Laikraksts LATVIETIS

www.laikraksts.com

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

Nr. 726

2022. gada 9. novembrī

TĪMEKLĪ ISSN 1837-6991

FOTO Marija Perejma

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

Iekrāsotie kalni (Painted Hills) un lidmašīnas. Skat. rakstu 12. lpp.

Jaunievēlētās 14. Saeimas pirmā sēde
Valsts prezidenta Egila Levita runa
Godātie 14. Saeimas drošībai, un tad noslēgumā mūsu pašdeputāti!
reizējai politiskajai situācijai kopumā.
Dāmas un kungi!
Sveicu jūs četru
III
gadu darba cēliena pirGodātie deputāti!
majā dienā!
Pirmā joma ir mūsu cilvēki. Izglītoti cilvēki. Cilvēki, kuri ir konkurētspējīI
gi pasaulē, un kuri izjūt savu piederību
Jūsu sākat savu darbu krīžu laikā. Latvijai, latviešu valodai un kultūrai.
Krievijas iebrukums Ukrainā ir lielāJo tikai latviskums padara mūsu
kais drošības apdraudējums Eiropā kopš valsti vienreizēju pasaules valstu vidū.
Otrā pasaules kara. Energoresursu cenu
Palīdzēt veidoties šādam cilvēkam
kāpums ir skāris katru Latvijas ģimeni. ir visas Latvijas izglītības sistēmas uzCovid-19 pandēmija, šķiet, ir nedaudz devums, sākot ar bērnudārzu, skolu,
atkāpusies, bet ne beigusies. Pasaules augstskolu un beidzot ar vēl radāmo
ekonomika strauji palēninās. Inflācija, mūžizglītības sistēmu.
it īpaši Latvijā, ir desmitgadēs augstākā.
Jau 30 gadus izglītība un zinātne
Nešaubos, jums nāksies dzēst ne kā prioritāte pārceļo no vienām partiju
vienu vien krīzes ugunsgrēku.
priekšvēlēšanu programmām uz nākamajām. Bet vezums uz priekšu kust
II
grīļīgi un lēni.
Tomēr vienlaikus krīzes pārvarēJums, dārgie deputāti, tagad ir iespēšanas laikam ir jābūt reformu laikam. ja padarīt šo saukli par realitāti, vienreiz
Latvija atpaliek. Atpaliek Eiropā un ķeroties šim jautājumam klāt pa īstam.
atpaliek no Baltijas kaimiņiem.
14. Saeimai ir jābūt Saeimai – reIV
formētājai. Valdībai – reformu valdībai.
Gadiem tiek runāts par skolu tīkla saJums jāaptur Latvijas ilgstošā atpa- kārtošanu. OECD izglītības reitingos mēs
kaļslīdēšana, kas ir sākusies jau iepriek- esam tā pa vidu, tālu atpaliekot no Igaunišējos Saeimas sasaukumos. Latvijai pēc jas, kas pieder pie pasaules līderiem.
četriem gadiem ir jābūt drošākai, konNo 2025. gada visiem bērniem jākurētspējīgākai un labāk pārvaldītai.
mācās skolā vienotā valsts valodā. Šis
Jums tagad priekšā būs daudz darāmā lēmums pēc 30 gadu ilgas un gļēvas izveselības politikā, sociālajā politikā, kul- vairīšanās tagad beidzot ir pieņemts. Un
tūras politikā un citās svarīgās jomās. Es es domāju, ka vēsturnieki, atskatoties uz
šodien nerunāšu par katrā jomā darāmo. 13. Saeimas darbu, noteikti teiks, ka no
Es šoreiz pievērsīšos tikai trim ilgtspējības viedokļa, šis bija svarīgākais
Latvijas valstij stratēģiski svarīgāka- 13. Saeimas lēmums. Taču trūkst latviešu
jām jomām – izglītībai, ekonomikai un valodas skolotāju. Tāpat trūkst STEM jeb

dabaszinātņu
p r ie k š me t u
skolotāju.
Šeit nepie c ie š a m a
ātra
valsts
iesaistīšanās.
Skaidri kritēriji un termiņi skolu tīkla
sakārtošanai. Īpašs atbalsts studentiem
disciplīnās, kurās trūkst skolotāju. Piemaksas skolotājiem jomās, kurās ir apdraudēta kvalitatīva izglītība. It sevišķi
tas attiecas uz latviešu valodas un dabaszinātņu priekšmetu skolotājiem.
Jau zināmu laiku darbojas kompetencēs balstītā izglītības sistēma. Tagad ir pienācis laiks izvērtēt līdzšinējo
pieredzi. Uzskatu, ka katram jaunam
cilvēkam, kurš beidzis vidusskolu Latvijā, obligāti ir jābūt pamatzināšanām
gan kādā no eksaktajiem priekšmetiem, gan Latvijas un pasaules vēsturē,
gan pilsoniskajās prasmēs.
Tāpat skolās jānodrošina, ka kā
otro svešvalodu pēc angļu valodas bērni apgūst kādu no Eiropas Savienības
valodām. Līdz šim kā otrā svešvaloda
vairumā skolu tiek piedāvāta krievu
valoda. Taču mūsu piederības telpa ir
Eiropa, nevis Krievija. Par to ir jāgādā
Turpinājums 10. lpp.
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Reformācijas dienas dievkalpojums
Šogad klātienē Sv. Krusta baznīcā

aicinošas tautas dejas un
dziedātu tik dažādas dziesmas. Man patika redzēt dažus cilvēkus, kurus nebiju
redzējusi gadiem ilgi.
Šis ir aizraujošs laiks.
Es ceru, ka es labi kalpošu
mūsu kopienai kā jūsu mācītāja.
Lūdzu, ņemiet vērā,
ka esat laipni aicināti sazināties ar mani, ja vēlaties
mani apciemot vai sarunāties. Mans jaunais tālruņa
numurs ir 0497839083.
Vēlos dalīties ar fragmentu no mana pagājušās
svētdienas sprediķa: „Arī šī
draudze – mūsu draudze –
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze šobrīd tiek veidota no jauna.
Kamēr mēs paliekam uzticīgi Dievam un Dieva vārdam
kopā ar Dievu
kā mūsu vareno
cietoksni, mums Melburnas latviešu ev.lut draudzes mācītāja Helnav jāuztraucas ga Jansone un Melburnas latviešu ev. lut. draupar to, vai esam dzes priekšnieks Pēteris Saulītis pēc Reformācipietiekami labi. jas dienas dievkalpojuma.
Mēs pieļausim
kļūdas; es zinu, ka es kļūdīšos. Ne mūsu darbu dēļ, pat
ne mana darba dēļ šī kalpo- Published by Sterling Star Pty Ltd
šana uzplauks. Tas būs DieABN 54053671855
va mīlestības dēļ pret katru
no mums. Dievam rūp, lai
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būtu draudze jums un visai
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tību. Dievs turpinās darboredakcija@laikraksts.com
ties šajā draudzē, caur jums
latvietis@netspace.net.au
un tagad arī caur mani. Un
mūsu uzdevums ir ticēt,
www.laikraksts.com
uzticēties mūsu mīlošajam
Editor: Ilze Nagela
Dievam. Paldies Dievam,
Associate Editor: Dr. Gunars Nagels
Āmen.“
Mācītāja Helga Jansone
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Laikrakstam „Latvietis“
laikrakstam: $55 par 10 numuriem,
$105 par 20 numuriem vai $260 par
Melburnas latviešu ev. lut draudzes mācītāja Hel- * https://www.youtube.com/
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ga Jansone Reformācijas dienas dievkalpojumā. watch?v=FjVV4YGz_vg
Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.
FOTO Ojārs Greste
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Pirms gada Melburnas Latviešu ev. lut.
draudze un mana draudze Pasco, Vašingtonā
sagatavoja kopīgu Reformācijas dienas dievkalpojumu. Tas bija pieejams vietnē YouTube – Reformācijas
Dienas dievkalpojums 2021. g*.
Un te nu mēs pēc gada kopā pielūdzam Reformācijas dienu dievkalpojumā klātienē Svētā Krusta baznīcā. Ir
brīnišķīgi atkal būt kopā ar jums. Tāds
prieks!
Esmu šeit nedaudz vairāk kā nedēļu
un dzīvoju Latviešu Ciemā. Ar citiem
iedzīvotājiem esmu braukusi autobusā
iepirkties, vadījusi dievkalpojumu Ciemā un apmeklējusi Melburnas Kausa
izcīņas svētkus. Es apmeklēju Kultūras dienu līdzekļu vākšanas sarīkojumu Latviešu namā, kur es vairāk nekā
jebkad agrāk biju pateicīga par darbu,
kas nepieciešams, lai izpildītu tik iz-

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
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Sveicināti, lasītāji!
Novembris – „Patriotiskais mēnesis“ –
Lāčplēša diena, Latvijas
Republikas Proklamēšanas diena – laiks, kad
pastiprināti
domājam
par mūsu valsts dibināšanu un aizstāvēšanu. Varētu teikt, ka pastāv pusgada cikls. Tieši pirms sešiem mēnešiem
atzīmējām Latvijas okupāciju – 17. jūniju – un pirmās masveida izsūtīšanas – 14. jūnijā.
Katrus četrus gadus mēs arī apliecinām, ka mūsu demokrātija ir īsta.
Kā rakstīts Satversmē: „Jaunievēlētā
Saeima sanāk uz pirmo sēdi novembra
mēneša pirmajā otrdienā, kad arī izbeidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras.“ Tā tas arī ir noticis. Nav nekādu iemeslu apšaubīt vēlēšanu procesa
godīgumu, kā tas ir divās no Latvijas
četrām kaimiņvalstīm.
Demokrātijas „citadelē“ neiet nemaz tik spoži ar demokrātiju. Šogad
8. novembrī visi 435 ASV Pārstāvju
palāta deputāti tiek pārvēlēti un 35
no 100 senatoriem tiek pārvēlēti. Ja
2020. gada ASV prezidenta vēlēšanu
zaudētājs Donalds Tramps atkārtoti un
nepamatoti pauda viedokli, ka vēlēšanu rezultāti bija falsificēti, un viņš bija
patiesais uzvarētājs, tad šogad viņš un
citi Republikāņu partijas vadošie gari
to pašu dara ar tā sauktām „vidusposma“ („midterm“) vēlēšanām. Atkal
bez nekādiem pierādījumiem.
Diemžēl, ticība šādai demokrātiskā procesa graušanai ir izplatīta.
Maikls Fanouns (Michael Fanone),
viens no 2021. gada 6. janvāra nemieros ASV Kapitolijā ievainotajiem policistiem raksta, ka amerikāņi izrāda
vienaldzību pret augošo politisko vardarbību Amerikā. Ja policija nebūtu
Kapitolijā nodarbojusies tik labi pret
tik lielu pārspēku, un ja kāds deputāts
vai senators būtu ticis ievainots vai
nogalināts, tad, varbūt, cilvēki vairāk
rūpētos par demokrātijas nākotni.
Bet tagad ASV Pārstāvju palātas spīkeres vīram, 82 gadus vecajam
Paulam Pelosi viņa paša mājā nakts
laikā ielauzās uzbrucējs un ar āmuru
dauzīja Pelosi pa galvu. Viņš sauca,
tāpat kā iebrucēji Kapitolijā: „Kur ir
Nensija? Kur ir Nensija?“, un deklarēja: „Viņa taču ir numur divi aiz prezidenta. Mums viņi visi ir jāiznīcina“.
Uzbrucējam bija līdzi saites, lai spīkeri sasietu un spīdzinātu. Pati Spīkere
tobrīd nebija mājās Sanfrancisko, bet
gan Vašingtonā.
Arī šo uzbrukumu izsmēja dažas
labi pazīstamas personas un izplatīja to
izjokojošus ierakstus Tviterī . Kā raksta Maiksl Fanouns – lielākais drauds
demokrātijai ir vienaldzība. Nebūsim
vienaldzīgi pret savu demokrātiju!
GN
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Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic
Juri Zemīti
90. dzimšanas dienā!
Sidnejas Daugavas vanagu
atbalsts AZVV
Liels paldies par dāsno devumu!
Ar lielu steigu
2022. gads skrien
uz priekšu, un nu
jau ir arī sākusies
skolēnu pieteikšanās Annas Ziedares
Vasaras vidusskolai
(AZVV) 2023. gadam, kura notiks no 2. janvāra
līdz 14. janvārim. Ar lielu prieku saņēmām ziņu no Sidnejas Daugavas vanagu valdes priekšsēdes Ināras Sīkās,
ka arī nākamajā gadā Sidnejas Daugavas vanagi lielā mērā atbalstīs mūsu
AZVV skolēnu dalības maksu.
Atzīmējot Sidnejas DV 70 darba
gadus 2021. gadā, toreiz pilnsapulce
nolēma atbalstīt AZVV, izmaksājot
visiem bērniem AZVV dalības maksu
uz 2022. gadu. Diemžēl Covid-19 slimības dēļ, 2022. gadā vidusskolu pārtraucām puslaikā, un ziedojums netika
pilnībā izmantots.
Ināra Sīkā raksta: „Ņemot vērā
labās atsauksmes un izrādīto pateicību, DV Sidnejas nodaļa nolēma atkārtot ziedojumu $20 000 apmērā, kas
samazinās 2023. g. dalības maksu no
$600 uz $150 katram bērnam.
Mēs apsveicam un izsakām patei-

cību Annas Ziedares Vasaras vidusskolai, kuras darbība atspoguļo Daugavas Vanagu organizācijas mērķus.
Tai skaitā, pulcināt, apvienot, atbalstīt
un palīdzēt latviešu tautai, rūpēties
par latviešu valodu un tradīciju kopšanu un veicināt latvisko izglītību.“
Liels paldies Sidnejas Daugavas
vanagu nodaļai par dāsno devumu
mūsu Annas Ziedares Vasaras vidusskolai. Gandrīz katrā Austrālijā
dzīvojošo latviešu jauniešu ģimenē ir
bijis kāds tās loceklis, kuram ir bijusi
saistība ar leģionu vai Daugavas Vanagu organizāciju. Tā mēs šogad vidusskolas laikā izvedīsim sarunas par
leģionāru gaitām un Daugavas Vanagu
organizāciju.
Iveta Laine,
AZVV vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

