
Viens no apsvēru-
miem, kādēļ Latvija šo-
nedēļ paziņoja par vēst-
nieka Māra Riekstiņa 
atsaukšanu no Maskavas 
bija viņa pilnvaru termi-

ņa beigas pēc dažiem mēnešiem. Viņa 
vietā sūtīt uz Krieviju jaunu vēstnieku, 
kamēr turpinās Krievijas agresīvais 
karš Ukrainā, Latvija nebija gatava, 
vēsta LTV raidījums de facto.

Atsaukt vēstnieku no Maskavas – 

Latvijas jaunāko laiku vēsturē pirmo rei-
zi – Ārlietu ministriju pamudināja saasi-
nājums Igaunijas un Krievijas attiecībās. 
Igaunija pieprasīja samazināt darbinieku 
skaitu Krievijas vēstniecībā Tallinā. Sa-
vukārt Krievija uz to atbildēja, izraidot 
Igaunijas vēstnieku Margusu Laidri.

Šis incidents palīdzēja Latvijai 
ātrāk atrisināt dilemmu, ko darīt ar 
vēstnieku Maskavā Māri Riekstiņu, 
kuram drīz beigtos pilnvaru termiņš.

„Vienkārši jāsaka, manuprāt, ka 

Krievijā kādam nervi neizturēja,“ 
tā Krievijas lēmumu izraidīt igauņu 
vēstnieku komentē Latvijas ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Ministrija ātri izlēma solidarizē-
ties ar Igauniju: atsaukt savu vēstnieku 
un likt izbraukt Krievijas vēstniekam 
Rīgā Mihailam Vaņinam. Abu valstu 
diplomātiskās attiecības tiks samazi-
nātas līdz pilnvaroto lietvežu līmenim.
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Sākoties karam Ukrainā, sabied-
rībā bija vērojama trauksme, taču vēl 

vairāk – gluži neticama saliedētība, lai 
palīdzētu. Ar laiku baisās reportāžas 

„Stopify“ radoša ideja
Rezultējas 200 000 eiro atbalstā Ukrainas armijai
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Kobāra (Cobar) rajonā, Jaundienvidvelsā (NSW), Austrālijā.
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no notikuma vietas kļuva par ikdienas 
norišu fonu, un, salīdzinot ar konflikta 
pirmajiem mēnešiem, cilvēku resursi 
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Atbalsts Ukrainas armijai.

Latvijai nebūs jauna vēstnieka Maskavā
Diplomātiskās attiecības samazinātas
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Jauniešu koris BAL-
SIS tikko atgriezās no 
Austrālijas, kur pieda-
lījās 37. Austrālijas lat-
viešu Jaunatnes dienās 
Adelaidē, vērienīgajā 
Sidnejas festivālā un 

sniedza solo koncertus Sidnejā un Mel-
burnā. Februārī BALSIS priecēs klau-
sītājus ar jaunāko programmu no kon-
certcikla Mūzika BALSĪM.

14. februārī Zundas torņos (Zun-
da Towers) plkst. 19.00 un plkst.21.15 
notiks koncerti MĪLESTĪBA = II. Ska-
nēs vairāki Valta Pūces kormūzikas 
pirmatskaņojumi un Andra Sējāna 
dziesmu cikls Par ziediem ar Vizmas 
Belševicas dzeju.

Piedalās Jauniešu koris BALSIS, 
mākslinieciskais vadītājs Ints Tete-
rovskis, diriģenti Kamila Siliņa un 
Georgs Zujevs, Mārcis Lipskis (kon-
trabass), Valts Pūce (taustiņi), Andris 
Sējāns (balss), režisore Dana Biteniece 
un gaismu mākslinieks Ivars Vācers.

Šie koncerti būs unikāla iespēja 
piedzīvot, līdz šim, pirmo muzikālo 
notikumu Zunda torņos, kur klausītā-
jiem pavērsies elpu aizraujošs skats uz 
Rīgu. Lūgums uz koncertiem ierasties 
laicīgi. Nokļūt uz koncerta norises vie-
tu varēs tikai ar liftu.
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Jauniešu koris BALSIS atgriežas no Austrālijā
Koncertcikls „Mūzika BALSĪM“ ar koncertiem MĪLESTĪBA=II

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au

www.laikraksts.com
Editor: Ilze Nagela

Associate Editor: Dr. Gunars Nagels
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $60 par 10 numuriem, 
$115 par 20 numuriem vai $285 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $7 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2023.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

   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

Jauniešu koris BALSIS ar diriģentu Intu Teterovski.

18. februārī plkst. 17.00 koncerts 
MĪLESTĪBA=II notiks Ērgļu Saieta 
namā.

Mūzika BALSĪM – koncertcikls, 
kurā skan Jauniešu korim BALSIS ra-
dīta jaunākā mūsdienu latviešu kom-
ponistu kormūzika. 

Biļetes Biļešu Paradīze kasēs un 
bilesuparadize.lv

Koncerts notiek, pateicoties Valsts 
kultūrkapitāla fonda finansējumam, 
Madonas novadam, RKTMC Mazā ģil-
de, Zunda Towers, Ērgļu Saieta nams.

Papildus ziņa
Šī gada martā tiks izdots Raimon-

da Paula un Ineses Zanderes kormūzi-
kas cikla Dziesmas par Latvijas upēm 
ieraksts Jauniešu kora BALSIS atska-
ņojumā. Tas būs pieejams kompakt-
diskā un visās mūzikas straumēšanas 
platformās. Ieraksta producents Skani, 
skaņu režisors Normunds Slava. Pir-
mais singls gaidāms jau 17. februārī: 
https://skani.lnk.to/SalacaAtbalss

Ints Teterovskis
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„Studentu Stipendija“ 2023/24
Latvijas Medicīnas Fonda

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Demokrātijas pama-

tos ir divas prasības – 
godīgas vēlēšanas, kurās 
visiem balsstiesīgajiem 
ir iespēja piedalīties, 
balsojot vienreiz, un tas, 

ka visas balsis tiek pareizi saskaitītas.
Ir, protams, tādas nianses, kā vēlēša-

nu apgabalu robežu noteikšana. Robežu 
negodīgo noteikšanu angliski sauc „ger-
rymander“, kam nav vienkāršs tulkojums 
latviešu valodā. Varbūt tāpēc, ka Latvijā 
vēlēšanu apgabali ir tradicionāli noteikti 
kā Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale 
un Rīga (tagad arī ieskaitot visas ārzemes), 
kaut arī Satversmē nav noteikts, ka Latvi-
ja ir sadalīta tieši šajos vēlēšanu apgabalos.

„Gerrymander“ būtība ir tāda, ka 
lielākā daļa opozīcijas atbalstītāju ir 
koncentrēti nedaudzos vēlēšanu apga-
balos, un pārējie ir izšķīdināti daudzos 
citos apgabalos. To panāk ar dīvainu, 
politiski noteiktu vēlēšanu apgabalu 
robežu zīmēšanu. Rezultātā opozīcija 
ar lielu pārsvaru iegūst deputātus ne-
daudzos apgabalos, bet pie varas esošā 
partija (kura zīmēja robežas) iegūst 
deputātus daudzos apgabalos, bet kat-
rā ar tikai mazu pārsvaru. Šāda prakse 
ir izplatīta „demokrātijas citadelē“.

