporas 
jautājumos Elitu Gaveli un LR vēst-
nieku Austrālijā Marģeru Kramu. Lū-
dzu ierasties ne vēlāk par plkst. 17.45, 
lai tikšanās var iesākt laicīgi.
Sestdien,  6.  aug., plkst.13.00 Daugavas 
Vanagu namā Kino pēcpusdiena, kurā 
tiks izrādīta pirmā latviešu dokumentā-
lā skaņu filma Gauja 1934., kura veidota 
Latvijā. Ceļojums pa Gauju, no sākuma, 
līdz kamēr upe ietek Baltijas jūrā. Gaujas 

krastmalu pilsētu apskate: plostnieku dzī-
ve. J. Kalniņa kora iedziedāta mūzika.
Svētdien,  7.  aug., plkst. 9.30. Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Ceturtdien,  11.  aug., plkst. 10.30, 
ALB namā esat aicināti uz Kino rītu, 
bet filmas nosaukumu lūdzu noskaid-
rot tuvāk datumam LAIMAS birojā. 
Pēc tam pasniegsim siltas pusdienas, 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
6. augusts
Askolds, Aisma
1952. latviešu baleta māksliniece, ho-
reogrāfe, pedagoģe Zita Errs.
1981. SLT aktieris, sabiedriskais dar-
binieks Edgars Greste.
1982. Latvijas hokejists Dmitrijs Kor-
ņilovs.

7. augusts
Alfrēds, Fredis, Madars
1882. arheologs, eģiptologs, arheoloģi-
jas zinātnes pamatlicējs Latvijā Fran-
cis Balodis.
1946. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Kārlis Ātrens.

8. augusts
Mudīte, Vladislavs, Vladislava

1942. Baltijas valstu sūtņi informēti, 
ka izslēgti no britu Diplomāta saraksta 
(lēmums pieņemts 27. jūnijā).
1958. māksliniece Zita Sudņika.

9. augusts
Madara, Genoveva, Genovefa
1862. rakstnieks Augusts Deglavs.
1877. kultūras darbinieks, grāmatu iz-
platītājs Ludviks Mendriks.
1912. Latvijas un Austrālijas šaha 
meistars Kārlis Ozols.
1938. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Kārlis Kasparsons.
1985. mūziķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Daina Kaina.

10. augusts
Brencis, Inuta, Audris

1982. biatloniste Madara Līduma.

11. augusts
Olga, Zita, Liega, Zigita
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas 
diena
1777. vācu tautības latviešu rakstnieks, 
tulkotājs Dionīsijs Gotfrīds Krons.
1920. Latvija un Padomju Krievija 
paraksta miera līgumu. Līdz ar to Pa-
domju Krievija ir pirmā valsts, kas de 
jure atzīst Latvijas neatkarību.
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Roksija Reitere.

12. augusts
Vizma, Klāra
1982. latviešu politiķis Edgars Ta-
vars.  ■

rakstu vākšanu sarīkošanu  saistītus 
pienākumus. Tāpat komisija koordinē 

un vada pašvaldību vēlēšanu komisiju 
un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbu 
un veic komisiju locekļu un darbinie-
ku mācības. Sadarbībā ar citām insti-
tūcijām CVK iesniedz priekšlikumus 

normatīvo aktu un vēlēšanu kārtības 
pilnveidošanai. 

Laura Krastiņa
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja

CVK – 100
Turpinājums no 2. lpp.

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: Kā mainīt (modernizēt) valodu?

Dainis atsūtīja man saiti uz rakstu* 
un jautāja, ko darīt dažādu dialektu 
un izlokšņu pārstāvjiem, piemēram, 
cesvainiešiem, kam bieži vien visi e 
ir šauri vai plati. Atbildēju: „Arī šim 
mietam ir divi gali. Tās, protams, nav 
galvenās mūsu valodas problēmas, 
un cesvainiešiem nav jāsatraucas, jo 
viņi taču nepretendē uz TV diktora 
lomu. Bet Latvijas TV nodrošināt 

pareizu valodas skanējumu būtu goda lieta, pat pienākums, jo 
LTV ir viens no galvenajiem valodas vēstniekiem lielai daļai 
sabiedrības, turklāt sabiedrība par to maksā.“