DVMN un MLELD
rīko
LĀČPLĒŠA DIENAS ATCERI
svētdien, 13. novembrī
Svētā Krusta Baznīcā, 40 Warrigal Rd, Surrey Hills
Plkst. 12.00 Lāčplēša dienas piemiņas dievkalpojums
Plkst. 13.00 Lāčplēša dienas piemiņas sarīkojums baznīcas zālē
Runās Ināra Sīkā, DVO Vanadžu vadītāja
Sekos uzkodas un atspirdzinājumi.
Visi laipni lūgti!
Visa kolekte tiek ziedota Lestenes baznīcas atjaunošanas projektiem.
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Panākumi komponistei Ellai Mačēnai
Pirmatskaņojumi Sidnejas Operas koncertzālē

kā orķestra galvenā diriģente Simone
Janga sāka apkopot sešas kategorijas
nākamā mēneša People’s Choice koncertiem, mūzikas pasaule ar aizturētu
elpu gaidīja, kuri vietējie mākslinieki
tiks iekļauti? Janga piedāvāja Austrālijas komponistiem veltītu kategoriju,
kurā iekļauti Breta Dīna, Pegija Glanvila-Hiksa, Stjuarta Grīnbauma, Holijas Herisones, Metjū Hindsona, Elēnas
Kats-Černinas, Greima Kēna, Ellas
Mačēnas, Pītera Skultorpa un Kārļa
Vīna darbi. Ella par šiem koncertiem
saka: „Koncepcija ir izcila! Tagad ir
grūti noticēt, ka mēs to visu laiku neesam darījuši. Tas ir atšķirīgs veids,
kā svinēt vienam otru, un cits veids,
kā sanākt kopā kā kopienai. Tā ir fantastiska Simonas Jangas iniciatīva, un
es ceru, ka šis ir pirmais no daudziem
People’s Choice koncertiem, kas gaidāmi!“
Publika var balsot par darbiem Ella Mačēna.
vairākās kategorijās, kurus viņi
vēlas dzirdēt. Varat atbalstīt Ellas
kompozīciju, balsojot austrāliešu
Publikas izvēlētie darbi tiks atskakomponistu kategorijā vietnē: (https:// ņoti koncertos 17., 18. un 19. novemwww.sydneysymphony.com/concerts- brī Sidnejas Operas koncertzālē.
tickets/whats-on/peoples-choiceIlze Nāgela
voting)
Laikrakstam „Latvietis“
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Jaunākais no Ellas panākumiem ir
viņas jaunais skaņdarbs Release, kuru
pirmo reizi atskaņos Sidnejas Simfoniskais orķestris šī gada 9., 11. un
12. novembrī. Ellas darbs ir viens no
50, ko orķestris pasūtīja 2020. gadā
50 Austrālijas komponistiem projektā, kas saucas 50 Fanfares. Izraudzīto
komponistu skaitā ir gan labi pazīstami, kā arī jauni komponisti, kuru darbus orķestris nav spēlējis. Ellas darbu
atbalstīja Kristīne Bišopa (Christine
Bishop).
Pirmatskaņojums notiks trijos
koncertos, trešdien, 8. novembrī,
piektdien, 11. novembrī un sestdien,
12. novembrī plkst. 20.00 Sidnejas
Operas koncertzālē, diriģentes Simonas Jangas (Simone Young) vadībā.
Koncerta programmā atskaņos arī
Brāmsa Pirmo simfoniju un Bēthovena
vijoļkoncertu (vijoles solists Džeims
Ehnes (James Ehnes).
Otrs panākums Ellai ir, ka viņas
kompozīcija Telpa starp zvaigznēm
(The space between stars) ir iekļauta Publikas izvēles (People’s Choice)
koncerta sarakstā, no kura Sidnejas Simfoniskais orķestris izvēlēsies
programmu. Kad Sidnejas Simfonis-

Astotais labākais koris pasaulē
Vai jums būs iespēja noklausīties?

Koris „Balta“.

ja un diriģente. Prof. Marnauza ir arī
viena no virsdiriģentiem Vispārējo
Latviešu Dziesmu un Deju svētkos,
kas atkal izskanēs 2023. gadā. Viņa ir
bijusi arī žūrijas locekle koru konkursos Latvijā, Austrijā, Itālijā, Igaunijā
un Vācijā, kā arī vadījusi meistarklases Vācijā, ASV, Ķīnā, Dienvidkorejā,
Šveicē, Austrijā, Nīderlandē, Beļģijā,
Lielbritānijā, Zviedrijā, Norvēģijā,
Dānijā, Spānijā, Itālijā, Somijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā,
Polijā, Krievijā, Čehijā.
Programmā Sidnejā skanēs gan
Turpinājums 5. lpp.
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Diriģente Māra Marnauza.

Polijā, Spānijā, Slovākijā, Itālijā. Tomēr tas ir paveicis daudz vairāk nekā
koncertturnejas šajās zemēs. Koris ir
piedalījies dažādos koru konkursos
un festivālos, konkursos bieži iegūstot
pirmo vietu, zelta medaļu vai Grand
Prix. 2022. gada jūnijā koris piedalījās
Starptautiskajā habanēru un polifonijas kormūzikas konkursā Spānijā. Tur
koris saņēma Zelta diplomu un izcīnīja vēl divas godalgas. Kora konkursu
sasniegumu saraksts vien jau aizpildītu visu šo lapaspusi!
BALTU 1999.gadā dibināja profesore Māra Marnauza, kura turpina
darbu kā kora mākslinieciskā vadītā-
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Sidnejas un tās apkārtnes iedzīvotājiem
ir brīnišķīga iespēja, jo
2022. gada 18. novembrī sieviešu koris BALTA piedalīsies Valsts
Svētkos kopā ar Sidnejas Latviešu vīru kori un Skanda kori.
Valsts Svētkos dalība būs kā uzkoda,
jo, lai saprastu šī kora spējas un skaņu,
tad jānāk uz BALTAS kora koncertu,
svētdien, 20. novembrī, plkst. 15.00
Sidnejas Latviešu namā.
Šis koris ir uzstājies Latvijā, ASV,
Vācijā, Beļģijā, Norvēģijā, Austrijā,
Dienvidkorejā, Ķīnā, Lietuvā, Čehijā,
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DV Pertas nod. biedri un viesi „Zem Ozola“.

Pertas Daugavas vanagi vēl tomēr „Zem Ozola“
Ne lietus, ne pārāk silta saule nevar mūs ietekmēt

Arī desiņas nepietrūka.

Astotais labākais koris pasaulē
Turpinājums no 4. lpp.

tradicionālās latviešu dziesmas, gan
pazīstamā latviešu komponista Ērika
Ešenvalda kompozīcijas korim, kā arī
ārpus Latvijas komponistu darbi – Ricardo Lafuente Aguado, Juan Hernando Sanz, Josep Robert Selles, James
Stevens, Ola Gjeilo, Kim Andre Arnesen and Anna-Mari Kähärä.

vezums nu palicis visai smags.
Tā nu mēs, kaut gan jau stipri sarukusi kopiņa, arī šogad, 2022. g.
23. oktobrī, vēl kā katru gadu, sanācām kopā mūsu nodaļas biedru saietā.
Vienmēr esam ņēmuši līdz savas otrās
puses, un draugus, jo tam jau tas viss
ir domāts. Un tagad esam nonākuši pie
slēdziena, ka zem mūsu pašu kuplā
ozola, ko paši kādreiz stādījām, ir laba
vieta kur satikties. Te arī ne lietus, ne
pārāk silta saule nevar mūs ietekmēt;
ieregulējam paši savu klimatu ar tehnoloģijas palīdzību, un varam rīkoties,
kad un cik ilgi mēs vēlamies.
Kas tad īsti ir šis saiets,
šī sanākšana. Vecos, labos
laikos, kad vēl bijām jauni
un moži, visiem bija laika
trūkums, jo pensionāru vēl
mūsu vidū nebija. Visi kaut
kur strādāja, pelnīja dienišķo
maizi un daudzi nedēļas nogalēs vēl bija aizņemti, ceļot
savu māju vai kopjot jauno
dārzu. Tā nu vismaz reizi
gadā sanācām tieši tikai uz
tikšanos kopā ar savām otrajām pusēm, sievām un draugiem. Sanācām mežā, svaigā gaisā, prom no pilsētas
trokšņiem. Varējām uzsist
bumbu, uzcept Barbekjū, pat
iedzert kādu aliņu un vakarā
braukt priecīgi mājās. Vēlāk
tādi braucieni palika pagrūti, un vairs tik tālu mežā
nebraucām, bet izlietojām

pašu pilsētas parkus.
Un kad sākām jau just
vecumu un nogurumu
uz pleciem, braucām
uz piepilsētas restorāniem, kur pat varējām dabūt eiropiskus
ēdienus: kartupeļu pankūkas, skābos
kāpostus u.c. Nu un tagad, jau sēžam
savās mājās, zem sava ozola, kurš nu tā
saaudzis, ka pat sēžot savā klubiņā, tomēr vēl esam zem viņa zariem.
Ja vecos, labos laikos vīri rīkojās
ar cūkas miesas, desu, kartupeļu u.c.
cepšanu, mūsu sievas gādāja par salātiem, maizītēm, pat kādu saldāku kumosu. Tagad nu jau vairākus gadus to
darbu ir pārņēmušas mūsu vanadzītes,
un bez viņām šādi saieti nebūtu vairs
notikuši. Gan Ilmārs vēl gādā par garšīgajām, ceptajām desām, salāti un visi
citi pieliktie gardumi ir vienmēr mūsu
vanadzīšu sagādāti. Nu skaidrs, ka bez
mūsu vanadžu bagātā galda, kuru vēl
kuplināja Ilmāra, laikam pusnakti un
pusdienu ceptām desām bijām arī pilnīgi piebaroti un nemaz nebija sliktāk,
kā kādreiz mežā, barbekjū (šis nu gan
ir mans piegudrotais, jaunais vārds latviešu valodā).
Paldies visiem, kuri bija strādājuši,
lai varējām sanākt un kopā pakavēties
ar draugiem un visiem, kuri atnācāt un
kuplinājāt mūsu pulciņu, un nākamgad iesim atkal Zem Ozola pasēdēt un
pakavēties latviskā vidē.
Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Tomēr nebūs tikai koncerti! Māra
Marnauza kopā ar kori novadīs meistarklases Sidnejā, 2022. gada 13. novembrī plkst.11.00 – 15.00. Piestrādās
pie sešām nākamo Dziesmu svētku
dziesmām. Visi ir mīļi gaidīti uz meistarklasēm, neskatoties uz to, vai dzīvojiet Sidnejā, vai ārpus Sidnejas. Mēs
piestrādāsim pie: Vītols Beverīnas
dziedonis, Kalniņš Dziesma dzimtenei, Konstauts Sit kociņu pie kociņa,

Plakidis Ar dziesmu dzīvībā, Pūce Ik
rudeni valodiņa, Brauna Daugava
(Dusmu dziesma, Krauklītis, Zvērests).
Gaidīsim jūs meistarklasēs svētdien, 2022. gada 13. novembrī,
plkst. 11.00 un koncertā svētdien,
2022. gada 20. novembrī, plkst.15.00.
Sidnejas Latviešu namā!
Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

FOTO A. Rudaka

Beidzamajā
laikā
Pertas Daugavas Vanagu
saieti grūti pildās. Vecums pie mums pārņem
kādreiz možos, staltos
vīrus, tie esam palikuši
sirmiem, retiem matiem,
kādreiz jau arī vajag
spieķīša palīdzība. Ir arī gan dažnedažādas kaites, gan šur, gan tur, un tomēr
vēl mūsu Pertas nodaļa visus savus uzdevumus un vajadzības veic. Tikai žēl,
ka darītāju pulks ir stipri sarūcis, ko
kādreiz veica deviņi vīri, to pašu darbu tagad veic seši, un vienam otram tas
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Trešdien, 2022. gada 9. novembrī