Austrālijā nav obligāts nekāds iden-
titātes dokuments. Vēlēšanu dienā katrs 
varēja doties uz tuvāko vēlēšanas ie-
cirkni savā vēlēšanu apgabalā. Tur vien-
kārši pateica kā sauc, ierēdnis noprasī-
ja vai ir jau balsojis kādā citā iecirknī, 
un, saņemot negatīvu atbildi, noticēja 
visam teiktajam, veica atzīmi vēlētāju 
sarakstā un izsniedza balsošanas biļe-
tenus. Viss uz uzticības pamata. Katrā 
vēlēšanu apgabalā ir vairāki iecirkņi, un 
katrā ir tas pats vēlētāju saraksts, kurā 
veic atzīmi. Tāpēc arī bija neoficiāls 
lozungs: „Balso agri, un balso bieži!“. 
Tomēr nopietnu problēmu nekad nebija.

Kad sāka parādīties dažādas „pa-
līdzības“ vēlēšanu procesā, tad radās 
problēmas. ASV bija slavenais perfokaršu 
skandāls 2000. gada prezidenta vēlēšanās. 
Balsotājam bija jāizspiež jau perforēts 
kvadrātiņš pie savas izvēles, un tad to visu 
lasīja automāts. Problēma bija tāda, ka 
daudzi kvadrātiņi netika pilnīgi atdalīti no 
perfokartes, bet vēl karājās aiz vienas ma-
las. Sekas bija Augstākās tiesas process 
par to, kā skaitīt „karājošos“ kvadrātiņus.

ASV ir izplatīta elektroniskā bal-
sošana, un pēdējo prezidentu vēlēšanās 
zaudējošais kandidāts bez nekādiem pie-
rādījumiem apšaubīja vēlēšanu rezultātu, 
sakot, ka balsis nav pareizi saskaitītas.

Izrādās, ka Latvijā arī patlaban ir 
daudz problēmu ar vēlēšanu atbalstu 
tehnoloģiju, un to atrisināšana būs liels 
izaicinājums jaunai Centrālās vēlēšanu 
komisijas vadītājai Kristīnei Saulītei. 
Vēlam viņai sekmes, jo godīgas vēlē-
šanas ir demokrātijas pamatakmens.
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Latvijas Medicīnas Fonds (LMF) 
ir izveidojis īpašu stipendiju – Studentu 
Stipendija, lai dotu iespēju jauniešiem, 
kas dzīvo un mācās ārpus Latvijas 
universitātēs, koledžās vai medicīnas 
skolās, iespēju gūt praktisku pieredzi 
Latvijā P. Stradiņa Klīniskajā univer-
sitātes slimnīcā vai kādā citā ārstniecī-
bas iestādē un papildinātu zināšanas un 
praktiskās iemaņas medicīnā. Studentu 
stipendija jau pastāv 7 gadus, un tā ir 
bijusi piešķirta 9 reizes 7 jauniešiem.

STIPENDIJAS NOLŪKS
Rietumu latviešiem iepazīt Latviju, 

iepazīt Latvijas medicīnu un palīdzēt 
izvēlēties savu profesionālo dzīves ceļu 
medicīnā, dodot praktisku pieredzi ie-
cerētā medicīniskajā nozarē.

KVALIFIKĀCIJA
Rietumu latviešu medicīnas studen-

ti un jaunieši ar interesi studēt medicī-
nu, kuri tekoši runā un raksta latviski.

PIEREDZE
Students gūs pieredzi P. Stradiņa 

Klīniskajā universitātes slimnīcā vai 
kādā citā Latvijas ārstniecības iestā-
dē, piedalīsies klīniskajā darbā, viņam 
būs iespēja palīdzēt pētniecības darbā 
un publikāciju sagatavošanā, papildi-
nāt savas medicīniskās kā arī latviešu 
valodas zināšanas.

PRAKSES LAIKS
Prakses laiks ir vismaz 8 nedēļas.
STIPENDIJA

Stipendija ir $2500. $ 1500 tiks iz-
maksāti prakses sākumā, bet $1000 – 
pēc prakses pabeigšanas, atskaites un 
apraksta iesniegšanas LMF.

Kā pieteikties?
Pretendentam jāiesniedz:

• 1 lpp garu aprakstu par savu kvali-
fikāciju un savu interesi iegūt piere-
dzi veselības aprūpes vai medicīnas 
zinātnes jomā, norādot ārstniecības 
iestādi, kura būs prakses vieta (ap-
raksts latviešu valodā);

• CV un 2 rekomendācijas vēstules 
(latviešu vai angļu valodā);

• 1 fotogrāfija.
Pieteikums elektroniski jāsūta 

alekskalnins@gmail.com Aleksand-
ram Kalniņam, MD/MBA līdz 

2023. gada 15. martam, ja prak-
se ir 2023. gadā.

Līdz 2024. gada 15. martam, ja 
prakse 2024. gadā.

Plašāka informācija par Latvijas 
Medicīnas Fondu (LMF) un tā stipen-
dijām http://latvianmedicalfoundation.
org/

Latvijas Medicīnas Fonds ir dibi-
nāts 1990. gadā kā privāta bezpeļņas 
organizācija ar mērķi atbalstīt veselī-
bas aprūpi Latvijā.

Aleksandrs Kalniņš, MD/MBA,
LMF valdes loceklis

24.01.2023
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2022. gadā Dilles 
tante brauca ciemos uz 
Adelaidi un pakavējās 
arī Sidnejā. Ceru, ka 
jums bija iespēja iepa-
zīties ar viņu? Īpatnēja 
sieviete, kurai ļoti patīk 

rakstīt un skaitīt pašas sacerētos pan-
tiņus. Diemžēl tie, kas viņu pazīst, 
jau bēg vai slēpjas, viņu ieraugot! Bet 
Sidnejas Latviešu teātrim (SLT) viņa 
ir iepatikusies, un mēs labprāt ar viņu 
iepazīstinātu arī Melburnas skatītājus.

Dilles Tante ir Kārļa Vērdiņa poē-
ma. SLT to lasot piedalījās Latvijas 
dzejas dienās, izmantojot video ierak-
stus Kovida laikā 2020. gadā. Kad iz-
lasīju poēmu, man jau radās vēlme to 
pārtaisīt par teātra izrādi. Tā ir izrāde, 
kur daudz notiek, ar dzīviem rakstu-
riem, kas iedvesmo, aizrauj vai varbūt 
liek kādai asariņai nobirt.

Vēl labāk, tā ir luga, kur ir iespēja 
visām paaudzēm piedalīties, un man 
ļoti patīk iestudēt lugas, kur mūsu pie-
augušie aktieri sadarbojās ar bērniem. 
Nekas nav labāks kā tad, kad vairākas 
paaudzes sanāk kopā, sadarbojas un 
uztaisa kaut ko jauku, interesantu. Un 
mēs visi no tā mācamies. Bērniem ir 
iespēja iepazīties ar vienu tagadējo, 

iecienīto Latvijas dzejnieku, iepazīties 
ar teātra darbību (Izrāde tiek gatavota 
tā kā visas SLT izrādes, un bērniem 
ir iespēja saprast, cik daudz izrādes 
gatavošana prasa no visiem uz un aiz 
skatuves.), viņiem ir iespēja klausīties 
un izmantot labu latviešu valodu un 
vēl pielietot savas idejas pie tēloša-
nas. Pieaugušiem aktieriem ir iespē-
ja novērot, kā bērni saprot situācijas, 

skatīties uz tēliem un situācijām caur 
citām acīm. Un tas viss bagātina to, ko 
skatītāji piedzīvo.

Dilles tante ir piemērota bērniem 
un pieaugušajiem. Ja bērni (un cerams 
pieauguši) priecāsies par visām si-
tuācijām, kur Dilles tante nokļūst, tad 
pieauguši sapratīs zemtekstu.