Mums izraisījās plaša diskusija par valodas mainīšanos. 
Dainis atzina: „Valoda mainās un strauji. Mīksto l jau sen 
uz ielas nedzird. Neesmu drošs, ka kāds vispār šodien 
spēj lietot simtprocentīgi pareizu valodas skanējumu. Un 
vai nav daudz mīļāk klausīties, piemēram, Cesvaines un 

Ventspils duetu zilajos ekrānos? Dažādība bagātina!“
Aizrunājāmies līdz radikāliem risinājumiem (ieteikumi 

nākuši arī no citiem), piemēram: latviešu valodu vispār 
nemācīt, nemācīties, jo tai nav nākotnes, labāk pāriet uz 
angļu valodu; palaist gramatiku brīvsolī – lai katrs runā un 
raksta, kā grib un var, nekādi likumi nav vajadzīgi; rakstītā 
tekstā atcelt garumzīmes un mīkstinājumus; mācīties no 
ebreju valodas, kur ir 22 līdzskaņi un nav patskaņu.

Ko par to domā Tu?
Sanita Dāboliņa

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

* https://www.tvnet.lv/7446348/valodniece-lita-silova-
man-nav-pienemami-ka-tv-diktors-nekadi-nespej-atskirt-
plato-un-sauro-e

Valoda, valodiņa...
Mainīt, modernizēt?
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 2. augustā.
€1 = 1,47450 AUD
€1 = 0,83665 GBP

€1 = 1,62540 NZD
€1 = 1,02240 USD

tāpēc lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 9.aug. Dalības maksa $10, 
LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien,  11.  aug., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172 
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5. Plkst. 12.00, ALB namā 
pasniedzam siltas pusdienas. Cena 
$10, LAIMAS klientiem $5. Lūdzu 
pieteikties iepriekš.
Svētdien,  14.  aug., plkst. 9.30. Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Trešdien,  17.  aug., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdienām 
The Vines Golf Club of Reynella. Pus-
dienu cena ar seniora karti, sākot ar 
$16. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
16. augustam. Maksa par autobusu $7, 
LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 18. aug., plkst.10.00 spēlē-
sim Scrabble (latviešu un angļu valodā) 
un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteik-
ties LAIMAS birojā (tālr. 8172 0820). 
Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem 
$5. Plkst. 12.00, ALB namā pasniedzam 
siltas pusdienas. Cena $10, LAIMAS 
klientiem $5. Lūdzu pieteikties iepriekš.
Sestdien, 20. aug., plkst.13.00 Dauga-
vas Vanagu namā Kino Pēcpusdiena 
Rundāles pils mēbeļu noslēpumi.
Svētdien,  21.  aug., plkst. 9.30. Tāla-
vas Mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Svētdien, 21. aug., plkst. 14.00, Tālavas 
Lielajā zālē Baltic Way Freedom koncerts. 
Ieeja $10 skaidrā naudā. Piedalīsies mūsu 
triju tautību kori, skolas bērni, koklētāji. 
Latviešu daļā ir iecerēts, ka Dziesmu lai-
vas sniegumā piedalīsies izcilais Latvijas 
virsdiriģents Ivars Cinkuss ar solo un 
Daugavas Vanagu vīru koris Daugava. 
Pēc koncerta uzkodas. Dzērienus varēs 
iegādāties no bāra par mērenām cenām. 
Sekosim Covid 19 valdības likumiem. Ja 
mainīsies likumi, tad koncerts būs atcelts.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien,  7.  augustā, plkst.11.00 
9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; diev-
kalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkal-
pojuma paredzēts draudzes dāmu ko-
mitejas rīkotais kafijas galds.
Svētdien,  21.  augustā, plkst. 11.00 
dievkalpojums – 11. svētdiena pēc Va-
sarsvētkiem.

Brisbanē
Svētdien, 7. aug., plkst.13.00 sanāks-
me Latviešu nama bibliotēkā aprunāt 
Lasīsim latviski pulciņa veidošanu.
Sestdien,  13.  aug., plkst.12.00 Rum-
my/zolītes/latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-

neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Kanberā 
Svētdien,  14.  aug., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības pilnsapulce 
Downer Community Centre. Ieeja vē-
lama par ziedojumiem. Groziņi vēlami.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Sestdien,  6.  augustā, plkst.14.00 Lat-
viešu namā tikšanās ar LR ārlietu mi-
nistru Edgaru Rinkeviču un  Ārlietu 
ministrijas speciālo uzdevumu vēstnie-
ci diasporas jautājumos Elitu Gaveli.
Svētdien, 7. aug., plkst. 11.00 DV Mel-
burnas nodaļas gada svētki un Vanadžu 
70 g. jubilejas svinības DV mītnē kopā ar 
parastām vanadžu pusdienām. Pieteikties 
uz pusdienām pie Koidulas 0416234758 
līdz 3. augustam. $20 no personas. IE-
VĒROT MAINĪTO DATUMU!!
Sestdien, 13. aug., plkst. 16.00 Dzies-
mota pēcpusdiena ar Ivaru Cinkusu 
Latviešu namā.
Piektdien,  19.  aug.  un  sestdien,  20. 
augustā Latviešu namā Latvijas vēst-
niecības Austrālijā pārvietojamās pasu 
darbstacijas izbraukums. Informācija:
https://www2.mfa.gov.lv/australija/
australija-aktualitates/69188-
melburna-bus-iespeja-noformet-
latvijas-pasi-un-personas-apliecibu-2
Pieteikties līdz 15. aug., pierakstoties 
elektroniskajā pierakstu sistēmā:
https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/
australija-izbraukums/index
Kā arī aizpildiet iesniegumu pielikumā 
un atsūtiet uz vēstniecības e-pasta adre-
si: consulate.australia@mfa.gov.lv.
Svetdien, 21. aug., plkst. 10.00 Novu-
sa nodarbības DV mītnē.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  21.  aug, plkst. 12.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā; māc. 
Raimonds Sokolovskis. Kanceles 
tēma: Baltijas ceļa, 23. augusta, atce-
res diena.
Svētdien, 21. aug., plkst. 14.00 dievkal-
pojums Melburnas Latviešu ciemā; māc. 
Raimonds Sokolovskis. Kanceles tēma: 
Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena.

Pertā
Piektdien,  5.  aug., plkst.13.00 Vana-
džu pusdienas. Visi laipni gaidīti. Pus-
dienu cena $20. Lūdzu pieteikties pie 
Anitas 0403878057 ar SMS.
Trešdien, 17. aug., plkst. 13.00 filmu 
pēcpusdiena DV nodaļas klubā. Otrā 
daļa no šī gada Skroderdienas Silma-
čos 150 gadu jubilejas izrādes. Visi 
laipni aicināti un gaidīti.
Svētdien, 21. aug., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanagu Pertas nodaļas Gadskārtē-
jais sarīkojums nodaļas klubā.

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 7. aug., plkst. 10.30 ZOOM 
dievkalpojums.

Sidnejā
Ceturtdien, 4. aug., plkst. 12.00 Ce-
turtdienas pusdienas Latviešu namā. 
Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai, 
zvanot 0425392988.
Sestdien, 6. aug., plkst.12.00 pusdie-
nas DV namā.
Svētdien, 7. aug., plkst.14.30 Latviešu 
namā tikšanās ar LR ārlietu ministru 
Edgaru Rinkeviču un Ārlietu minis-
trijas speciālo uzdevumu vēstnieci di-
asporas jautājumos Elitu Gaveli.
Piektdien,  12.  aug., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien,  13.  aug., plkst. 13.30 Sid-
nejas Latviešu biedrības gadskārtējā 
pilnsapulce Latviešu namā.
Otrdien, 16. aug., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Ceturtdien, 18. aug., plkst. 12.00 Ce-
turtdienas pusdienas Latviešu namā. 
Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai, 
zvanot 0425392988.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 7. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 14.  aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  21.  aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan lat-
viešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas 
notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.00 
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu namā. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Zviedrijā
2. - 14.  aug.,  otrd. - svētd., plkst.11.00 – 
17.00 Vernisāža 2. aug. Laipni lūgti uz 
mākslas izstādi Galleri Panncentralen 
Chamottevägen 5, Gustavsbergā! https://
www.lasmaneart.se/

Latvijā
Piektdien, 12. aug., plkst. 22.00 kon-
certuzveduma KAUPĒN, MANS MĪ-
ĻAIS vasaras brīvdabas nakts izrāde 
Siguldas pilsdrupu estrādē.  Jāņa Lūsē-
na un Māras Zālītes rokoperu uz skatu-
ves izdzīvo 35 mūzikas profesionāļi.  ■