Intervija – Raimonds Graube

Bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants (atv.)
Kā jau iepriekšējā laikraksta Nr. LL725 ziņojām, šī gada Valsts svētku runu Austrālijas latviešu centros sniegs bijušais
Nacionālo bruņoto spēku komandieris, Valsts aizsardzības un patriotisma fonda „NAMEJS“ valdes priekšsēdētājs,
ģenerālleitnants (atv.) Raimonds Graube. Lai mazliet iepazīstinātu tautiešus ar mūsu augsto viesi, aicināju viņu uz interviju. Protams, kā jau tagad nereti tas notiek, intervija notika ZOOM telpā.
Piedāvāju lasītājiem mūsu sarunu.
aicinājums doties organizēt
un apsargāt barikādes. Mūsu
vienību – no Rīgas rajona –
nozīmēja apsargāt Televīziju
Zaķu salā. Tā mēs sākām.
Mēs bijām tie, kas mēģināja
strukturēt tās barikādes – kur
un kādas mašīnas, kas brauca
iekšā no visas Latvijas, izvietot, sargāt tiltu galus, sargājām barikādes. Vienā naktī
bija signāls, ka it kā kāds bijis
piedzēries un ar ieroci... mēs
gājām viņu meklēt, lai novērstu iespējamās provokācijas. Raimonds Graube.
Kad pilnībā atguvām neatkarību de facto, tad es atceros 1991. gada augustā, Īpašo brīvprātīgo (1992., 1993.g.). Tā iznāca, ka mēs vairāki
kārtības sargu komandieris Roberts Mil- parādījām labus rezultātus un iepazinālers man piezvanīja un teica tā, neprasot, mies viens ar otru. Tas bija tāds virsnieku
vai es gribu: „Raimond, tādi laiki; kur Tu kurss, un es tajā laikā biju specializētās
stāsies – zemessardzē vai robežsardzē? vienības komandiera vietnieks. Viens no
Vienā no vietām Tev jāstājas, citādi nav mums, kas bija labākais – Juris Eihmanozīmes tam, ko mēs darījām.“ Es pārru- nis – vēlāk bija Zemessardzes komannāju ar ģimeni un iestājos Zemessardzē. dieris. Pirmais ārzemju kurss mums bija
Jūs jautājāt par armijas cilvēku 1995. gadā Nīderlandē, bet pats svarīgāmanā ģimenē; attālākos rados ir strēl- kais lūzums bija koledžas kurss Anglijā
nieki, bet tiešos rados dzimšanas gadi – 1996.,1997. gadā – vidēja līmeņa, majora
vecumi bija tādi, vai nu bija par vecu, līmeņa militārais kurss, kuru nepabeivai jaunu iesaukumiem; par jaunu Brī- dzot, tu nevari dabūt pulkvežleitnanta,
vības cīņām, leģionam par vecu. Saga- pulkveža pakāpi, turpināt savu militāro
dījās, ka iekrita tādās vecuma grupās. karjeru, ja nepabeidz to speciālo koledžas
Bet, kā jau jebkurā latviešu ģime- kursu. Es biju pats pirmais no Latvijas,
nē, ir arī izsūtītie uz Sibīriju...
kas beidza šo koledžu Bracknell, AngliIlze Nāgela: Turpinot par Jūsu mi- jā. Tajā laikā arī Rietumu partneriem bija
litārās karjera ceļu...
lielāka uzticība, ja tu esi ar šādu atbilstoRaimonds Graube: Zemessardzē šu militāru izglītību; saproti visas procebija tāda Speciālo uzdevumu vienība dūras, jo sarežģītākais, kas mūsu proce„Vanags”, ko varbūt saprot vairāk kā sā, veidojot Nacionālos bruņotos spēkus
policejisku. Mēs sekojām, lai Krievijas (par to es plašāk stāstīšu Austrālijā),
karaspēks, kas lielākā skaitā vēl atradās bija domāšanas veida maiņa – padomju,
Latvijā līdz 1994. gadam, ievēro pašu Krievijas cariskās impērijas attieksme
parakstītos līguma noteikumus par pār- gan pret karavīriem, gan veidu, kā karot.
vietošanos. Kad viņi to neievēroja, ze- Mēs tagad labi redzam, ka Krievija Ukmessargi viņus ķēra, mēs gājām viņiem rainā karo pēc vecās impēriskās domāšapalīgā. Bija dažādi konflikti. Līdz šauša- nas, nerūpējoties par saviem karavīriem,
nai nebija, kaut gan brīdinājuma šāvieni tāpat arī taktikas un kara vešanas; metono zemessardzes puses tika veikti, kad dika, procedūras atšķiras no Rietumiem,
Krievijas militārās struktūras nepakļā- kas ļoti rūpīgi plāno cilvēku drošību, mevās likumīgām prasībām, bet tāda aktīva dicīniskās palīdzības nodrošinājumu un
šaušana nebija. Mēs kā specializētā vie- to, kas karavīram nāk līdz, lai garantētu
nība vienmēr uz šiem konfliktiem devā- karavīra drošību kaujas laukā.
mies kā palīgspēks. Būtiski piezīmēt, ka
Tātad pilnīga šāda veida domāšamēs bijām profesionāļi, jo ar pirmo die- nas maiņa, un šis skolas periods mani
nas Zemessardzē tā bija mana darba vie- ļoti ietekmēja, jo es ikdienā konsultēta, ar visu izrietošo, tur bija dažādi kursi. jos, skatījos un mācījos, īpaši sadaļās,
Laikam visās karjerās ir kāds veiksmes rūpējoties par cilvēku – par indivīdu,
elements klāt, jo bija daudz labu virsnie- par karavīru. Nevis tikai, ka uzvara ir
ku, un es nedomāju, ka īpaši ar kaut ko iz- galvenais. Protams, jebkurā karā uzcēlos pārējo vidū, lai mana karjera ietu šo vara ir galvenais, bet par kādu cenu?
ceļu. Ir pāris tādi lūzuma mirkļi, un viens Kā atšķiras tā domāšana, kā tas strādā.
no tiem bija pirmais strukturētais ārvalTurpinājums 7. lpp.
stu kurss, ko vadīja angļu majors Bovins

FOTO Ekrānuzņēmums

Ilze Nāgela: Vispirms jau, kāds būs
Jūsu ceļojuma maršruts Austrālijā?
Raimonds Graube: Ielidojam Pertā,
tad pāri kontinentam uz Kanberu, 18. novembrī Sidnejā, Melburna – 19. novembrī,
kurai sekos Adelaide un tad – uz Brisbani,
no kuras startējam atpakaļ uz Eiropu.
Ilze Nāgela: Kas Jūs pamudināja
izvēlēties militārista karjeru? Vai ģimenē bija kāds „armijas“ cilvēks? Vai
ir bijis kāds cilvēks, kas ietekmējis Jūs,
kuram savā darbā vēlētos līdzināties?
Raimonds Graube: Šo jautājumu
pārdomājot, man pat grūti pateikt, jo tas
viss nāca tik dabiski. Padomju okupācijas
laikā, laikam lai saudzētu bērnus un ģimenes no iespējamām represijām, mani vecāki, tāpat kā daudzas ģimenes, izvēlējās
ar bērniem skaļi nerunāt par Latvijas brīvības jautājumiem, par Latvijas neatkarības perioda svarīgām lietām. Protams, tas
viss jau tika kaut kur dzirdēts, saklausīts
pusvārdos no vecāku sarunām...varētu pat
teikt, ka tas nāca tā kā ar „mātes pienu“, ja
tā var teikt... Es ļoti labi atceros, ka mans
tēvs plkst.7 vakarā, atnācis no darba, pielicis ausi pie radio un, lai kaimiņi nedzird,
klusi, klusi klausījās Amerikas balsi no
Vašingtonas. Es vēl tagad to diktora balsi
labi atceros. Un tad raidījuma skaņai nāca
virsū šad un tad zāģis...
No paša Atmodas perioda sākuma es
aktīvi iesaistījos visos pasākumos, biju
iekšā visās aktivitātēs. Biju pašās pirmajās demonstrācijās. Kā vienu no pirmajām es atceros Arkādijas parkā notikušo
demonstrāciju Pret metro Rīgā, kurā
piedalījos. Vides aizsardzības klubā es
iestājos, un Dziedošā revolūcija man bija
burtiski, es pat korī iestājos, dziedāju un
vienu brīdi pat biju kora prezidents.
Ilze Nāgela: Kurā korī Jūs dziedājāt?
Raimonds Graube: Bija nodibināts speciāls, neliels Vides aizsardzības koris. Jau tajā laikā mēs dziedājām
Latvijas himnu, kad to vēl publiskos
pasākumos nedziedāja. 1991. gada
4. maijā, ar abiem saviem dēliem uz
pleca, biju pie Augstākās padomes un
skaitījām balsis, kad notika balsošana
par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Ilze Nāgela: Kāds bija Jūsu ceļš
līdz Nacionālo bruņoto spēku komandiera postenim?
Raimonds Graube: Tika organizēta brīvprātīgo kārtības sargu struktūra,
kurā es iestājos. Tā bija tāda militarizēta,
ja var teikt – tautas milicija. Mēs nebijām
ar ieročiem. Mēs apsargājām demonstrācijas, tai skaitā mūsu lielo demonstrāciju
13. janvārī. Mums bija balts apsējs uz piedurknes, nozīmītes, kuras es tagad esmu
nodevis Barikāžu muzejam. Tad bija

Intervija – Raimonds Graube
Turpinājums no 6. lpp.

Tālāk karjera – kļuvu par Zemessardzes štāba priekšnieku, Zemessardzes komandieri un noslēdzu kā Nacionālo Bruņoto spēku komandieris,
kur es biju divus termiņus. Pēc pirmā
termiņa es aizbraucu mācīties visaugstākajā militārā kursā, kāds ir Rietumu
pasaulē. Katrā valstī ir tāds tā saucamais ģenerāļa kurss. ASV Aizsardzības universitāte, kurā es 2005. gadā
pabeidzu augstāko ģenerālštāba kursu.
Atgriežoties es sāku strādāt kā militārais pārstāvis NATO un Eiropas savienībā, jo tā struktūra NATO un Eiropas
savienībā strādā tā, ka reizi gadā sabrauc
kopā prezidenti, divas reizes gadā premjeri, aizsardzības ministri vai ārlietu ministri uz atsevišķiem jautājumiem. Bet ir
arī pastāvīgā struktūra, kas strādā uz vietas un pilda tos ikdienas darbus, un es vadīju šo misiju. Es vadīju Latvijas militāro
misiju Eiropas savienībā un NATO, kur
ikdienas plāni ir pārstāvēt savas valsts
intereses uz izdevīgākiem nosacījumiem
militārās drošības jomā. Mēs bijām paliela komanda kopā ar vēstniekiem pie
NATO un pie Eiropas savienības. Tas
bija ļoti interesants periods, kurā es labāk
sapratu rietumu valstu, mūsu sabiedroto,
gan domāšanas veidu, gan izpratni, gan
arī attieksmi pret to, kādi procesi ir notikuši mums vai notiek pie mums. Pret
Krieviju ļoti interesanti, jo mēs jau tad
saskatījām Krievijas draudus, mēs to zinājām, tā ir mūsu vēstures mācība. Rietumu sabiedrotie bieži vien teica: nu nav
jau tik traki, nu mēs jau ar krieviem tiksim galā... Vārdu sakot, arī šai jomā tika
liels darbs darīts, lai pārliecinātu.
Tad NBS komandierim ģenerālmajoram Malakovam bija termiņa maiņa,
un man ļoti negaidīti piedāvāja būt par
Nacionālo Bruņoto spēku komandieri
vēlreiz; tā es biju šai postenī divas reizes.
Tas īsumā mana ceļa stāsts.
Ilze Nāgela: Ko Jūs minētu kā savu
lielāko sasniegumu, atrodoties Nacionālo Bruņoto spēku komandiera postenī?
Lielākais gandarījums par padarīto?
Raimonds Graube: Ziniet, interesanti, paejot laikam, drīzāk redzi varbūt
to, ko nepaspēji izdarīt. Laiks rāda, ka
varbūt ir kaut kāda kļūda. Kā piemēram,
varbūt runājot par to veidu 2008. gadā,
kad Krievija iebruka Gruzijā. Rietumu
pasaule to sauca tā kā pulkstenis zvanīja,
bet uzliec uz snooze gulēšanas režīmā.
Mēs cīnījāmies, norādot uz šo, bet, acīmredzot, arī mēs Briselē nepietiekami aktīvi, lai tomēr pārliecinātu, lai aizkavētu
nākamo traģēdiju, kāda bija 2014. gadā.
Vai būtu spējuši pilnībā novērst, nezinu, bet katrā ziņā mēs, Austrumeiropas
valstis, varējām būt vienotāki, lai palīdzētu rietumiem saprast Krievijas īstos
centienus, Krievijas īsto seju. Tas būtu
tādā ģeostratēģiskā līmeni, ja tā var teikt.
Tāpat arī jāatzīst, ka Latvijā stratēģiskā kļūda bija, ka nebija pietiekoši
uzsvērta šī pašaizsardzības problemātika. Kad mēs stājāmies NATO, viss

Laikraksts „Latvietis“

7. lpp.