Dilles tante viesosies Melburnā!
Izrāde ir piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem

Andas ve-
cāki – Māra un 
Aivars Saulītis, 
atbrauca uz Aus-
trāliju pēc otrā 
pasaules kara un 

piedalījās latviešu sabiedrības Austrā-
lijā izveidošanā. Kaut Anda piedzima 
Austrālijā, viņa uzauga latviskā vidē; 
pirms skolas iesākšanas viņa angļu 
valodu iemācījās no radio program-
mas Kindergarten of the Air! Saulīšu 
ģimene vienmēr bija sabiedrībā iesais-
tīta, un tā arī Anda ir turpinājusies 
kā latviešu sabiedrībā, tā arī vietējā 
South Gippsland sabiedrībā, netālu 
no Wilson’s Promontory, kur viņa jau 
vairākus gadu desmitus dzīvo mežu 
ieskautā mājā.

Anda ir bijusi aktīva kā tautas deju 
kopā Ritenītis, tā arī jauktajā korī Rota, 
kokļu ansamblī Teika, Melburnas lat-
viešu skolās, ALT, Latviešu Daiļam-
atnieku apvienībā Austrālijā, KD un 
3x3 nometnēs. Ikdienā Anda strādā kā 
skolotāja, stāda kokus un ņem aktīvu 
dalību South Gippsland dabas aizsar-
dzības organizācijās un arī ar dažādos 
vietējos mākslas pasākumos.

Jau daudzi latvieši būs par Anda 
dzirdējuši, jo viņa ir māksliniece ar 
plašu darbības apjomu, strādājot da-

žādos mākslas laukos, tai skaitā 
ar skatuves tērpu un dekorāciju 
veidošanu, stiklu darbiem, glezno-
šanu un grāmatu ilustrēšanu. Anda 
ir piedalījusies vairākās izstādēs 
kā Austrālijā, tā arī Latvijā. Andas 
Banikos mākslas darbi ir iepriekš 
izmantoti kā mūsu kultūras svētku 
atpazīstamie simboli: AL 51. KD 
Adelaidē 2006. gadā un Jaunatnes 
dienās 1977. un 2007. gados. Anda 
arī uzvarēja AL53. KD emblēmas 
konkursu 2009. gadā.

Daba ir vienmēr bijusi Andai 
tuva pie sirds; tās daudzveidība un 
saskaņa izpaužas Andas rokdarbos 
un gleznās. Vēl dzinēji viņas darbiem 
ir seno laiku zināšanas, tautas teikas 
un garīgais mantojums. Anda ir cen-
tusies ar izstādēm un sacensībām iz-
platīt Latvijas vārdu un tās kultūras 
bagātību. https://www.facebook.com/
TeaTreesTalking

Anda rīkos mākslas izstādi Aus-
trālijas Latviešu 59. Kultūras Dienās, 
kas notiks šī gada beigās Melburnā. 

Pēteris un Susan Dārziņi,
AL59. KD rīcības komitejas 

priekšsēži
Laikrakstam „Latvietis“

Iepazīšanās ar Andu Banikos
Austrālijas Latviešu 59. Kultūras Dienu mākslas izstādes vadītāja

Anda Banikosa.
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Namā pašreiz tiek 
realizēts liels projekts, 
pārbūvējot ļoti noveco-
jušās saimnieka dzīvoja-
mās telpas, lai tās atbilst 
šī laika likumiem un va-
jadzībām. Ir paredzēts, 
ka projekts izmaksās ap-

mēram $70 000.
Lai segtu šo ieguldījumu, nama 

valde nolēma rīkot līdzekļu vākšanas 
akciju šim speciālam nepieciešamajam 
projektam.

Ar prieku varam ziņot, ka ir sa-
ņemts vienreizējs anonīms piedāvā-
jums, atbalstīt šo akciju, par katru $1 
ziedojumu, iemaksāt vēl vienu $1, lai 
ziedojumi dubultojās.

Anonīmais atbalsts ir solīts līdz 
$35 000.

Uz 2023. gada janvāra beigām 
Nama ziedojumu akcijā tagad ir jau 
$5500 x 2; tātad – $11 000.

Nama valde aicina sabiedrībai un 
organizācijām atbalstīt šo akciju, lai 
latviešu centrs Melburnā turpinātu 
augt un vēl ilgi pastāvēt.

Ziedojumus var iemaksāt šim no-
lūkam īpašā nama kontā: 

Latvian Co-operative 
Community Access

BSB: 704 235
Account No: 00018773

Akcija noslēgsies 2023. g. 

30. aprīlī. Nama valde izsaka lielu 
pateicību mūsu anonīmajam ziedo-
tājam un ļoti cer uz sabiedrības at-

balstu.
Henrijs Pacers

Laikrakstam „Latvietis“

Jaunākās ziņas no Melburnas Latviešu nama
Līdzekļu vākšanas akcija

Izrādē Melburnā piedalīsies no SLT: 
Aija Brūvere, Ilona Brūvere, Jānis 
Čečiņš, Ojārs Greste, Andris Kariks, 
Lija Veikina un no Melburnas – Pēteris 
Saulītis, Matīss Kaziņš un Melburnas 

skolas bērni. Par skaņām un gaismām 
gādās Jānis Grauds un Jānis Kārk-
liņš, par dekorācijām – Andris Kariks.

Un skatāties, lai nesanāk tā, kā bija 
pēc Sidnejas izrādes, kad pienāca klāt 
vēlāk tāds, kas nebija uz izrādi un tei-
ca: žēl, ka nebiju uz izrādi, jo draugi 
stāsta – bija ļoti forša, bet esot domā-

jis, ka izrāde jau tikai bērniem. Izrāde 
ir visām paaudzēm!

Izrāde Melburnā: svētdien, 
26.02.2023, plkst. 15.00, Melburnas 
Latviešu Namā.

Uz redzēšanos izrādē!
Ilona Brūvere

Laikrakstam „Latvietis“

Dilles tante viesosies Melburnā!
Turpinājums no 4. lpp.

Rinkēvičs šo lēmumu pamato ar 
to, ka Krievija turpina agresiju pret 
Ukrainu un Latvijas-Krievijas attiecī-
bas ir ļoti zemā līmenī.

„Otrkārt, mūsu vēstniekam Mārim 
Riekstiņam šogad tāpat būtu beidzies 
termiņš, un tas lielais morālās dabas jau-
tājums ir, vai mēs varam šajā situācijā – 
un karš, es domāju, būs samērā ilgs – 
piemēram, iedomāties situāciju, kurā 
[jauns] Latvijas Republikas vēstnieks 
iesniedz Valsts prezidenta un ārlietu 
ministra parakstītu akreditācijas vēstuli 
Krievijas prezidentam,“ skaidro Rinkē-
vičs un piebilst, ka diplomātiskā forma 
turklāt šādās reizēs paredz atsaukties uz 
„labām un draudzīgām“ attiecībām.

Vēstnieks Krievijā Riekstiņš stās-

ta, ka pirms samērā negaidītā situāci-
jas atrisinājuma nebija domas pagari-
nāt viņa dienestu Maskavā: „Nē, manā 
gadījumā par pagarināšanu diskusijas 
nebija, jo tiešām šobrīd man jau ir pie-
ci ar pusi gadi pavadīti Krievijā. Tas 
jau ir vairāk nekā parasti.“

Viņš prognozē, ka pārstāvniecība ik-
dienas pienākumus bez vēstnieka varēs 
pildīt, bet varētu zust iespēja piekļūt atse-
višķiem formātiem: „Ir diplomātijā dažā-
da cita formāta tikšanās, arī neformālas, 
kur dažkārt tiek aicināti tikai vēstnieki 
nevis valstis. Šajā gadījumā (kāds teiks): 
Nu, jums nav vēstnieka? Piedodiet.“

Lai gan Latvija izvēlējās diplomā-
tisko attiecību līmeni pazemināt no 
24. februāra, kad apritēs gads pašrei-
zējam Krievijas iebrukumam Ukrainā, 
Krievija piektdien paziņoja, ka Rieksti-
ņam valsts jāpamet divu nedēļu laikā.