sagatavošanās laiks – 2003.
un 2004. gads – mēs paļāvāmies uz NATO, tagad
būsim drošībā, un NATO ir
drošība. Bet tev ir jāpiedalās
NATO drošībā, tu neesi tikai
šīs drošības patērētājs.
Visi zin NATO 5. pantu – uzbrukums vienai
NATO valstij, ir uzbrukums
visām NATO valstīm, un
tas ir pareizi. Bet ir 3. pants
tajā pašā līgumā, ko mēs visi
parakstījām, kas nosaka, ka
katrai valstij ir jāattīsta savas Raimonds Graube.
pašaizsardzības spējas, lai tu
varētu palīdzēt NATO, jo nav
tāda NATO karaspēka; ir katras valsts kas ir bijuši atrauti no ģimenēm. Mēs
karaspēks, kas tiek piedāvāts NATO. vācam līdzekļus, brīvprātīgus ziedojuKopā tas veido šo spēku, jo NATO ir mus, esam nevalstiska organizācija. Arī
valstu kopums, spēju kopums. Un mums mans darbs ir brīvprātīgs, strādāju savā
arī jābūt gataviem gan sevi aizsargāt sā- brīvajā laikā, atalgojumu nesaņemu; tākotnēji, gan piedalīties ar spēkiem šajos pat kā visi mani palīgi, kas iesaistīti valdē
NATO uzdevumos. Es domā, ka šis mo- un darbos. Jau piecus gadus katru gadu
ments tika nedaudz palaists kā rozā mā- kritušo karavīru ģimene brauc uz rehakonīši, ka mūs aizsargās; te runa ir par bilitācijas centru Jaunķemeros, ko mēs
kopējo politisko izpratni šai jautājumā. atmaksājam. Palīdzam, kam vajag, mēs
Un tā vietā, lai paši ļoti aktīvi ar attie- atmaksājam zāles, ko valsts neatmaksā.
cīgiem līdzekļiem, ar resursiem strādāti Katru vasaru starptautisko operāciju vepie pašaizsardzības nodrošināšanas.
terānu bērniem, tātad tiem, kuru tēvi vai
Vēl par padarītajiem darbiem. Tajā mātes ir bijuši misijās, mēs rīkojam bezlaikā mēs ļoti aktīvi veidojām dažādas maksas nometnes kopā ar Latvijas skauskolas, kursus, sistematizējām apmācī- tiem un gaidām. Daudz esam palīdzējuši
bas sistēmu bruņotajos spēkos, kā pie- Lestenes baznīcas atjaunošanā; kā jaunāmēram, instruktoru skola Cēsīs, Nesprā- kais – esam finansējuši divas lustras un
gušās munīcijas neitralizēšanas skolas to uzstādīšanu baznīcā. Fonds „Namejs“
utt.; viss tas, kas rada priekšnoteikumus palīdz ļoti dažādos veidos, un ar to nostraujai attīstībai, jo mācību centri, mācī- darboties, to organizēt – tā ir mana ikdiebu vietas ir tas, kas sagatavo speciālistus na. Vēlos pateikt lielu paldies Austrālijas
pēc NATO standartiem. Ir rietumu stan- DV organizācijām par ziedojumiem, par
darti, kur ir jāievēro principi, metodika, finansiālu atbalstu fondam „Namejs“.
procedūras, viss tas, kas padara mūs par
Šovasar noorganizējām vasaras nokaravīriem, kas aizbraucot, piemēram, metni Ukrainas bērniem, kuru tēvi tajā
uz Afganistānu, jau no pirmās dienas brīdī bija frontē. No Ukrainas atvedām
saprotas ar citiem: runāt vienu militāro bērnus, kas bija arī juridiski ļoti sarežģīti.
valodu, vienā militārā terminoloģijā, Sagaidījām ar autobusiem viņus pie Polivienota taktiskā izpratne. Starp citu, arī jas robežas, tad 1000 km vedām uz LatAustrālijas militārās izglītības sistēma, viju un tad bērni nedēļu pavadīja Latvijā.
kaut arī Austrālija nav NATO, bet no
Vēl viens no maniem darbiem, ļoti
procedūru viedokļa, taktikas, militārās atbildīgs pienākums – es esmu Ordeņu
izglītības sistēmas ir tieši tāda pati.
kapitulā; mēs esam seši un Valsts preTas ir padarītais darbs, par ko es zidents; spriežam par Valsts augstākapriecājos, ka ir periods, kurā mēs radī- jiem apbalvojumiem.
jām stabilu armiju.
Ilze Nāgela: Ko vēlētos teikt AusIlze Nāgela: Kas šobrīd, kad karš trālijā dzīvojošajiem tautiešiem vēl
Ukrainā rada bažas visā pasaule, pirms tikšanos?
Jūsu darbs?
Raimonds Graube: Vispirms liels
Raimonds Graube: Pamatā es jop- paldies par iespēju doties un apciemot
rojām esmu aizsardzības ministra Arta un iepazīties ar jums. Cilvēki mani
Pabrika padomnieks militāros jautāju- ļoti iedvesmo, un īpaši tas, ka jūs, esot
mos, bet tā ir nepilna slodze, kas nozīmē, patiešām tādā ģeogrāfiski izolētā, tālā
ka es neesmu uz vietas ikdienā, bet esmu no visa vietā, esat saglabājuši to latvisvienmēr sasniedzams attiecīgās situāci- kumu, to fantastisko ticību Latvijai,
jās. Tas būtu viens no maniem amatiem. visam latviskajam, neskatoties uz to,
Otrs, kas man visvairāk aizņem lai- ka visa ikdiena paiet citā valodā, citā
ku un ko es varbūt pat varētu par pirmo vidē. Ar nepacietību gaidām tikšanos.
darbu nosaukt, es vadu Valsts aizsardzīIlze Nāgela: Sirsnīgi pateicos
bas un patriotisma fondu „Namejs“.* Jums par intervijai ziedoto laiku. Uz
Fonda mērķis un jēga ir palīdzēt vete- ļoti drīzu tikšanos Austrālijā!
■
rāniem, palīdzēt kritušo karavīru ģimenēm, palīdzēt kritušo karavīru bērniem * https://www.sargs.lv/lv/
un starptautisko operāciju veterāniem, sabiedriba/2022-10-19/valststātad tiem, kas ir bijuši misijās: Afganis- aizsardzibas-un-patriotisma-fondstānā, Irākā vai kur citur. Palīdzēt tiem, namejs-pateicas-visiem-ziedotajiem
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K. F. Vatsona stūrītis.

Ekspozīcija.
moja Franču revolūcijas idejas par cilvēku vienlīdzību. Jāņem vērā arīdzan
tas, ka kopš Kurzemes un Zemgales
hercogistes laikiem vācu mācītājiem
bija jāmācās latviešu valoda un jānotur
tajā Dievvārdi. Tas viss kopumā liecina
par to, ka Jelgava tolaik bija garīgi un
intelektuāli spēcīga, ar ko neviena cita
pilsēta Baltijas jūras krastos šajā pusē
nevarēja lepoties, tostarp Rīga.
Viens no gaišākajiem cilvēkiem
bija Jelgavā dzimušais Kārlis Fridrihs Vatsons (1777-1826), Jelgavas
akadēmiskās ģimnāzijas latīņu valodas profesora M. F. Vatsona dēls, kurš
nepiekrita uzskatam, ka zemnieki ir
jāpārvāco. Viņš bija arī tas, kurš uzskatīja, ka latviešu valoda ir bagāta un
attīstīties spējīga, un kurš 1817. gadā
ierosināja izdot laikrakstu latviešu valodā. Pagāja pieci gadi, lai viņa iecere
īstenotos. K. F. Vatsons bija tas, kurš
panāca, ka dienasgaismu ierauga avīze, kas izglītoja zemnieku tautu. Avīze
gan veicināja latviešu tautas atmodu
un jaunlatviešu kustības izplešanos un
spēku, gan, kā uzsvēra Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
Rita Vectirāne, veidoja latviešus par
izglītotu tautu.
Kad nebiju pārspēris kāju pār izstādes zāles slieksni, nesapratu, kā var
uztaisīt izstādi, ja ir tikai 4 lappušu avīzīte ar daudziem jo daudziem vārdiem,
savirknētiem garā
tekstā, bet nav neviena vizuāli stāstoša priekšmeta.
Tāpat nav tās arhīva. Kaut arī man
ļoti nepatīk pēdējos gados bieži lietotā prasība pēc atraktivitātes, visur
un vienmēr uztiepjot izklaidi, tomēr
dažbrīd patiesi ir
nepieciešams pārlieku nopietno atšķaidīt ar mazliet
izklaidējošo!
Kā
izstāde
apliecina, pat tik
FOTO Māris Brancis

Atgādināšu
lasītājiem, ka pirms 200
gadiem – 1822. gada
5. janvārī Jelgavā iznāca pirmais laikraksts
latviešu valodā Latviešu
Avīzes. Tas ir vienīgais
preses izdevums, kas
pastāvēja visilgāk – 94 gadus, līdz
1915. gadam. Ievērojamās jubilejas dēļ
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas
muzejā 26. oktobrī atklāja kopā ar
Latvijas Nacionālo bibliotēku sarūpēto izstādi Latviešu Avīzes 200. Ceļā uz
mediju sabiedrību. Tā līdz pat nākamā
gada 25. janvārim būs skatāma tikai
šeit, pilsētā pie Lielupes.
Atklājot izstādi, muzeja direktore
Gita Grase atsauca atmiņā faktu, ka
1775. gadā šajā ēkā tika dibināta pirmā
augstskola Latvijā – Academia Petrina
ar četrām fakultātēm, kas diemžēl pastāvēja tikai 109 dienas. Gatavojoties
to atvērt, par mācību spēkiem senajā
Mītavā tika uzaicināti tā laika ievērojami zinātnieki. Kad tomēr Jelgavai tika atņemts gods būt par pirmās
augstskolas pilsētu Baltijā un universitāti pārcēla uz Tērbatu (tagad Tartu),
daļa profesoru aizceļoja uz turieni, citi
aizbrauca atpakaļ uz Vāczemi, bet vēl
daļa palika tepat un kļuva par akadēmiskās ģimnāzijas pedagogiem. Šeit
palikušie zinātnieki centās zinātnisko
domu saglabāt arī turpmāk, brīžiem
sacenšoties ar Tērbatas pedagogiem.
Piezīmēsim arī to, ka 1817. gadā
pilsētā pie Lielupes nodibināja Kurzemes literatūras un mākslas biedrību
(vāciski Kurländische Gesellschaft für
Literatur und Kunst), pirmo šāda veida
biedrību, kuras uzdevums bija „iepazīstināt sabiedrību ar ikdienai derīgiem
izgudrojumiem un atklājumiem un cīnīties pret kaitīgiem aizspriedumiem.“ Šī
biedrība uzskatāma par pirmo zinātnisko biedrību Baltijas provincēs, par
Zinātņu akadēmijas pirmsākumu. Tā
kopš dibināšanas pētīja latviešu valodu
un etnogrāfiju, kā arī vēsturi, ko iedves-
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Ceļš uz izglītotu tautu

garlaicīgu tēmu var pasniegt saistoši,
interesanti, daudzslāņaini. Idejas autore ir Dr. hist. Vita Zelče, un viņai palīdzējusi to realizēt vesela komanda ar
mākslinieci Unu Grants priekšgalā.
Izstāde sākas ar trim portretiem –
Latviešu Avīžu pirmā redaktora Kārļa
Fridriha Vatsona portretu, Johannu
Martinu Pētersu-Stefenhagenu, kura
spiestuvē drukāja jauno izdevumu, un
Rīgas ģenerālgubernatoru marķīzu
Filipo Pauluči, kurš 1821. gada 9. aprīlī parakstīja tās izdošanas atļauju.
Šeit jāpiebilst, ka 2019. gadā, kad
tika sarīkota Stefenhāgenu tipogrāfijas 250 gadu jubilejas izstāde, Stefenhāgenu pēctecis atveda no Vācijas un
uzdāvināja Jelgavas muzejam divas
ģīmetnes – spiestuves dibinātāja un
vadītāja Johana Frīdriha Stefenhāgena (1744-1812) un viņa darba turpinātāja māsasdēla Johana Martina
Pētersa-Stefenhāgena
(1766-1839)
portretu. Pēc rūpīga darba glezniecības
restauratore Saiva Kuple atjaunojusi
bijušajā spožumā 1824. gadā tapušo
J. M. Pētersa-Stefenhāgena ģīmetni. Līdz šim tās autors nebija zināms,
taču atklātā autora monogramma ļāva
atšifrēt gleznotāja vārdu. Tas ir Jozefs Dominiks Ēkss (Joseph Dominikus Oechs) (1775–1836), kurš kopš
1809. gada strādāja Jelgavā un kurš
1824.–1836. gadā bija Jelgavas pilsētas
ģimnāzijas zīmēšanas skolotājs. Portretista vārds kļuva zināms tikai dažas
dienas pirms izstādes atklāšanas, tādēļ
šo jaunumu visiem interesentiem skaļi
paziņoja vernisāžas brīdī.
Izstāde tuvāk iepazīstina ar pirmo
redaktoru K. F. Vatsonu, par kuru gandrīz nav atrodamas dokumentārās liecības. Taču Rakstniecības un mūzikas
muzejā glabājas viņa silueta griezumi,
kas tagad nodoti skatītāju vērtējumam.
Jāpiemin arīdzan piektais redaktors
Rūdolfs Šulcs (Rudolf Schulz) (18071866), ļoti pretrunīgi vērtējama personība. Būdams īstens apgaismotājs, viņš
sekmēja zināšanu izplatīšanos zemniekos, lika pamatus izpratnei par ģeoTurpinājums 9. lpp.
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Viens no pasaulē populārākajiem autoriem
Fonds „Viegli“ izdod latviski

Turpinājums no 8. lpp.

grāfiju un vēsturi, iemācīja latviešiem
lietot avīzi kā svarīgas informācijas iegūšanas avotu, piemēram, par kariem,
slimībām... utt. Tajā pat laikā R. Šulcs
vērsās pret jaunlatviešu kustību un visādā veidā apkaroja nacionālo atmodu.
Protams, ka šis mācītājs nespēja
apturēt tos procesus, kas parādās un
attīstās laika gaitā. To atsedz arīdzan
izstāde, atklājot dažādos avīzes ceļus
pie lasītāja. Lai cik tas izklausītos paradoksāli, taču noteikta nozīme še jāierāda krogam, vietai, kur satikās iedzert
ne tikai bairīti vai brandvīnu. Iebaudot
stiprāku dzērienus pēc smagas darba
nedēļas vai dienas, vīri (un ne tikai
viņi) apmainījās vietējiem notikumiem
un baumām, kā arī jaunumiem. Gan
jau atradās ļautiņi, kuri lasīja jauniznākušo „grāmatu“. Tur teiktais noteikti

Lasītāju stūrītis.

FOTO Publicitātes foto

iegravējās zemnieku cilvēka smadzenēs, lai izdevīgā brītiņā atstāstītu draugiem, pudeles brāļiem, kaimiņiem un
nejauši sastaptiem svešiem cilvēkiem.
Kāds izstādes stūrītis atvēlēts svētdienas Dievvārdiem attālākās saimniecībās, nevarot katru brīvo svētdienu aiziet uz tālo Dievnamu, tādēļ
izlīdzējās ar svētdienas pātariem, kad
uz svētrītu pulcējās visa saime. Tāpat
vakarēšanas stundas tika izmantota
mājas lasīšanai – kā izklaidei, tā pasaules izzināšanai.
Par izplatību liecina kaut vai fakts,
ka sākumā tika drukāti 200 avīzes eksemplāri, bet jau 1870. gadā laikrakstam
bija 5000 abonementu. Sākumā tā iznāca vienu reizi nedēļā, kopš 1901. gadā
divas reizes nedēļā, bet no 1913. gada
katru dienu. Šajā laikā mainījās avīzes
formāts. Izdevēja bija Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība,
kas ieguldīja finanšu līdzekļus moder-

nizācijā, tādēļ Latviešu Avīzes pēdējā
redaktora Puriņu Klāva pārraudzībā
veidojās par modernāko avīzi, pāriedama arīdzan uz jauno druku.
Tā kā Latviešu Avīzes tagad pieejamas internetā, tad aprēķināts, ka pastāvēšanas 94 gadu laikā tajā nodrukāti 35 776 883 vārdi, kā arī tagad zināmi
vārdi, kas bijuši vispopulārākie. Vārds
„gads“ – 137 200 reizes, otrs biežāk
lietotais vārds ir „laiks“ – 92 262 reizes, trešais – „pagasts“ – 88 500, utt.
Par Latviešu Avīzēm tuvāk varēs izzināt, ja decembra sākumā atbrauksiet
uz Jelgavu un piedalīsities šim notikumam veltītajā zinātniskajā konferencē.
Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Puriņu Klāvs – pēdējais redaktors.
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jiem dzejniekiem
ASV un labi zināms visā pasaulē.
Rūmī
divrindes
no persiešu valodas atdzejojis tulkotājs Raimonds
Ķirķis. „Ritmiski
Rūmī „Masnavī–je
Manavī“ jeb „garīgais vēstījums
divrindēs“ ir viengabalains teksta
audums, viscaur Grāmatas atvērums.
saglabājot vienādu skanisko plūdumu. Masnavī aiz- darbu tulkošanu turpināt,“ stāsta Raisākas ar grūtsirdīgo niedres jeb neja monds Ķirķis. Par grāmatas mākslidziesmu un iedibina noteicošo no- nieci izvēlēta Latvijas Mākslas akašķirtības toni, kas klātesošs ir ne vien dēmijas profesore, tekstilmāksliniece
Rūmī alkās pēc atjaunotas vienības, Ieva Krūmiņa, kura iepriekš pētījusi
bet arī, domājams, jebkura cilvēka seno persiešu, turku tekstilmākslas ormeklējumos. Uldis Bērziņš savulaik namentus un tajos atradusi līdzības ar
paspēja atdzejot dažas pirmās persieTurpinājums 15. lpp.
šu dzejnieka divrindes, bija gods Rūmī

FOTO Māris Brancis

Imanta Ziedoņa fonds Viegli latviski izdod persiešu dzejnieka Džalāledīna Muhammeda Rūmī (1207-1273)
citātu izlasi Divrindes ar mākslinieces
Ievas Krūmiņas ilustrācijām. Pēc dažādiem avotiem Rūmī ir viens no populārākajiem un komerciāli veiksmīgākajiem dzejniekiem mūsdienās. Dažādi
autora citāti ir pārpludinājuši attēlus internetā, kafejnīcu skatlogus, blogus un
pašpalīdzības grāmatas, pat nenojaušot, ka tie ir tieši Rūmī spalvas darbi.
Džalāledīns Muhammeds Rūmī,
senais Meistars (Mevlevī), dzimis uz
mūsdienu Tadžikijas un Afganistānas
robežas Centrālāzijā. Rūmī tulkojumā
latviešu valodā nozīmē „no Romas“.
Autors, būdams pusmūžā, satiek savu
īsto dzīves skolotāju un mīlestību
Šamsu no Tabrīzas (1185-1248), kurš
iedvesmo izcilo persiešu dzejnieku
rakstīt. Rakstīt tā, lai, tobrīd nevienam pat nenojaušot, desmit gadsimtus
vēlāk viņš būtu viens no populārāka-
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nākamajam izglītības ministram.
V
Latvijas ilgtspējīga attīstība var balstīties vienīgi zinātnē, pētniecībā, tehnoloģijās, inovācijās un attiecīgi kvalitatīvā augstākajā izglītībā. Kolēģi, mums
nav citu resursu, kā tikai izglītoti cilvēki.
Nav pareizs apgalvojums, ka valsts
konkurētspējīgu zinātni un izglītību
var „atļauties“ tikai tad, kad ir sasniegts zināms labklājības līmenis.
Tieši otrādi – zinātne un izglītība ir
pamats valsts labklājībai.
Taču skats uz šo jomu sagādā gaužu
vilšanos. Patlaban Latvija velta zinātnei un pētniecībai tikai 0,7% no IKP,
kamēr ES vidējais rādītājs ir 2,2%. Tātad tikai viena trešā daļa, kolēģi!
Tādēļ ir jāparedz, ka nākamajos četros gados zinātnes un pētniecības finansējums palielināsies līdz 1,5% no IKP. Pa to
laiku, protams, arī ES vidējais rādītājs jau
būs pieaudzis līdz 3%, un mēs pēc četriem
gadiem, ja tas tiktu īstenots, būtu sasnieguši tikai pusi no Eiropas vidējā, nevis to
tām valstīm, kas Eiropā ir priekšgalā. Jūs
redzat to atpalicību, kur mēs patlaban atrodamies. Tomēr šī puse no Eiropas vidējā
līmeņa būs labāk kā pašreizējā trešdaļa.
Taču galvenais – ir jābūt koncepcijai, kas atspoguļojas valdības deklarācijā, kas konkrēti tiks darīts, lai nākamajos četros gados panāktu būtisku
izglītības un zinātnes sektora izrāvienu.
Es apzināti sāku ar izglītības, zinātnes,
inovāciju un tehnoloģiju jomu, jo tās ir
tās jomas, kas varētu nodrošināt Latvijas izrāvienu un ilgtspējīgu attīstību.
VI
Pie izglītības, zinātnes un tehnoloģiju jomas pieder arī digitalizācija. Tai ir
pieejami lieli Eiropas līdzekļi. Mēs līdz
šim nespējam tos pilnvērtīgi izmantot.
Mums ir atsevišķi izcili jaunuzņēmumi, kuru programmas un produkti
tiek izplatīti visā pasaulē. Taču kopumā sabiedrības digitālās prasmes ir
zem ES vidējā līmeņa. Tās steidzami
ir jāattīsta. Beidzot arī jāievieš programma „Dators ikvienam bērnam“.
Valsts pārvalde ir diezgan labi digitalizēta. Taču tā nav sasaistīta vienotā digitālā sistēmā. Digitālais dizains,
kas nav estētikas, bet gan pieejamības
jautājums, parasti ir vājš. Tās pilnais
potenciāls netiek izmantots.
Vienlaikus atgādināšu, ka digitalizācija nedrīkst kļūt par fetišu vai naudas apguves avotu. Digitalizācijai katrā
konkrētā gadījumā ir jāved pie reāliem
uzlabojumiem un līdzekļu ietaupījuma.
Tas it sevišķi attiecas uz valsts pārvaldi. Tur, kur reāla komunikācija starp
cilvēkiem tiek aizstāta ar automatizētu
atbildi vai lēmumu pieņemšanu, cilvēks
nedrīkst tikt atstāts strupceļā, kur viņš ar
savu jautājumu netiek tālāk vai netiek pie
rezultāta. Tas, dārgie deputāti, ir tiesiskas
valsts un līdz ar to Satversmes jautājums.
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Tāpat digitalizācija nedrīkst novest
pie privātuma vēl tālākas erozijas. Tā
nedrīkst novest pie vēl intensīvākas cilvēku digitālās novērošanas un kontroles.
Par šīm blaknēm pasaulē jau tiek
diskutēts. Un tieši Latvija, kā viena no
pirmajām valstīm, kurai ir zināma apziņa digitālajā jomā, varētu attīstīt tādu inteliģentas digitalizācijas politiku, kas no
vienas puses, atbrīvo visu ar digitalizāciju saistīto uzlabojumu potenciālu, bet,
no otras puses, pasargā cilvēku, viņa privātumu, viņa brīvību un nepakļauj viņa
domāšanu un rīcību automātisku programmu un manipulāciju diktātam. Šāds
varētu būt ambiciozs Latvijas inteliģentās digitalizācijas politikas uzstādījums.
Un ir skaidrs, ka jaunajā valdībā,
tāpat kā praktiski visur Eiropā, ir jābūt
par digitalizācijas politiku atbildīgam
valdības loceklim, kam šāda politika
jāizstrādā un jāievieš.

galā. Priekšgalā Eiropai, jo patlaban visi
ir vienādās starta pozīcijās. Un mēs varam būt priekšgalā, ja mēs to gribam un
spējam mērķi pārvērst konkrētā politikā. Tādā veidā mēs iegūsim mums nepieciešamo ekonomikas paātrinājumu.
Tādēļ būtu tikai saprātīgi, ka šī
pirmā svarīguma līmeņa politika būtu
koncentrēta atsevišķā ministrijā, kurā
vienkopus tiktu apvienotas patlaban
pa dažādām ministrijām izmētātās
pārvaldes struktūrvienības, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem.
Tas, protams, nenozīmē valsts kopējā
ierēdņu skaita palielināšanu, kas mums
ir ap 4000, bet gan izpildvaras pārstrukturēšanu tā, ka tā var mērķtiecīgāk un
efektīvāk veikt savus uzdevumus.
Mums ir vajadzīga skaidra, konceptuāla enerģētikas, vides un klimata
politika Zaļā kursa ietvaros, kam jābūt
nākamās valdības prioritātei.

VII
Otrā stratēģiskā joma ir ekonomika. Šeit galvenie uzdevumi ir skaidri,
un nākamajai koalīcijai ir tikai jāvienojas, kā tos vislabāk īstenot.
Pirmais aktuālais uzdevums, protams, ir enerģijas nodrošinājums. Šeit
valdība jau daudz ir darījusi. Bet šīs
ziemas izaicinājumi vēl tikai priekšā
– gan tas, kā fiziski nodrošināt nepieciešamo gāzes daudzumu, gan tas, kā
palīdzēt mājsaimniecībām, uzņēmumiem un publiskajām institūcijām tikt
galā ar augstajām enerģijas cenām.
Ļoti iespējams, šeit būs nepieciešami
vēl papildu resursi. Bet ļoti labi, ka sistēma šādai palīdzībai jau ir izstrādāta.
Enerģijas nodrošinājums un neatkarība ir skatāma kopsakarā ar pāreju
uz atjaunīgajiem energoresursiem.
Šaubos, vai mums ir mazāk vēja
un saules kā kaimiņvalstīs. Tomēr jau
tagad Igaunijā iegūst trīs reizes un Lietuvā septiņas reizes lielākas jaudas no
vēja enerģijas. Ar tādu pašu lēnīgumu
mēs nesasniegsim 2030. gadam noteiktos mērķus – 50% atjaunīgās enerģijas gala patēriņā.

IX
Tāpat arī darbaspēka prasmju paaugstināšanas un pārkvalifikācijas joma
ir vāji pārvaldīta. Es vēlreiz atkārtoju
par izglītotiem cilvēkiem kā pamatu
mūsu ekonomikai un valsts ilgtspējai.
Mums nav koordinācijas starp
valsts attīstības plāniem un darbaspēka politiku. Nav politiskas atbildības
par gala rezultātu.
Latvijai nepieciešami darbinieki
digitālajai, inovatīvajai, zaļajai ekonomikai. Tas nav labklājības, bet gan
ekonomikas politikas uzdevums.
Tas ir saistīts arī ar demogrāfijas, ģimenes un bērnu politiku. Mēs nevaram
turpmāk no šī jautājuma izvairīties.
Turklāt uzskatu, ka imigrācija no
trešajām valstīm nav risinājums. Tā būtu
pieļaujama, lai atsevišķos gadījumos
piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus, piemēram, zinātniekus, inženierus.
Mūsu ekonomika ir jābalsta uz
mūsu pašu cilvēkiem. Taču vairāk jāveicina latviešu remigrācija.

VIII
Gribu uzsvērt, ka Eiropas Zaļā kursa
mērķis ir gan samazināt līdzšinējās ekonomikas postošo ietekmi uz klimatu un
vidi, gan transformēt ekonomiku, kurai
nākotnē jābalstās uz tīrām vai tīrākām
tehnoloģijām un izglītotiem cilvēkiem.
Tas nepieciešams, lai paaugstinātu
eiropiešu labklājību. Bet tas nepieciešams arī lai stiprinātu Eiropas autonomiju, Eiropas suverenitāti pasaulē, it sevišķi
neatkarību no autoritāriem konkurentiem un autoritāriem varas centriem.
Šai zaļajai transformācijai Eiropas
Savienība ir atvēlējusi lielus līdzekļus.
Zaļais kurss ir Latvijas interesēs. Tas
piedāvā pietiekoši daudz iespēju, to
pielāgot mūsu specifiskajai situācijai
un mūsu, Latvijas vajadzībām.
Mūsu vitālās interesēs ir nevis līdz
pēdējam izmisīgi pretoties šai transformācijai, bet tieši otrādi, būt tās priekš-

Tādēļ jaunajā valdībā nepieciešama
konceptuāla, vienota un integrēta demogrāfijas, ģimenes un bērnu politika un par
to atbildīgs konkrēts valdības loceklis.
X
Godātie deputāti!
Tagad par drošību.
Mūsu valsts drošībai jābalstās trīs
pīlāros. Pirmkārt, tā ir drošība pret ārējiem apdraudējumiem. Otrkārt, iekšējā
drošība. Treškārt, civilā aizsardzība.
Atbilde uz Krievijas imperiālistisko
karu pret Ukrainu ir jauna NATO drošības stratēģija, kas tika pieņemta šī gada
jūnijā Madridē. Sadarbībā ar Kanādu
NATO spēki Latvijā palielināsies līdz
daudznacionālas brigādes līmenim.
Mūsu Nacionālie bruņotie spēki
kopš 2014. gada ir nostiprināti priekšzīmīgi. Varu apliecināt, ka NATO līmenī mūsu karavīru kvalifikācija tiek
vērtēta ļoti augstu.
Turpinājums 11. lpp.
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Jaunievēlētās 14. Saeimas ...
Turpinājums no 10. lpp.