Visām trijām Baltijas valstīm tādējādi 
Krievijā paliks lietveži ne vairs vēstnieki. 
Lietuva savu vēstnieku atsauca jau pērn.

Atšķirībā no igauņiem, Latvija pa-
gaidām neprasa izbraukt arī citiem Krie-
vijas diplomātiem, lai sakristu darbinie-
ku skaits vēstniecībās Rīgā un Maskavā. 
„Disproporcija vēl ir, bet mēs šo to savā 
arsenālā atstāsim tālākiem lēmumiem,“ 
nosaka ministrs Rinkēvičs.

Krievijas ārlietu ministrija Latvijas 
lēmumu sašaurināt diplomātiskās at-
tiecības nodēvēja par nedraudzīgu un 
rusofobisku, kas tai neesot bijis pārstei-
gums. Līdzīgi pārmetumi izskanēja arī 
Igaunijas virzienā. Krievija savdabīgi 
apgalvo, ka tieši Igaunija un Latvija ir 
iznīcinājušas divpusējās attiecības ar 
Krieviju, nevis Krievija pati, sākot karu.

LTV raidījums „de facto“
29.01.2023.

Latvijai nebūs jauna vēstnieka ...
Turpinājums no 1. lpp.
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Dziesmu svētku 
virsdiriģents Ints Tete-
rovskis ar savu populāro 
Jauniešu kori BALSIS 
janvārī Melburnā pava-
dīja 5 dienas. Viesošanās 
Melburnā bija daļa no 

kora prasīgās Austrālijas turnejas, kas 
sākās ar uzstāšanos Jaunatnes dienās 
Adelaidē decembra beigās un iekļāva arī 
divus atsevišķus tūres posmus Sidnejā – 
ar piedalīšanos Sidnejas festivālā pa-
saules slavenajā lietuviešu komponistu 
operā Saule un jūra trīs izrādēs Sidnejas 
pilsētas namā, kā arī uzstājoties divos 

koncertos Sidnejas latviešu saimei.
Melburnā korim bija saspringta 

programma piektdien, 13. janvārī, uz-
stājoties Viktorijas pavalsts bibliotēkā, 
sestdien piedaloties kora mēģinājumā 
ar Melburnas koru Dainu un Vese-
ris dziedātājiem, bet svētdien – Svētā 
Krusta baznīcā, dziedot dievkalpoju-
mā un vēlāk, pēcpusdienā, sniedzot 
savu koncertu.

BALSIS pēdējo reizi viesojas 
Melburnā 2020. gada februārī, lai ie-
skandinātu Sidnejas Kultūras dienas, 
kuras bija paredzētas tā gada beigās. 
Tas bija tieši tad, pirms korona vīruss 

pārtapa par Kovida pandē-
miju, kuras iespaidā Kul-
tūras dienas tika pārceltas 
par vienu gadu. Taču šoreiz 
Melburnas apmeklējumam 
impulsu deva kora piedalī-
šanās Adelaides Jaunatnes 
dienās.

Pirmā kora BALSIS 
uzstāšanās Melburnā bija 
piektdien, 13. janvārī, 
plkst. 13.00 Viktorijas pa-
valsts bibliotēkas nesen at-
jaunotajā 1.stāva Quad telpā, 
kurā atrodas rosīgs informā-
cijas centrs un datorstacijas. 
Koris iepriecināja dažu sim-
tus bibliotēkas apmeklētāju 
un ievērojamu skaitu vietējo 
latviešu interesentu, kas arī 
bija pulcējušies uz pop-up 
koncertu. Koris atsaucīgai 
publikai nodziedāja 5 dzies-
mas ar Inta iestarpinātiem 
jautriem un informatīviem 
paskaidrojumiem. Patei-
camies bibliotēkas filan-
tropijas vadītājai Džūdijai 
Bakanai (Judy Buchan) 
un vecākai producentei, 
auditorijas piesaistīšanas 
nodaļā Viktorijai Benetai 
(Victoria Bennett) par at-
saucību šo uzstāšanos izkār-
tot. Ļoti novērtējam iespēju 

atkal parādīt plašākai sabiedrībai šo 
Latvijas kultūras spožumu. Bibliotēkas 
darbinieki bija ļoti pretimnākoši, vēlāk 
sniedzot pozitīvas atsauksmes, viena 
no kurām skanēja šādi: „Tikko piedzī-
voju Latvijas Jauniešu kori Quad telpā. 
Viņi bija vienreizēji. Cilvēki piecēlās no 
sēdvietām un virzījās dziesmu skaņas 
virzienā. No Gandela centra (*bērnu 
nodarbību telpa) izskrēja pat bērni…“

Pēc uzstāšanās koristiem atlika lai-
ka ātrai ekskursijai aplūkot bibliotēkas 
greznās telpas – Cowen galerijā izstā-
dīto latviešu mākslinieka Jāņa Šēn-
berga (Jan Šenberga), mākslas darbu 
Melburna 1998-99 un Bibliotēkas sla-
veno Kupola lasītavu (The Dome Re-
ading Room). Vairākiem koristiem un 
viņu diriģentam viesošanos Melburnas 
Konservatorijā bija sarūpējusi Ingrīda 
Dārziņa, kur viņa un Karmena Drē-
ziņa šobrīd mācās. Vienlaicīgi uz tik-
šanos ar kora pianisti Ievu Dzērvi bija 
ieradusies vijolniece Sofija Kirsano-
va, kura nesen Konservatorijā pabei-
gusi savas doktorantūras studijas.

Sestdien Ints un BALSIS kopā ar 
koru Dainas un Veseris koristiem un 
viņu vadītājiem Sandru un Robertu 
Birzēm, Latviešu namā piedalījās šī 
gada Latvijas Dziesmas Svētku koru 
koncertu repertuāra mēģinājumā. Mē-
ģinājums bija īpaši vērtīgs vietējiem 
koristiem, kuri gatavojas lielajiem 
koru koncertiem jūlijā Rīgā.

Svētdienas pasākumi norisinājās, 
ļoti veiksmīgi iesaistoties vairākām 
Melburnas latviešu organizācijām, 
pamatā – Svētā Krusta baznīcai ar 
tās mācītāju Helgu Jansoni un drau-
dzes vadītājam Pēterim Saulītim un 
MLOA priekšsēdētājai un koncerta rī-
kotājai Anitai Andersonei.

Dienu ievadīja ar dievkalpojumu, 
kurā piedalījās kupls skaits dievlūdzē-
ju. BALSIS kuplināja dievkalpojumu 
ar divām dziesmām, kuras atskanēja 
no baznīcas balkona. Pēc dievkalpoju-

„BALSIS“ Melburnā 2023. gadā
Vēlreiz iegriezās Melburnā mūs iepriecināt

Jauniešu koris BALSIS dzied Svēta Krusta baznīcā Melburnā.
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Jauniešu koris BALSIS dzied Svēta Krusta baznī-
cā Melburnā.
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Latviešu fonds – nākotne ar dvēseli
Nav par vēlu pieteikt projektus

Ievadot 2023. gadu, 
Latviešu Fonds uzrunā 
tautiešus: lūdzu piesakiet 
projektus! Mēs gaidām 
jaunas idejas latvietības 
labā un priecājamies par 
katru iesniegumu lat-
viešu vai angļu valodā. 
Mēs veicinām latviskas 
apziņas saglabāšanu nā-
kotnē! Konkursa notei-
kumi ir izskaidroti Lat-
viešu Fonda mājas lapā 

www.latviesufonds.com. Lielie projekti 
ir atbalstīti līdz $10 000 un mazi projek-
ti līdz $2000. Šogad pieņemam pietei-
kumus līdz pat 15. februārim. Nav par 
vēlu! Ceram uz jūsu atsaucību!