Tagad mums ir jāpadara atlikusī
darba daļa – nepieciešams palielināt
Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas. Tāpēc es aicinu Saeimu iespējami
ātri pieņemt Valsts aizsardzības dienesta likumu, lai pirmais iesaukums
varētu īstenoties jau nākamajā vasarā.
XI
Mūsu valsts ārējā drošība ir atkarīga no Latvijas iesaistes NATO un Eiropas Savienībā. Tādēļ ir svarīga Latvijas
ārpolitiskā ietekme Eiropā un pasaulē.
Pateicoties arī Latvijas mērķtiecīgajai ārpolitikai, kopš kara sākuma
Eiropas politikas gravitācijas centrs ir
pārvirzījies uz Baltijas un Polijas pusi.
Šī ietekme ir jānostiprina.
2025. gadā Latvija kandidēs uz
vietu ANO Drošības padomē. Par
mums jānobalso 129 no 193 ANO dalībvalstīm. Par to ir jācīnās, ir jāstrādā
nākamajos divos gados, lai mēs iegūtu
⅔ no šo valstu balsīm, no kurām ievērojama daļa vispār nezina par Latviju.
Šeit ārpolitikai ir milzīgs uzdevums,
un tādēļ ir nepieciešama diplomātiska
dienesta kapacitātes stiprināšana.
Arī jaunās valdības locekļiem un
Saeimas deputātiem būs jābūt spējīgiem sakarīgi argumentēt starptautiskos un Eiropas forumos. Sakarīgi
izteikt Latvijas viedokli tā, lai otra
puse saprot un lai mūsu ietekme palielinātos nevis ar mazjēdzīgiem izteicieniem samazinātos. Provinciālisms šeit
var būt bīstams mūsu drošībai.
XII
Mūsu aizsardzība pret ārējiem apdraudējumiem ir labā līmenī. Tas ir
rezultāts konsekventai politikai un atbilstošam finansējumam.
Taču Latvijas drošība sākas jau
pie valsts robežas. Bet tā joprojām atbilstoši nav nostiprināta. Policijā trūkst
ceturtā daļa darbinieku. Infrastruktūra
ir nolaista. Visiem iekšlietu dienestiem
trūkst moderna aprīkojuma, atalgojums
ir neadekvāts, izglītība ir atpalikusi.
Situācijai ir kardināli jāmainās. Ja šis
otrais pīlārs nefunkcionēs, tad visa drošība nebūs nodrošināta. Tādēļ nākamajai
valdībai ir jāsagatavo skaidra programma
ar mērķi, ka iekšējās drošības dienesti nākamajos gados sasniedz tādu pašu līmeni
kā mūsu Nacionālie bruņotie spēki. Ir nepieciešama ceļa karte, lai katru gadu sekotu līdzi panāktajam un vēl darāmajam,
lai sasniegtu šādu augstu līmeni, kādu ir
sasnieguši Nacionālie bruņotie spēki.
Iespējams, ka toreiz, 2014. gadā, viens
otrs teica, ka tas nav iespējams. Tas ir iespējams! Un tas pats ir jādara attiecībā un
iekšlietu sistēmu. Tādēļ es aicinu jau pašā
sākumā sagatavot šādu ceļa karti.
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ko aktuālu, kam būtu jāpievērš uzmanība. Mums pastāv sistēma, kurā daudzi
piedalās, bet nav skaidras atbildības. To
labi redzējām Covid-19 krīzes laikā.
Sistēma nevar būt efektīva bez centrālās koordinācijas. Es aicinu izveidot stabilu un pastāvīgu institucionālu ietvaru, kas
nodrošinātu vienotu valsts līmeņa koordināciju katastrofu vai krīžu pārvaldīšanā,
iesaistot pašvaldības un iedzīvotājus.
Šādam krīžu vadības centram jāatrodas Ministru prezidenta vai cita
Ministru kabineta locekļa pakļautībā.
XIV
Un tagad par aktuālo politisko situāciju.
⅔ no jums ir ievēlēti pirmo reizi.
Arī 13. Saeimā ⅔ deputātu bija ievēlēti
pirmo reizi. Deputātu vētīšana mums ir
sava veida tradīcija. Tādēļ varam droši
pieņemt, ka arī nākamajā, 15. Saeimā,
⅔ būs jauni deputāti, kas nomainīs jūs.
To ir labi sev atgādināt, lai liktu šos
jums dotos četrus gadus strādāt koncentrēti un atbildīgi. Lai paveiktu ko
tādu, par ko 2026. gadā atskatoties, varētu teikt, ka tas valstij nācis par labu.
Patlaban izskatās, ka koalīciju veidos
trīs frakcijas – Jaunā Vienotība, Apvienotais Saraksts un Nacionālā apvienība.
Starp tām pastāv pietiekoši daudz kopēju
programmas elementu, lai veidotu stabilu koalīciju, kas darbotos četrus gadus.
Esmu uzdevis Krišjānim Kariņam
veikt konsultācijas par nākamās valdības izveidi. Tās notiek četros soļos.
XV
Pirmais solis ir sadarbības memorands, kurā būtu iezīmēti koalīcijas
politikas galvenie virzieni. Patlaban
sarunas par to vēl turpinās, taču, ļoti
iespējams, ka tas varētu tikt parakstīts nākamajās dienās, jo ir pietiekoši
daudz jomu un uzskatu, kas pārklājās
un kas ir jānoformulē kopējā programmā kā pamats nākamajai koalīcijai.

XVI
Loģiski otrais solis ir vienošanās
par valdības struktūru.
Uzskatu, ka līdzšinējā sklerotiskā
valdības struktūra, kur katra ministrija izolēti kā viduslaiku feodāls lēnis
īsteno savu politiku, neskatoties, ko citas ministrijas dara, un bez attiecīgas
koordinācijas, ir jāreformē.
Tas nepieciešams, jo, pirmkārt, blakus klasiskajām politikas jomām kā,
piemēram, ārlietas, tieslietas, aizsardzība, veselība un citām, līdzšinējā struktūra nenosedz vairākas modernai Eiropas sabiedrībai raksturīgas politikas
jomas. Kamēr citas valstis šīs politikas
jomas veido, mēs nespējam šīs jaunās
politikas adekvāti un mērķtiecīgi veidot. Es jau vairākas no tām nosaucu.
Otrkārt, hroniski nedarbojas modernai sabiedrībai raksturīgās pārnozaru
XIII
politikas. Tipiska ir digitalizācijas poliPavisam aizmirsts ir Latvijas dro- tika. Tas, ka ministrijas ar digitalizāciju
šības trešais pīlārs – civilā aizsardzība. “čabinās” katra par sevi, nozīmē gan
Līdz šim neviens to neuzskatīja par kaut līdzekļu pārtēriņu, gan gala rezultātā

11. lpp.
garantē mūsu valsts digitālo atpalicību.
Un treškārt, jāņem vērā, ka šīs jomas nav uz visiem laikiem iekaltas
akmenī. Tās var mainīties gan atkarībā no aktuālās politikas situācijas, gan
atkarībā no valdības prioritātēm. Piemēram, enerģētikas politika, kas līdz
šim bija departamenta līmenī, un viens
departaments veidoja enerģētikas politiku! Tai ir jābūt absolūtai valdības pirmajai prioritātei! Citā koalīcija noteikti
būtu citas prioritātes, kam būtu jāatspoguļojas arī attiecīgā valdības struktūrā.
Tādēļ valdības struktūrai modernā
Eiropas parlamentārā demokrātijā ir
jābūt elastīgai, piemērojoties gan vajadzībām, gan valdības prioritātēm.
Te nepieciešams arī atšķirt pirmā līmeņa, it sevišķi klasiskās politikas jomas,
no otrā līmeņa politikām, kas arī ir svarīgas, bet ne tik svarīgas, lai tām būtu atsevišķa ministrija, bet tās tomēr ir jāpārvalda un tām arī ir jābūt pārstāvētām valdībā
ar attiecīgu politisku amatpersonu.
Es gribu atgādināt, ka pirmskara
Latvijas valdības sastādītāji bija gudrāki
par līdzšinējiem, jo arī pirmskara Latvijā bija pirmā un otrā līmeņa Ministru
kabineta locekļi. Un jau pirmajā valdībā
1918. gada 18. novembrī bija ministri un
ministru biedri. Piemēram, iekšlietu ministram bija divi ministra biedri – katrs
atbildīgs par savu jomu lielajā iekšlietu
ministra portfelī. Apsardzības ministram
Zālītim arī bija biedrs, tāpat arī tieslietu
ministram bija biedrs Strautnieks. Jau toreiz uzskatīja, ka jānosedz pirmā un otrā
līmeņa politikas. Un arī tagad, veidojot
jauno koalīciju un jauno valdības struktūru, arī šis apstāklis ir jāņem vērā.
Starpcitu, ministra biedri bija ne
tikai demokrātiskajā periodā, bet arī
autoritārajā periodā. Piemēram, Alfrēds Bērziņš bija iekšlietu ministra
biedrs un vēlāk tika paaugstināts par
sabiedrisko lietu ministru.
Bet mēs runājam par demokrātisko laikmetu – tas pieder pie normālas
izpratnes par to, kā darbojas valdība.
Un arguments, ka pašreizējais modelis jau ilgi ir bijis, vairs nevelk. Tieši
tas, ka tā jau ilgi ir bijis, ir problēmas
cēlonis. Tādēļ mums nav nekāda iemesla turpināt šīs valdības strukturālo mazspēju un pārnest to arī uz jauno valdību.
Es vēlreiz uzsveru, ka šai koalīcijai
un valdībai ir jāpanāk izrāviens, lai jūs
pēdējā Saeimas sēdē 2026. gadā varētu ar labu sirdsapziņu teikt: „Jā, mēs
esam to sasnieguši!“
XVII
Un visbeidzot, kā ceturtais solis,
nāk valdības deklarācijas sastādīšana.
Valdības deklarācijai ir jābūt visām
politikas jomām nosegtām. Es runāšu
par svarīgākajām bet ir jābūt nosegtām
visām – sociālajai politikai, labklājībai, veselības politikai, kultūras politikai. Jābūt vienošanās par konkrētiem
soļiem katrā no tām. Iespējams, tos var
diferencēt laikā, kas jāizdara pirmajā,
Turpinājums 15. lpp.
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Brīnumainā Bērdsvila (Birdsville) (3)
Tuksneša ceļojums

Otrais turpinājums. Sākums LL724, LL725.

Mārī skola.

Mārī vīrs (Marree Man).
gadus veco Hana (Hannah). Sāku
just savus gadus! Izlozējām, kas sēdēs
priekšas sēdvietā blakus Hanai, sapakojam bagāžu un sēdāmies iekšā bez
trepju palīdzības, bet lietojot lidmašīnas būvi. Pēters ielocījās kā kāpurs aiz
Hanas, jo viņa ieteica, ka tur varbūt
būšot vairāk vietas kājām.
Tāpat kā lielākām lidmašīnām,
drošības jostu pārlikām klēpim. Tad
uzlikām sarunas ausis, kurām ir iebūvēta pret trokšņu kontrole ar klātesošo mikrofonu. Ļoti viegli pacēlāmies
gaisā un ātri uzkāpām vajadzīgā augstumā. Hana izskaidroja, ka rajons
nav tik daudz lietu saņēmis pēdējos 14
gadus. Ziņas, kuras mēs īsti negribējām dzirdēt. Drīzi lidojam pāri Mārī
vīram (Marree Man), kas ir ārprātīgi
liels vīriešu tēls – 3.5 km garš, izveidots tuksnešu smiltīs. Pie tā nevar ne
piebraukt, ne nolaisties, jo tas atrodas
Austrālijas slēgtajā rajonā, pie raķešu
aizsardzības bāzes.
Tas atrasts 1998. gadā, un par to ir
bijušas lielas debates... vai tas dabīgs
ar mistisko pagātni, vai cilvēka ražots?
Domas šūpojās virzienā, ka tas ir cilvēka radīts, bet tā mākslinieks nav vēl
pieteicies.
Skaidri varējam redzēt aborigēna
tēlu, kam rokā bumerangs, un vīriešu
anatomija, gan jāsaka, ka dienvidu rajons bija baigi pārspīlēts, kas izraisīja
mums visiem smieklus.
Ir vienmēr plusi un mīnusi visiem
dabīgiem notikumiem. Drīz lidojām

FOTO Marija Perejma

Ir pirmā pavasara
diena, un gaidām siltumu, bet absolūti nekas
no iecerētā. Pa nakti
lija kā Jāņos, un ceturtdienas rīta vējam bija
negribēts asums. Pie brokastīm Rita
paziņoja, ka Bērdsvilas taka slēgta
ūdens plūdu dēļ. Labi, ka mēs tālāko
ceļu lidosim.
Plūdi tuksnesī ir strauji. Nakts
viesis bija atstājis 15-30 cm dzērienu zemei. Rita ziņoja, ka nevaram
turēties pie ceļošanas programmas,
jo Inaminka (Innamincka), kas
bija paredzēta kā nākamā piestātne,
ir slēgta arī lidmašīnām. Kūpera
(Cooper) upe pārplūdusi, un iecerētais brauciens ar šampīti un uzkodām nebūs iespējams. Nevarēsim arī
Inaminkā ielidot atpakaļceļā, jo visas
gultas jau aizrunātas.
Rita mūs atstāja, kamēr pārorganizēja plānus. Viņas īpašumā ir satelīta telefons, kā arī mobilais no Telstra
kompānijas. Mēs nodeldējām laiku ar
ikdienas sarunām. Kad Rita atgriezās,
viņa ziņoja, ka laimīgā kārtā varēsim
nolaisties Viljamsa Krīkā (William
Creek), jo tur ir pietiekoši vietas, lai
visus izmitinātu. Mums būšot strādnieku mazās istabas, bet tas nevienu
neuztrauca.
Dēļ programmas maiņām diena
sākās vēlāk, un pastaigāju pa ieliņām
aiz kroga. Apskatīju moderno ēku,
kur mediķiem administrācijas centrs
ar ātrās palīdzības vāģi. Lidmašīnas
atradās pie skrejceļa, kas darbojās kā
ātrā gaisa palīdzība Austrālijas plašos
zemes attālumos. Lidmašīnu bāzes ir
sadalītas pa iekšzemes posmiem, lai
visiem Austrālijā ir līdzīgas iespējas
tikt pie palīdzības tāpat kā pilsētās
(Royal Flying Doctor Service). Pēdīgi
gāju garām vietējai skolai, kur skolēniem ir eiropiešu, afgāņu vai iedzimto
ģimenes saknes.
Bija laiks ņemt jauno bagāžu pie
rokas, sēdēt mašīnā un braukt uz lidlauku. Nekas jau tālu nebija, bet labāk nekā staigāt aukstumā. Ziņu par
personīgo svaru mums bija jānosūta
pirms ceļojuma, jo tas noteica lidmašīnas iedalījumu. Intereses pēc,
neviens neprasīja ķermeņa garumu.
Kad piebraucām, visas 3 paredzētās
lidmašīnas skaisti nolaidās. Tur bija
divas kārtīgāka lieluma un viena, salīdzinājumā, kā mušiņa, kurai es nepiegriezu vērību.
Kurš to būtu domājis... mums ar
Pēteri trāpījās tā mušiņa – sešvietīgā
Cessna. Bijām iedalīti ar vēl vienu pāri
un iepazināmies ar mūsu pilotu – 23
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pāri Eira ezeram (Lake Eyre), iedzimtais vārds Kati-Thanda. Normālos gados būtu tuksneša sausums,
un tas būtu balts no lielā sāls daudzuma. Ezers ir 9 500 km 2, parasti bez
ūdens, bet šogad ir pilns ar dzīviem
putniem.
Skati ir neaprakstāmi, jo tie priecēja acis ar savu skaistumu, neparastiem
rakstiem un formām. Mans fotoaparāts gandrīz vai sakarsa no nemitīgās
lietošanas. Diemžēl, tā aizrāvos, ka
bez brillēm nepārbaudīju uzņēmumus.
Vēlāk redzēju (ar brillēm), ka daļai
bilžu bija lidmašīnas logu gaismas atspīdums.
Bijām ezera dienvidgalā, un cik
vien varēja saskatīt, tas bija plašs un
liels. Hana teica, ka ir labāk uz tā pārāk tālu nestaigāt, ja nevarot atstāt solo
kāju nospiedumus. Tad apkārtējais
baltums un citu kāju nospiedumi samaisa galvai virzienus, un ir līdzīgs kā
pazust sniegā.
Neparastie raksti veidojās ar ūdens
un vēja maiņām, sniedzot varenu skatu. Lidojums bija samērā bedrains, bet
citādi absolūti burvīgs. Redzēt zaļu
iekšzemi pilnu ar dzīvību ir pats pa
sevi neparasti.
Ielidojam Viljama Krīkā (William Creek). Ja es biju cerējusi, ka būs
kāda ieliņa, pa kuru pēc vakariņām
pastaigātu, tad biju baigi vīlusies. Pie
lidlauka bija lidkompānijas telpas, tam
Turpinājums 13. lpp.
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Viljama Krīka kapsētā.