2022. gads paliks atmiņā kā traumu 
pilns gads ačgārnā laikmetā: ar karu, kli-
mata maiņām un citām krīzēm, mēs dzī-
vojam pasaulē, kur haoss eksistē kopā ar 
science fiction panākumiem – automašī-
nas vada pašas sevi, un raķetes tiek sūtī-
tas uz Marsu. Nupat lasīju New York Ti-
mes par jaunu datoru programmu – Chat 

GPT, kas, starp citu, uzraksta skolēniem 
domrakstus, sakarīgākus un pilnīgākus, 
nekā paši ir spējīgi. Runa iet par gene-
rative Artificial Intelligence. Speciālisti 
pareģo, ka trīs gadu laikā 90 % no inter-
neta satura tiks radīts ar šādu „radošo 
mākslīgo intelektu“. Neticami! Gribēju 
pati eksperimentēt ar šo brīnumu. Vīrs 
ievietoja Chat GPT manā kompjūterā, un 

es komandēju: Write a paragraph des-
cribing what is special about the Latvian 
Foundation. Saņēmu te parādīto atbildi.

LF neorganizē dziesmu svētkus, 
valodas stundas vai vēstures lekcijas, 
bet gan atbalsta šādus pasākumus. Citā-
di, tīri labs apraksts! Komandēju Chat 

Apsveicam Rotu 
Stoni, kas 2022. gada 
27. novembrī tika or-
dinēta Velingtonas 
diacēzē, Jaunzēlandes 
anglikāņu baznīcā (An-
glican Church in Aote-

aroa, New Zealand and Polynesia)! 
Pagājušā gada Lielās Piektdienas un 
Lieldienas dievkalpojumos Rota cie-
mojās arī Melburnas draudzē.

Jau vairākus gadus Rota aktīvi 
darbojas gan anglikāņu baznīcā, gan 
LELBP. 2014. gadā viņu ordinēja par 
diakoni LELBA, kur viņa vadīja Zie-
meļkalifornijas draudzi. Turpat Kali-
fornijā viņa aktīvi darbojās arī Orin-
das episkopālajā draudzē, kur viņa arī 
sāka procesu, lai pārbaudītu savu aici-
nājumu uz priesterību.

Kad Rota ar ģimeni pārcēlās dzīvot 
uz Jaunzēlandi 2018. gadā, viņa iesais-
tījās vietējā anglikāņu baznīcā un arī 
uzņēma sakarus ar ALELDA. Kopš 
2019. gada Rota ir ALELDA pārvaldē 
un tagad kalpo par prāvesta vietas iz-
pildītāju, bet Jaunzēlandē viņa tagad ir 
viena no priesteriem, kas kalpo Kapiti 
anglikāņu draudzē.

Ceram, ka drīzumā Rota tiks uz-
ņemta arī LELBP mācītāju sarakstos 
un ar savu kalpošanu turpinās stiprināt 
Austrālijas latviešu draudzes.

Helga Jansone,
Melburnas latviešu ev. lut. 

draudzes mācītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Apsveicam
Latviešu mācītāja ordinēta Jaunzēlandē

Rota Stone.
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Rotas Stones ordinācija.
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Atbilde no Chat GPT.
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Piektdien, 2023. gada 27. janvārī 
Dekoratīvās mākslas un dizaina muze-
jā atklāja mākslinieka Jāņa Straupes 
personālizstādi Ne-lietas.

Jānis Straupe ir viens no Latvijas 
dizaina visnepieradinātākajiem māks-
liniekiem, kura daiļrade apliecina, ka 
koks kā izejmateriāls var būt pārstei-
dzošs un mūsdienīgs. Personālizstāde 
„Ne-lietas“, kas no 28. janvāra līdz 
26. martam norisināsies Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzeja (DMDM) 
Lielajā zālē, pirmo reizi aptver Jāņa 
Straupes pēdējo divdesmit gadu rado-
šos darbus, kā arī atklāj jaunās iece-
res – vērienīgus skulpturālus un kinē-
tiskus objektus.

Jānis Straupe savā daiļradē spēj 
apvienot apbrīnojamu amatniecības 
kvalitāti ar kompleksi inovatīvu māks-
liniecisko domāšanu, strādājot robež-
joslā starp tēlniecību un konceptuālo 
dizainu. Viņš aizrautīgi eksperimentē, 
meklē jaunus izteiksmes līdzekļus un 
piesaista komplicētus tehniskos risinā-
jumus. Izstādē apmeklētājs nesastaps 
funkcionālus dizaina priekšmetus – 
tās mērķis ir paplašināt iztēles un do-
mas horizontus, rosināt paskatīties uz 
pasauli un lietām mums apkārt no cita 
redzes leņķa – kritiski, ironiski un ro-
mantiski.

Par izstādi
Jāņa Straupes personālizstāde 

Ne-lietas izgaismo neseno laikposmu 
Latvijas dizaina vēsturē, piedāvājot 
skatītājiem iepazīt vienu no visne-
pieradinātākajiem autoriem, kurš vēl 

padomju režīma 
strikto stilistisko 
nodalījumu vides 
ietvaros centās 
strādāt starpdis-
ciplināri, pierādot, 
ka koktēlniecība 
jeb koks kā izej-
materiāls spēj būt 
pārsteidzošs un 
mūsdienīgs. Jānis 
Straupe turpina 
aktīvi darboties 
eksperimentālajā 
dizainā un mākslā 
un līdz ar jauno 
ilgtspējas paradig-
mu ir kļuvis īpaši 
aktuāls šodienas 
kontekstā.

„Visu procesa laiku no idejas 
līdz realizācijai pavadu nepārtrauk-
tās šaubās, ko vēl varētu uzlabot. Sa-
vas sajūtas esmu izpaudis dažādos it 
kā savstarpēji nesaistītos objektos, 
un tomēr dīvainā kārtā tie veido 
vienu veselumu. Jaunāko darbu iz-
stādē vēlējos radīt nedaudz ačgārnu 
iespaidu – kā „Alisē Brīnumzemē“, 
jo ikviena lieta satur sevī arī pret-
statu, kas piešķir jēgu. Viss atrodas 
pastāvīgā kustībā un miera stāvoklis 
ir iluzors,“ stāsta mākslinieks Jānis 
Straupe.

Jāņa Straupes darbiem raksturīgie 
pretstati un paradoksi atspoguļojas 
šajā izstādē, piemēram, darbs Pašizo-
lācijas krēsls (2019) tapis kā ironisks 
komen- tārs – cietoksnis cilvēka 

iekšējai pasaulei. Lielizmē-
ra skulptūra Svārsts (2022) 
vedina domāt par mūsdienu 
pasaules trauslumu, savu-
kārt Skorpions ir simbo-
liskas kāpnes, kas mēdz 
aizvest neceļos. Tāpat 
autors veidojis biogrāfis-
kas atsauces – piemēram, 
darbam Balerīna (2021) 
iedvesmu guvis, gatavo-
jot Kārļa Johansona darbu 
maketus Latvijas Nacionā-
lajā mākslas muzejā pēc re-
konstrukcijas, bet lodveida 
objektā Acs (2020) izman-
tots fragments no Straupes 
1992. gada personālizstā-
des un simbolizē viņa sko-
lotāja Jāņa Poļaka aci.

„Jānis Straupe savā 
daiļradē spēj apvienot ap-
brīnojamu amatniecības 
kvalitāti ar kompleksi ino-
vatīvu radošo domāšanu, 
transformējot Latvijas 
amatniecības un dizaina 
praksē tik populāro un tra-
dicionālo kokmateriālu ori-
ģinālā, vēl neredzētā veidā. 

Varētu teikt, ka mākslinieks strādā 
robežjoslā starp tēlniecību un kon-
ceptuālo dizainu. Izstādē „Ne-lietas” 
apmeklētājs nesastaps funkcionālus 
dizaina priekšmetus – tās mērķis ir 
paplašināt iztēles un domas horizon-
tus, rosināt paskatīties uz pasauli un 
lietām mums apkārt no cita redzes leņ-
ķa – kritiski, ironiski un romantiski“, 
uzsver kuratore Inese Baranovska.

Par mākslinieku
Jānis Straupe (1962) mākslā 

ienāca 80. gadu vidū – laikā, kad 
tā saucamo lietišķo disciplīnu pār-
stāvji sāka atkāpties no lietojamības 
un dekoratīvisma diktāta un vairāk 
reflektēt par tīrās mākslas virsuz-
devumiem. Mākslinieks absolvēja 
vienu no tobrīd prestižākajām Lat-
vijas mākslas skolām – Rīgas Lietiš-
ķās mākslas vidusskolas (tagad Rī-
gas Dizaina un mākslas vidusskola) 
Koktēlniecības nodaļu. Pēc skolas 
Jānis Straupe sava skolotāja, izcilā 
meistara koktēlnieka Jāņa Poļaka 
vadībā pilnveidoja amata prasmes 
kombinātā Māksla, kur tapa vē-
rienīgi pasūtījumi sabiedriskajiem 
interjeriem. Vēlāk viņš nodibināja 
savu galdniecības uzņēmumu (1998), 
tomēr, līdztekus funkcionāliem di-
zaina risinājumiem un pasūtījuma 
darbiem, mākslinieku vienmēr ir 
aizrāvuši radošie eksperimenti un 
konceptuāls izteiksmes veids.

Ja agrīnajos darbos, kas tapuši 
20. gadsimta 80. un 90. gados, vē-
rojama postmodernisma ietekme un 
atsauces uz autoram tuvo sirreālismu, 
tad gadiem ritot Jānis Straupe spējis 
atbrīvoties no liekā literārā uzslāņo-
juma. Viņa izteiksme kļūst lakonis-
kāka un precīzāka kā funkcionālos 
izstrādājumos, tā mākslas darbos, 
kuru tehniskā perfekcija un estētika 
tuva latviešu nacionālajai ziemeļnie-

„Ne-lietas“
Jāņa Straupes personālizstādē

Jānis Straupe pie darba „Lode“ (2020).
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Jānis Straupe un „Pašizolācijas krēsls“ (2019). 
Priede.
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ku mentalitātei. Jāņa Straupes kom-
pozīcijas var klasificēt kā unikālo 
dizainu, kas mūsdienās visbiežāk pa-
matoti tiek iekļauts kritiskā dizaina 
(critical design) kategorijā.

Jānis Straupe Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejā (DMDM) jau ir or-
ganizējis iespaidīgas personālizstādes 
(Jānis Straupe. Koks (1992), Insekti 
(2004), Mezozojs (2008), Funkcionā-
lais neprāts (2013)), kā arī piedalījies 
vairākās nozīmīgās tematiskajās kok-
tēlnieku grupu izstādēs (Durvis, Gul-

ta, Skapis, Galds). Autora darbi atro-
das DMDM kolekcijā un ir apskatāmi 
jaunajā pastāvīgajā ekspozīcijā Dizai-
na process. 2019. gadā starptautiskā 
mākslas fonda Michelangelo Founda-
tion eksperti iekļāva Jāni Straupi pro-
jektā Homo Faber. Kopš iniciatīvas 
pirmsākumiem (2016) dizainers aktī-
vi sadarbojas ar Starptautisko dizai-
na vasaras skolu MAD Design un tās 
vadītāju Rihardu Funtu, lasa lekcijas 
un dalās pieredzē, apmācot jaunos ta-
lantus.

Pēdējos gados tapušos Jāņa Strau-
pes darbus raksturo formas tīrība un 
dinamika – masīvkoka skulptūras 
izceļ materialitāti, bet reizē tiecas 
pārvarēt gravitācijas spēku, radīt 
viegluma ilūziju un grāciju (kompozī-
cijas Savērptais galds (1992), Balanss 
(Balerīna) (2021), Skrienošie krēsli 
(2021) u.c.). Jānis Straupe aizvien tur-
pina eksperimentēt, meklē jaunus iz-
teiksmes līdzekļus un piesaista kom-
plicētus tehniskos risinājumus, radot 
arī īpašas kinētiskas kompozīcijas 
(Svārsts (2022)).

Inese Baranovska, Laura Brokāne

Fonds Sibīrijas bērni izdod jau-
nu grāmatu Mātes Sibīrijā. Grāmatā 
apkopotas 39 intervijas ar 1941. gada 
14. jūnijā izsūtītajām mātēm un viņu 
bērniem, apkopoti interviju fragmenti 
no 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto bērnu 
atmiņu stāstiem.

Grāmatas sastādītāja Dzintra 
Geka: „1941. gada 14. jūnijā no Latvi-
jas deportēja 15 424 Latvijas iedzīvo-
tājus. Deportācija lielā mērā ietekmēja 
sievietes, esot atšķirtām no saviem vī-
riem, uzņemoties visas rūpes par bēr-
niem, vecākiem.

Viņām ar visiem iespējamiem lī-
dzekļiem bija jācīnās par fizisko izdzī-
vošanu, tālu prom no ierastās vides, 
jāaudzina bērni, jāspēj veidot ģimenes 
sajūtu, jāpārdzīvo daudzas fiziskās un 
morālās ciešanas – vīra, arī bērnu zau-
dējums. Psihologu pētījumi liecina, ka 
deportācijas radītās traumas atstāj pē-
das un tiek pārmantotas arī nākamajā 
paaudzē.

1941. gadā uz Sibīriju aizvestie bēr-
ni lūdza, lai kādreiz izdodu grāmatu 
par Mātēm. Latviešu sievietēm, kuras 
no pārticīgas dzīves, no labklājīgām 
mājām nokļuva Sibīrijas sādžās – ne-
tīrībā, šaurībā, badā, aukstumā. Šifona 
kleitās mātes gāja taigā zāģēt kokus, 
noskrandušās drēbēs vakarā atgriezās 
būdās. Mātes atdeva bērniem niecīgo 
maizes devu un nomira bada nāvē.

1946. gadā, kad bērnus bāreņus 
drīkstēja sūtīt uz Latviju, dažas mātes 
izdarīja pašnāvību, lai bērni varētu at-
griezties Dzimtenē. 2000. gadā, kad 

sākām meklēt un intervēt 
Sibīrijas bērnus, dažas mā-
tes vēl satikām, šajā grā-
matā ir viņu atmiņas. Vis-
vairāk pārsteidza ciešanas, 
sāpes, kas bija pārdzīvotas 
un spēja to atcerēties bez 
rūgtuma un ļaunuma.

Pagājuši jau vairāk nekā 
80 gadi, atmiņas zūd, laiks 
skrien un skan mudinājumi 
to ātrāk aizmirst. Tad pēk-
šņi karš Ukrainā. Vēsture 
atkārtojas, atkal ir nogali-
nāti tēvi, izpostītas ģime-
nes, deportēti bērni. Tāpēc 
ir vajadzīga šī grāmata. Lai 
mēs nekad neaizmirstu...