Viljama Krīka bārs.
rā sālīti, un ekskursiju atstājām. Par
pārsteigumu sakarā ar programmas
lielo maiņu, Rita ziņoja, ka kompānijas īpašniece mums visiem uzdāvina
pēcpusdienas lidojumu uz neparastiem kalniem, un tie, kas samaksājuši,
saņems atmaksu.
Šoreiz mana kārta sēdēt Hanai
blakus un ar fotoaparātu starta gatavībā. Priekšas sēdvieta nemaz nebija
tik forša, jo priekšas loga līmenis bija
augsts un ar fotoaparātu nemaz nebija
parocīgs.
Lidojam pāri Anna Krīka saimniecībai, kas ir lielākā pasaulē –
24 000 km 2, tikpat liela kā Beļģija!
Kopš 2016. gada tā pieder Viljamsa
ģimenei, kas to iegādājās no Kidman
ģimenes. Valdība noteica, ka saimniecībai jāpaliek austrāliešu rokās, un neatļāva ārzemju ieinteresētiem pirkt, jo
ir tuvu aizsardzības bāzei.
Kalni atrodas Anna Krīka īpašumā, un agrākos gados Kidmana
ģimene nevēlējās nevienu savā īpašumā. Gan uz turieni tīšām ceļi nav būvēti, Viljamsa ģimene vienīgo atļauju
ir devusi Rait Ēr (Wright Air), kas
var lidot kalniem pāri, kā arī nolaisties
un pavadīt īsu laiku, apstaigājot vienu
kvartālu.
Drīz redzējām skatus, kas nelikās
pareizi tuksneša vidū. Zem kājām bija
kalni, kas vibrēja zemes krāsās – īpaši
dzeltenos un brūnos toņus. Smilšakmens 30 km veidojums saules gaismā
bija tik iespaidīgs, elpu aizraujošs.
Fotoaparāts atkal iekarsa. Nosē-

FOTO Marija Perejma

Viljama Krīka hotelis.

dāmies, un viens no mūsu pilotiem
vadīja pastaigas tūri. Visapkārt kluss.
Puķes, kas jau tā apkampa zemi ar
saviem mazajiem augumiem, locījās
stiprajā vējā. Marks stingri noteica,
ka akmeņus drīkstot paņemt rokās,
bet lai tos pirms prombraukšanas noliek atpakaļ.
Marka vectēvs bijis ģeologs un
atradis iekšzemes Arkarūlas vietu.
Varēja izjust, ka Marks seko vectēva
Turpinājums 14. lpp.

FOTO Marija Perejma

FOTO Marija Perejma

blakus krogs un pretī kapi, kempinga
laukums un kabīnes. Katrs savā ceļa
pusē. Varbūt varētu teikt, ka tas bija
placis ar 10 iedzīvotājiem.
Mēs aizstiepām somas uz mazām
istabām, kam visapkārt bija koka verandiņa un krēsls pie katrām durvīm.
Sienas bija plānas, un sākām čukstēt.
Satikāmies ar visiem grupas ļaudīm pie kroga, kas bija raksturīgs un
mājīgs, un sapratām, kādēļ tas ir Dienvidaustrālijas vēsturiskā mantojuma
reģistrā. Bāra griesti bija izdekorēti
ar biznesa kartēm, kas pavisam iederējās. Tam ir arī gods būt vienam no
pasaules attālākiem krogiem – prom
no visa. Tam blakus atradās vienīgā
rajona mašīnas benzīna pildītava. Viljama Krīks ir pēdējais placis ar bituma klātu skrejceļu. Tālākā Ūdnadata
zemes taka lietus mēnešos bieži pludo,
un šoziem tā bija slēgta 6 nedēļas.
Viljama Krīka vārds nācis no agrāka pētnieka, kas to dēvēja agronoma
draugu dēlam, bet strautiņa gan tur
nav (strautiņš – angliski creek). Vieta
pastāv no agrīniem dzelzceļa laikiem
un tagad – no lidojumiem un ceļotājiem, kas vēlas apmeklēt sālīto Eira
ezeru un īpatnējo apkārtni.
Šķērsojot ielu, ievērojam pirmo
Austrālijas saules enerģijas telefona
būdu, kas turpina darboties, un izstaigājām mazo kapsētu, kurā interesantas
kapu vietas. Vienam krusts veidots no
šķipeles, rokturis uz zemes un zirga
piederumi pāri. Otram bija pielikts
gāzes cilindrs, jo esot bijis labs draugs
un buša pavārs. Pa starpām bija daži
tuksneša stādi un puķes, kā arī stabs,
kas ziņoja, ka esam tik 14 235 km no
Minhenes!
Pirms ceļojuma mums bija izvēle atpakaļceļā pieteikties lidojumā uz
Painted Hills (tos varētu raksturot kā
iekrāsotos kalnus), bet tas likās samē-

FOTO Marija Perejma
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Viljama Krīkā ielas stabs ar attālumiem.
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Iekrāsotie kalni (Painted Hills).
ziņoja, ka arī Bērdsvilas plūdu dēļ visi
plāni mainīti, un par to mums atkal
ziedoja dzērienu pie bāra. Vakariņās
man bija ļoti garšīgs kazas karī jaukā
atmosfērā.
Kāpēc tieši uz Bērdsvilu? Varētu
rakstīt, ka tāpat kā atbildētu kalnā
kāpējs: tādēļ, ka tas tur ir, bet nē, tā
nav. Vienreiz gadā, vienmēr septembrī, Bērdsvilā ir zirgu sacīkstes, un
tās ir unikālas, jo ne tikai notiek Austrālijas vidū, bet tuksnesī, un arī ka
visa savāktā naudiņa ir par labu gaisa
ātrai palīdzībai (Royal Flying Doctor
Service).
Sacīkstes ir tikpat pazīstamas, kā
slavenais Melburnas kauss. Vēsturiskā ideja nāca no pilsētas apkārtējiem
saimniekiem, lai varētu satikties,

Ķirzaka uz akmens Iekrāsotajos kalnos (Painted Hills).

FOTO Marija Perejma

pēdās ar dziļām apkārtnes un akmens
zināšanām; drīz viņš izdos grāmatu
par vectēva dzīvi ar titri Rock Star.
(Akmens zvaigzne – arī vārda spēle, jo
tas arī ir anglisks izteiciens pa modernu mūzikas zvaigzni.) Klausoties viņa
aizrautīgajā valodā, sāku domāt ka akmeņi ir tiešām interesanti!... un 45 minūtes aizcilpoja zibenīgi ātri. Ejot uz
lidmašīnu, mūs novēroja vietējā ķirzaka, kas skaisti bija saulītē izlaidusies
uz akmens.
Atpakaļ lidojumā izmainīju savu
priekšas sēdvietu, lai varētu labāk
nofotografēt apkārtni. Nav nemaz tik
viegli mēģināt noturēt horizontālo
līmeni starp negaidītām gaisa bedrēm. Vienā posmā Eira ezera malā
redzējām tā kā nevietā kuģa enkuru,
it kā zīmēts ar cilvēka roku. Tas tur
atradās 1998. gadā, mākslinieks nezināms, bet zināms, ka veidots ar ceļa
greideri. Eventuāli pēc gadiem daba
to apsegs.
Ielidojot Viljama Krīka lidlaukā
ievērojām, ka mazais lidlauks piepildās, saskaitīju 15 lidmašīnas. Citas
kā putni gaisā, plašajā formācijā gaidīja savu kārtu nolaisties. Visi gaisa
braucēji steidzās uz krogu, un priekšas
bārs bija pilna.
Rita ziņoja, ka par dienas maiņām
kompānijas īpašniece visiem arī ziedojusi pirmo dzērienu... un tas vēl nebija
viss... pie krogus vakariņu galda Rita

FOTO Marija Perejma

Turpinājums no 13. lpp.

izklaidēties, sacensties un ievākt līdzekļus gaisa ārstiem. Mēs īstenībā
nepazīstam zirgam ne vienu, ne otru
galu, bet gribējām baudīt neparasto un
atbalstīt iesākto akciju.
Vakariņu laikā mums pasniedza
zirgu sacīkstes programmu, ieejas
biļetes un busa kabatas naudiņu, ziedojums ātrai gaisa palīdzībai, lidmašīnām un personālam. Nākamās dienas
būs mūsu pašu rīcībā.
Vakariņās man pretī apsēdās kundze, kas vaicāja, vai esmu latviete,
jo bija to dzirdējusi no citiem grupas
ceļotājiem. Dženija stāstīja, ka nesen
esot atradusi, ka viņas tēvs ir latvietis un dzīvoja Adelaidē. Teiktu, ka es
turpat nokritu no krēsla, būtu tuvu
taisnībai. Kur mūsu ceļi nekrustojas!
Esam tuksneša vidū, mazā grupiņā...
piedomāju par teicienu... latvieši ir
visur! Jutu, ka šeit varētu būt garāka
saruna, un norunājām vēlāk to pārrunāt, kad apkārtējā kroga dzīve nebūtu
tik skaļa.
Ģenerators un saules paneļi nodrošināja elektrību, bet nakts darbību no
istabas nedzirdējām.
Šodien esam paveikuši ap 204 km.
Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“
Turpmāk vēl

Lasītāja vēstule
Latvisks paldies...

Grūti atrast vārdus,
vai tādi vispārīgi ir, kā
pateikties XV Vispārējo
latviešu dziesmu un deju
svētku Minesotā, ASV
rīkotājiem, vadītājiem
un darba izpildītājiem,
svētku viesiem no Latvijas, tuvienes un tālienes un daudzajiem žurnālistiem – latviskā vārda turpinātājiem un kalējiem. Bet galu galā
viss slēpjas vienkāršībā, kur var atrast
sirds siltumu bez aizspriedumiem vai
aprēķiniem.
Darītāju bija daudz, atbalstītāju

vēl vairāk, bet vislielākā bija sabiedrības līdzdalība tik daudzos veidos.
Izsmeļoši un lietišķi atreferējumi un
stāstījumi bija atrodami mūsu presē,
ieskaitot vietējo amerikāņu presi. Paldies Dievam, ka nebija nekādu starpgadījumu, kas atstātu nelabu iespaidu
uz ārieni. Arī sērga ar COVID vīrusu,
it kā pieklusa, izņemot varbūt retus gadījumus.
Sevišķa pateicība un atzinība jāizsaka Dziesmu svētku rīcības komitejas
vadītājam, nenogurstošajam Ansim
Vīksniņam un viņa sievai Ann, un visai rīcības komitejai sekojošā sastāvā:

Baiba Olingers, Zinta Pone, Indra Halvorsone, Larisa Ozols, Andrejs Lazda, Andris Valdmanis, Anna Hobbs,
Benjamiņš Aļļe, Māra Pelēce, Jānis
Barobs, Krisīte Skare, Astrīda Liziņa.
Bet nedrīkstam nekad aizmirst
mūsu, katru diasporas tautieti, kuri
piedalījās tik daudzos veidos. Tas viss
mūs stiprināja un priecēja.
L A T V I S K S – p a l d i e s!
Jānis Dimants,
šoreiz, tikai skatītājs
2022. gada 31. oktobrī, Mineapolē,
MN ASV
Laikrakstam „Latvietis“
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Jaunievēlētās 14. Saeimas ...
Turpinājums no 11. lpp.

otrajā vai trešajā gadā.
Tikai tad darbs pie valdības deklarācijas parādīs, vai šī koalīcija var sākt
darbu, vai ir pietiekoši daudz vienošanos par to, ko tā darīs. Un es vēlreiz atkārtoju to, ko es teicu vakar. Nevar būt
tā, ka vispirms ministrs iesēžas krēslā
un tad sāk domāt, ko darīs. Nē, otrādi!
Vispirms ir jāzina, ko šis ministrs darīs, un tikai tad viņš var iesēsties krēslā.
Tādēļ pie valdības deklarācijas ir
pamatīgi jāstrādā. Tad atklāsies, vai šī
koalīcija varēs vispār sākt darbu, vai tā
būs mazspējīga un drīz izgāzīsies, vai
arī šī koalīcija būs solīda un izturīga,
tāda, kas spēs vadīt Latviju cauri vētrai-

Viens no pasaulē ...
Turpinājums no 9. lpp.

latviešu rakstu ornamentiem. Grāmatas dizainu veidojusi dizaina studijas
Overpriced komanda – Aigars Mamis
un Jānis Krauklis.
„Ideja par Rūmī citātu izlases izdošanu radās, skatoties uz Imanta Ziedoņa grāmatu plauktu vasaras mājā
„Dzirnakmeņi“ Murjāņos. Meklēju
tajā kaut ko neparastu un ieraudzīju
necila izskata paplānu grāmatiņu pe-

Laikraksts „Latvietis“
najiem ūdeņiem nākamos četrus gadus.
Tad, kad es gūšu pamatotu pārliecību, ka iespējamā koalīcija tiek galā
ar savu pirmo lielo darba uzdevumu –
konkrētas, saturiski jēdzīgas valdības
deklarācijas sagatavošanu – es aicināšu
Ministru prezidenta kandidātu sastādīt
jauno valdību, un pēc tam jūs, dārgie
deputāti, varēsiet lemt par uzticību tai.