Mūžīga piemiņa latvie-
šu Mātēm.“

Māra Eiduka (citāts no 
grāmatas): „Mamma gāja 
meža darbos, šo to ēdamu mums atstā-
ja, bet gadījās, ka citi bērni mūsu ēdie-
nu apēda. Es saslimu… Mēnesi, ejot uz 
darbu, mamma šausmās gaidīja, vai es 
būšu dzīva, kad viņa pārnāks no dar-
ba. Mamma teica – labāk, ja nelaime 
nāk nezinot, jo tā pārdzīvot ir šausmī-
gi. Es slimoju aiz bada.“

Helēna Lakone (citāts no grāma-
tas): „Kad mani izsūtīja, man bija 34 
gadi. Strādāju kolhozā, raku pagrabu. 
Tur bija vecākas sievas. Par daudz 
izraku zemi, trešajā dienā ar lāpstu 
strādāju tikai stūrī, biju slima. Gribē-
ju nopelnīt. Mums deva maizes normu. 
Blakus atradās slimnīca, iegāju ārstē-

ties. Mani izmeklēja. Es visa biju sa-
pampusi. Nedrīkstēju vairs iet smagos 
darbos.“

Margrieta Silenieks (Otaņķe) 
(citāts no grāmatas): „Mēs ticējām, ka 
ar vīriem būsim kopā. To, ka vīru nav, 
ieraudzījām, kad aizbraucām galā... 
Prasījām, protams, bet komunistiem 
bija sava atbilde – viņi nezinot, kur ir 
mūsu vīri.“

Grāmatas izdevējs Fonds Sibīrijas 
bērni, to var iegādāties, pasūtot fonda 
mājas lapā www.sibirijasberni.lv, mēs 
sūtam arī pa pastu vai uz mājām.

„Fonds Sibīrijas bērni“ 
sibirijasberni@gmail.com

„Mātes Sibīrijā“
Jauna grāmata „Mātes Sibīrijā“ – mūžīgai piemiņai latviešu Mātēm

Grāmatas „Mātes Sibīrijā“ vāks.

„Ne-lietas“
Turpinājums no 8. lpp.

Jānis Straupe un „Putni“ (2018).
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Lai saglabātu latvie-
šu kultūru un dzīves-
veidu trimdā padomju 
okupācijas laikā, latvie-
šu kopienās pasaulē at-
tīstījās daiļamatniecība. 
Anglijā, Amerikā, Ka-
nādā, Austrālijā radās 

spēcīgi domubiedru pulciņi, kuros 
rokdarbu meistari dalījās ar pieredzi, 
pulciņu dalībnieki paši centās veidot 
etnogrāfiski pareizus tautastērpus un 
citus smalkus rokdarbus. Starp liet-
pratējiem radās pat konkurence, kas 
veicināja ļoti rūpīgu tautastērpu un 
daiļdarbu tapšanu. Vienreizējie rok-
darbi tika izstādīti tautastērpu skatēs 
dziesmu svētkos un izstādēs dažādos 
latviešu pasākumos.

Daiļamata meistari darināja ne 
vien tautastērpus, bet arī dažādus ci-
tus tradicionālos rokdarbus, kas kļuva 
par latviskās vides veidotājiem dau-
dzos latviešu mājokļos ārzemēs. Daži 
no meistariem tik tālu attīstīja savas 

amata prasmes, ka 
varēja pārtikt no šī 
darba, pildot tau-
tiešu pasūtījumus 
gan savā kopienā, 
gan arī no citām 
pasaules valstīm.

Šogad no 8. jū-
nija līdz 31. au-
gustam Latvijas 
Nacionālajā biblio-
tēkā būs skatāma 
muzeja Latvieši 
pasaulē izstāde 
Uzvilkt Latviju: 
latvieša tautastēr-
ps pasaulē, kurā 
būs iepazīstamas 
ārzemju latviešu 
rokdarbu prasmes, 
tautastērpi un to 
stāsti.
Senlatviešu vainagu 
atdarinājumi

Izgatavojusi Aina Pū-
liņa 20. gadsimta 70. gadu 
beigās Čikāgā, ASV. Mu-
zeja krājumam vainagus 
dāvinājis Juris Pūliņš.

Aina Pūliņa 
(dz. Strauss 1935-2020), 
jaunākā no astoņiem 
Strausu ģimenes bēr-
niem, iemācījās rokdarbu 
prasmes no savas mam-
mas Irinas. Otrā pasaules 
kara laikā Aina ar mam-
mu, brāļiem un māsām 
no Rēzeknes devās bēgļu 
gaitās, vēlāk nonākot Ili-
noisas štatā, ASV. Līdzte-
kus savam maizes darbam 
Aina nodarbojās arī ar 
rokdarbiem. Viņa pasūtīja 
kādam ASV galdniekam 
ozolkoka stelles, uz tām 
Aina auda dažādus rak-
stainus audumus. Viņai 
padevās arī izšūšana. Ar 
saviem rokdarbiem Aina 
piedalījās vairākās daiļ-
amatnieku izstādēs. Gan 
pati sev, gan visai ģimenei 
viņa izgatavoja tautastēr-
pus, un viņas vīrs Juris 
taisīja zvārguļus un apka-
lumus.

Daiļamatniecība bija 
tikai viena daļa no Ai-
nas interesēm un aktīvas 

dalības latviešu sabiedrībā ASV vi-
dienē. Aina bija skolotāja latviešu 
skolā Čikāgā un divus gadus vadīja 
Latviešu vasaras vidusskolu Gare-
zerā. Viņa dejoja arī tautas dejas, 
bet vēlākos gados studēja teoloģiju 
un kalpoja kā mācītāja Ciānas drau-
dzē Čikāgā.

Marianna Auliciema
Muzeja „Latvieši pasaulē“ kuratore

Mēneša priekšmets – Janvāris
No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Latviešu rokdarbu meistari pasaulē

Latviešu daiļamatnieku izstāde 10. Latviešu Dziesmu svēt-
kos Kanādā, Toronto, 1996. gadā. Fotogrāfs nav zināms. 
Foto no muzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē“ 
krājuma. Ināras Leimanes dāvinājums.
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Aina Pūliņa Čikāgā 1980. gados. Fo-
togrāfs nav zināms. Foto no muzeja un 
pētniecības centra „Latvieši pasaulē“ 
krājuma. Jura Pūliņa dāvinājums.
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Ainas Pūliņas darināts arheoloģiskajos izrakumos 
atrasta vainaga atdarinājums. Oriģināls: Madonas 
apriņķis, 13. gs., Dzelzavas pagasts, Strūģu kalns, 
15. kaps. Muzeja un pētniecības centra „Latvieši 
pasaulē“ krājums. Jura Pūliņa dāvinājums.

Ainas Pūliņas darināts arheoloģiskajos izrakumos 
atrasta vainaga atdarinājums. Oriģināls: Balvu 
apriņķis, 11.-13. gs., Šķilbēnu Daņilovkas 1. uzkal-
niņa 2. kaps. Muzeja un pētniecības centra „Lat-
vieši pasaulē“ krājums. Jura Pūliņa dāvinājums.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $48.
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un entuziasms jūtami saruka. Tomēr 
karš turpinās, un mūsu atbalsts ukrai-
ņiem ir vēl svarīgāks nekā agrāk.

Redzot notiekošo, trīs komuni-
kācijas nozares profesionāļi un labi 
draugi – Māris Upenieks, Mārcis 
Miķelsons-Germs un Miks Miķel-
sons – saprata, ka nevar palikt malā kā 
pasīvi ziņu seriāla vērotāji. No pamat-
darba brīvajā laikā viņi sāka darbu pie 
idejas, kuras aizmetņi radās jau kara 
sākumā, un tapa Stopify – unikāls zie-
dojumu straumēšanas serviss Ukrai-
nas bruņoto spēku atbalstam.