15. lpp.

XVIII
Godātie deputāti!
Es novēlu nākamajai koalīcijai darboties kā komandai, bez iekšējām greizsirdībām un bez savstarpējas bakstīšanās,
vienmēr apzinoties, ka jūs darbojaties
kopīgu mērķu labā, par kuriem jūs vienosieties, un ka jūs visi sabiedrības priekšā būsiet kolektīvi atbildīgi par rezultātu.

Jūs nevarēsiet izcelties uz jūsu kolēģu
rēķina. Vēlētājs jūs vērtēs kolektīvi.
Es novēlu opozīcijai darboties
konstruktīvi, bez demagoģijas un populisma, kas ved uz nekurieni.
Es aicinu koalīciju ieklausīties un
ņemt vērā konstruktīvus opozīcijas
priekšlikumus.
Es aicinu jūs visus kopā nākamajos
četros gados pēc labākās sirdsapziņas
pildīt Satversmē ierakstīto valsts uzdevumu: garantēt latviešu nācijas, tās valodas
un kultūras pastāvēšanu cauri gadsimtiem. Nodrošināt Latvijas tautas un ikviena cilvēka brīvību un sekmēt labklājību.
Paldies!
Egils Levits
Latvijas Valsts prezidents
01.11.2022

lēkbrūnā krāsā. Uzreiz pamanīju, ka
teksts uz vāka ir kirilicā, sāku to lasīt
un aizrāvos no rindas uz rindu, tverot
brīnumus. Tik tēlaini skaista dzeja, taču
krievu valodā tomēr nav viegli lasīt šo
meistardarbu. Tikai pēc tam sapratu,
kādu dārgumu turu rokās un ka tas nav
daudz tulkots un izdots latviešu valodā.
Šobrīd nepieciešams lasīt pasaulīgus
tekstus latviešu valodā, lai bagātinātu savu kultūras lauku,“ par grāmatas
tapšanu stāsta fonda Viegli padomes
priekšsēdētāja Žanete Grende. Rūmī:

„Par dzelzi lēnprātības asmens asāks /
Simt karapulku posta par to mazāk.“
Grāmata
pieejama
grāmatu
veikalos visā Latvijā un Imanta Ziedoņa
fonda Viegli e-veikalā mājaslapā www.
fondsviegli.lv. Vairāk par fonda Viegli
izdotajām grāmatām var uzzināt
sociālo mediju profilos: https://www.
facebook.com/FondsViegli,
https://
www.instagram.com/fondsviegli
un
mājaslapā www.fondsviegli.lv.
Kristiāna Pauliņa
1.11.2022.

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
12. novembris
Kaija, Kornēlija
1937. dramaturgs Pauls Putniņš.
13. novembris
Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Starptautiskā neredzīgo diena
1652. Peter Heinrih Engelbrehts iecelts
par Tobago mācītāju.
1877. sabiedriska darbiniece, rakstniece Anna Rūmane-Keniņa (arī Anna
Rūmane-Kēniņa).
1926. ārsts-patologs Niks Niteckis.
1937. dzejnieks, literatūrzinātnieks
Imants Auziņš.
1972. Latvijas hokejists Grigorijs Panteļejevs.
14. novembris
Fricis, Vikentijs, Vincents
1882. Latvijas ģenerālis LKok Fricis
Virsaitis (zināms arī kā Fricis Eltermanis). Izsūtīts 1941. g. 14. jūnijā; miris Vjatkā 1943. gadā.
1922. Jāni Čaksti ievēl par Latvijas

Valsts pirmo prezidentu.
1935. sabiedrisks darbinieks Austrālijā
Imants Kronītis.
1963. sabiedriska darbiniece Austrālijā, diriģente Lilita Daenke.
15. novembris
Leopolds, Undīne, Unda
1787. baltvācu matemātiķis, dabaszinātnieks, matemātikas profesors Jelgavas ģimnāzijā Georgs Magnuss fon
Paukers (Magnus Georg von Paucker).
1857. saskaņā ar Rīgas pilsētas centra
rekonstrukcijas plānu, tiek uzsākta Rīgas mūra vaļņu norakšana.

1918. dibināta Latvijas Tautas Padome
(pagaidu parlaments).
1928. sabiedriskais darbinieks Austrālijā Ilmārs Lūsis.
1957. finanšu speciālists, diplomāts
Daris Gunārs Dēliņš.
1972. politologs, politiķis un mūziķis
Ivars Ijabs.

18. novembris
Aleksandrs, Doloresa, Brīve
Latvijas Republikas Proklamēšanas
diena
1352. Rīgā tiek izveidota korporatīva
amatnieku apvienība Mazā ģilde.
1832. publicists, vēsturnieks, etnogrāfs,
16. novembris
folklorists, izdevējs Gustavs Manteifelis.
Banga, Glorija
1847. skolotājs, literāts Miķelis Klusiņš.
1917. dibināta Latvijas Pagaidu Nacio- 1918. literāts, sabiedrisks darbinieks
nālā Padome (LPNP) Valkā.
Austrālijā Aleksandrs Zariņš.
1972. dibināts PBLA Kultūras fonds. 1959. ALT aktieris Ero Pūpēdis.
1967. izglītības un preses darbiniece,
17. novembris
interneta portāla Latvians Online līHugo, Uga, Uģis
dzīpašniece Daina Grosa.
Starptautiskā studentu diena
1987. demonstrācijas Rīgā, Liepājā. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus- Sestdien, 12. nov., plkst. 13.00. DV namā
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS Lāčplēša dienas sarīkojums. Referente
Ceturtdien, 10. nov., plkst. 10.00 birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat- $10, LAIMAS klientiem $5.
Turpinājums 16. lpp.

Adelaidē

Laikraksts „Latvietis“

16. lpp.

bi! Lūdzu reģistrēties caur Eventbrite
saiti:
https://www.eventbrite.com.
au/e/415116513667 līdz 21.nov. Ja reģisDr. Ilga Vēvere: Latvijas valsts pamat- trēties nav iespējams, rakstiet uz: brisvērtības. Programmu papildinās DV vīru banelatviancommunity@gmail.com
koris Daugava un koklētāju ansamblis
Ausma. Kafijas galds un saviesīgs vakars. Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Trešdien, 16. nov., plkst. 10.00 izbraukums no ALB nama uz Beerenberg Goldkostā
saimniecību, kur ēdīsim pusdienas. Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša
Maksa par autobusu $7, LAIMAS pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom saiklientiem $5. Pieteikties LAIMAS biro- te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.
jā līdz 15.novembrim (tālr. 8172 0820).
Ceturtdien, 17. nov., plkst. 10.00 ALB Kanberā
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un Katru otrdienas vakaru no plkst.
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. 18.00, Tikšanās Poļu kluba telpās, 38
Lūdzam pieteikties LAIMAS birojā David St., Turner ACT kur notiek lat(tālr. 8172 0820). Dalības maksa $10, viešu skola, tautas deju mēģinājumi un
LAIMAS klientiem $5.
patērzēšana pie alus kausa vai vīna glāPiektdien, 18. nov., plkst. 10.30 Valsts zes, vai arī pie kafijas vai tējas krūzes.
svētku karogu uzvilkšana pie DV nama. Būs izņēmumu reizes, kad klubs būs
Piektdien, 18. nov., plkst. 18.00 Valsts ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēlaties iesvētku karogu nolaišana pie DV nama. priekš sazināties, lūdzu, zvaniet Ivetai
Saviesīgs vakars DV namā. Uzkodas Leitasei 0402 054 854 jeb Mārim Neipar brīvu.
manim 0481 099 880. Latvieši, latviešu
Svētdien, 20. nov., plkst. 13.30 Valsts dzīves biedri, draugi, satiksimies!
svētku karogu uzvilkšana Tālavā.
Ceturtdien, 17. nov, plkst. 19.00 Latvijas
Svētdien, 20. nov., plkst. 14.00 Valsts Valsts proklamēšanas atceres akts Poļu
svētku akts Tālavā. Viesu runātājs atv. klubā, 38 Davis St., Turner. Svētku runu
NBS komandieris ģenerālleitnants teiks ģenerālis Raimonds Graube, LatRaimonds Graube.
vijas Nacionālo bruņoto spēku bijušais
Svētdien, 20. nov., plkst. 18.00 Valsts komandieris. Kora Balta priekšnesumi.
svētku saviesīgs vakars ar vakariņām Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.
DV namā. Vakariņas $20. Pieteikties līdz
13.nov., zvanot Ilzei Mūsiņai 0421282262. Kanberas latv. ev. lut. draudze
Otrdien, 22. nov., plkst. 10.00 līdz 12.00, Svētdien, 20. nov., plkst. 13.00 LatviALB namā mākslas grupā viesosies jas Valsts svētku dievkalpojums Sv.PēKristi Biezaite un parādīs auduma krā- tera baznīcā, Reid.
sošanas un sietspiedes tehnikas. Visādu
līmeņu mākslinieki laipni aicināti. Dalī- Melburnā
bas maksa $15, LAIMAS klientiem $5.
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi
Ceturtdien, 24. nov., plkst. 10.00 ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pus- Sestdien, 19. nov., plkst. 11.00 Latviedienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS šu ciemā Daugavas Vanadžu sanāksme.
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa Sestdien, 19. nov., plkst. 14.00 Latvie$10, LAIMAS klientiem $5.
šu namā Latvijas Valsts svētku sarīkoSestdien, 26. nov., plkst. 11.00 ALB jums. Svētku runu teiks bijušais NBS
namā būs pēdējā šī gada tikšanās. Cepsim komandieris atvaļinātais ģenerālleitpiparkūkas (mīkla būs sagādāta) un bau- nants Raimonds Graube.
dīsim atspirdzinājumus. Lūdz līdzi ņemt Svētdien, 20. nov., plkst.10.00 DV
mīklas rulli un spiežamās formiņas. Da- mītnē novusa nodarbības.
lības maksa $10, LAIMAS klientiem $5. Piektdien, 25. nov., plkst. 19.00 Krodziņa vakars DV mītnē.

Sarīkojumi, ...

Turpinājums no 15. lpp.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Svētdien, 20. nov.,, plkst. 12.00 Valsts
svētku dievkalpojums.
Ceturtdien, 24. nov., plkst. 9.00 baznīcas zālē ALELDA Sinode.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Trešdien, 2022. gada 9. novembrī
ga novilkšana un Svētku akts Latviešu
centrā. Līdzņemami groziņi.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze

Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 20. novembrī, plkst. 10.30
ZOOM dievkalpojums.

Sidnejā

Piektdien, 11. nov., plkst. 11.00 Senioru saiets Latviešu namā.
Otrdien, 15. nov., plkst. 13.00 Zolīte
Latviešu namā.
Ceturtdien, 17. nov., plkst. 12.00 Ceturtdienas pusdienas Latviešu namā.
Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai,
zvanot 0425392988.
Piektdien, 18. nov., plkst. 19.00 Valsts
svētku akts Latviešu namā. Svētku runu
Latvijas drošība šodien un rīt teiks bijušais NBS komandieris atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube. Uzstāsies
Latvijas Universitātes sieviešu koris Balta
un Sidnejas Latviešu vīru koris. Tiešraide
SLB mājas lapā un Facebook vietnē.
Sestdien, 19. nov., vēstniecības pārvietojamās pasu darbstacijas izbraukums Latviešu namā. Pieteikšanās
līdz 12.nov. https://pieraksts.mfa.gov.
lv/lv/australija-izbraukums/index
Svētdien, 20. nov., plkst. 15.00 Latvijas kora Balta koncerts Latviešu namā.
Sestdien, 26. nov., plkst. 14.00 SLT
izrāde Dilles tante Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Svētā Jāņa baznīcā

Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 13. nov., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 20. nov., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 27. nov., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze

Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 13. nov., plkst. 10.00 SLB
namā Lāčplēša dienas piemiņas dievkalpojums un Garīgās pārrunas.
Svētdien, 27. nov., plkst. 10.00. SLB
namā dievkalpojums un Garīgās pārrunas.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem
dievkalpojumiem.

Svētdien, 13. nov., plkst. 12.00 Sv. Krusta
baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills,
Lāčplēša dienas piemiņas dievkalpojums.
Svētdien, 13. nov., plkst. 13.00 Sv. Krusta
Brisbanē
baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills,
Latvijā
Sestdien, 12. nov., plkst. 12.00 Rum- Lāčplēša dienas piemiņas sarīkojums.
my/zolītes/latviešu Scrabble pēcpus- Piektdien, 18. nov., plkst. 19.00 Lat- Ceturtdien, 10. nov., plkst. 19.00 Vīru
diena Latviešu namā. Maksa $10.
vijas valsts svētku dievkalpojums Sv. kopas VILKI 30 gadu jubilejas konSestdien, 26. nov., plkst. 14.00 Latvi- Krusta baznīcā.
certs Rīgas Latviešu biedrības nama
jas Neatkarības proklamēšanas akts
Lielajā zālē.
■
Latviešu namā. Ieeja brīva. Gardas Pertā
svētku uzkodas $8 (iekļauta glāze šam- Svētdien, 13. nov., plkst. 13.00 DV klubā
panieša). Kopā godināsim Latvijas ne- atv. NBS komandieris ģenerālleitnants
atkarības pasludināšanu ar muzikāliem Raimonds Graube sniegs 18. novembra
priekšnesumiem, apsveikumiem, un runu Latvijas drošība šodien un rīt.
Eiropas Centrālās bankas atsauces
goda viesi no Latvijas – bijušo Nacio- Piektdien, 18. nov., plkst. 7.00 karoga kurss 9. novembrī.
nālo bruņoto spēku (NBS) komandie- pacelšana Latviešu centrā.
€1 = 1,55380 AUD €1 = 1,70330 NZD
ri, ģenerālleitnantu Raimondu Grau- Piektdien, 18. nov., plkst. 18.00 karo- €1 = 0,87774 GBP €1 = 1,00390 USD

Eiro kurss