Sākotnēji neticamais kļuva iespē-
jams, kad tapa skaidrs, ka arī citi šai 
vīzijai tic un ir gatavi pieslēgties un 
atbalstīt. Māris, Mārcis un Miks uzru-
nāja dažādu jomu ekspertus un poten-
ciālos partnerus, pārliecināja tos par 
ideju, un drīz vien Stopify ieraudzīja 
dienas gaismu.

Šobrīd, nepilnu trīs mēnešu laikā 
kopš ziedojumu straumēšanas plat-
formas pieteikšanas, to abonējuši vai-
rāk nekā 5400 cilvēki no 45 valstīm. 
Kopā izdevies savākt jau vairāk nekā 
200 000 eiro un nosūtīt pirmās palī-
dzības kravas uz frontes līniju. Uk-
rainas armijas 72. mehanizētās bri-
gādes karavīri Ukrainas austrumos 
saņēma kvadriciklus, termovizorus, 
nakts redzamības monokļus, taktiskos 
cimdus, brilles un dronu. Citas apakš-
vienības – strāvas ģeneratorus un silto 
ziemas apģērbu. Pēdējā sūtījumā, kas 
nupat nonācis 49. kājnieku bataljonā 
Карпатська Січ, bija pikaps, kvadri-
cikls, dīzeļģeneratori, droni, taktiskais 
aprīkojums un daudz citu Ukrainas ar-
mijai nepieciešamu lietu.

Par komandu
Māris Upenieks ir Stopify idejas 

autors un redzamākais virzītājs. Viņa 
ikdiena saistīta ar reklāmas nozari; 
ikdienā Māris strādā ar lielākajām 
Latvijas komunikācijas aģentūrām un 
paša klientiem kā neatkarīgs radošais 
direktors. Stāstot par projektu, viņš 
saka: „Šī doma radās, prātojot, kā 
varētu atkal modināt interesi ziedot. 
Mūsdienās kļuvis pašsaprotami abo-
nēt straumēšanas servisus seriāliem 
un filmām, mēnesī par to maksājot 
skaitli pāris kafiju vērtībā. Aizdomā-
jos: kā būtu, ja varētu „abonēt“ kaut 
ko daudz svarīgāku – Eiropas brīvību 
un nākotni? Šī metafora ir arī mūsu 
servisa idejas pamatā – arī vizuāli tas 
atgādina tipisku straumēšanas servi-
su, taču tā vietā, lai izvēlētos seriālu, 
mūsu lietotājs var uzzināt par Ukrai-
nas armijas vajadzībām un pieņemt 
lēmumu tās atbalstīt.“

Miks Miķelsons un Mārcis Mi-
ķelsons-Germs ir digitālās aģentūras 
Cube līdzdibinātāji un vadošie ek-
sperti digitālo projektu jomā. Miks 
pie sava pirmā IT projekta – vārdu 
ģeneratora ģimenes kucēnam – strā-

dāja jau 10 gadu vecumā. Šodien, sa-
stopoties ar jauno realitāti kara ēnā, 
Miks saka: „„Stopify“ realizācijā lie-
lu uzmanību pievērsām tieši drošības 
aspektam – gan maksājumu caurspī-
dībai, vienkāršībai un uzticamībai, 
gan aizsardzībai pret potenciāliem 
kiberuzbrukumiem. Esam arī integrē-
juši labi zināmo, globālo maksājumu 
sistēmu Stripe, kas nodrošina, lai zie-
dojumi bez problēmām tiktu saņemti 
no jebkuras valsts.“

Viņa teiktajam pievienojas Mār-
cis: „Jāatzīmē arī darbs pie dizaina 
un lietotāja pieredzes. Īpaši piestrā-
dājām pie satura, pārskatāmības un 
ērtuma, lai cilvēks var iepazīties un 
uzzināt informāciju par ziedošanas 
mērķiem, izvēlēties sava atbalsta ap-
jomu un arī ar burtiski pāris klikšķiem 
izveidot savu abonementu. Lai to pa-
nāktu, veicām dažādus lietotāju testus, 
uzklausījām cilvēku atsauksmes un 
vietām arī kārtīgi parevidējām savus 
sākotnējos priekšstatus par to, kā šim 
pasākumam jāizskatās. Redzam arī, 
ka straumēšanas servisa vizuālā meta-
fora palīdz ziņai izplatīties sociālajos 
tīklos. Kopumā, ņemot vērā, ka šis ir 
bezbudžeta projekts, rezultāts ir sanā-
cis cienījams.“
Partneru pienesums – 
neatsverams

Stāstot par Stopify, visi trīs draugi 
ir lakoniski. Māris Upenieks atzīst: 
„Ja brīdī, kad platformu pieteicām, 
šķita, ka lielākais darbs jau paveikts, 
izrādījās gluži pretēji. Tas bija jauns 
sākums daudzām darba stundām vēlos 
vakaros un brīvdienās – eksperimen-
tējām un domājām idejas, kā piesaistīt 
jaunus abonentus no visas pasaules 
un attiecīgi – arī lielāku atbalstu Uk-
rainai. Mūsu izaugsme ir organiska, 
bez jebkāda budžeta reklāmām, tādēļ 
esam pateicīgi ikvienam medijam un 
platformai, kas mūs sadzird un bez 
atlīdzības palīdz plašāk daudzināt 
„Stopify“ vārdu. Saku, ka esmu at-
guvis ticību cilvēcei – mūs atbalstīja 

visi lielākie digitālo ekrānu operatori, 
palīdzot sarūpēt ekspozīcijas arī Viļ-
ņā un Tallinā. Tāpat palīdzēja dažādi 
mediji, valodu tulki, influenceri un citi 
komunikācijas speciālisti. Bez viņiem 
tas viss nebūtu bijis iespējams.“

Par „Stopify”
Ziedojumu platforma Stopify, kas 

ļauj „abonēt” ikmēneša ziedojumu 
Ukrainas armijai, darbību uzsāka no-
vembra sākumā. Platforma šobrīd pie-
ejama lielākajās Eiropas valodās. Tajā 
ikviens no jebkuras vietas pasaulē var 
„straumēt“ nelielu ikmēneša ziedoju-
mu Ukrainas armijai – no nepilniem 
septiņiem eiro līdz jebkurai paša iz-
vēlētai summai. Lai process būtu uz-
ticams, jau sākotnēji tika piesaistīti 
vietnes stratēģiskie partneri – Ziedot.
lv un Ukrainas vēstniecība Latvijā, 
kas nodrošina gan finanšu izlietoju-
ma caurskatāmību, gan arī to, ka par 
ziedotajiem līdzekļiem tiek iegādāta 
tehnika, kas frontē šobrīd visvairāk 
nepieciešama.

Par ziedojumiem organizēto pa-
līdzības kravu saturs tiek veidots sa-
skaņā ar konkrētu nepieciešamību 
sarakstu no Ukrainas armijas, ko ko-
ordinē Ukrainas vēstniecība Latvijā. 
Līdzekļi tiek vākti tādiem mērķiem kā 
dronu, nakts redzamības ierīču, taktis-
ko apavu un apģērbu, medicīnas pre-
ču, rāciju, kvadriciklu un tamlīdzīgu 
lietu iegādei. Par platformā saziedoto 
finansējumu netiek iegādāti ieroči un 
munīcija. „Stopify“ automātiski iz-
beigs savu darbību Ukrainas uzvaras 
dienā vai dienā, kad tiks parakstīts 
miera līgums, kas balstīts Ukrainas 
nosacījumos.

Projekta idejas autors un radošais 
direktors ir Māris Upenieks, izstrādā-
tājs – digitālā aģentūra Cube, stratē-
ģiskie partneri – Ziedot.lv un Ukrainas 
vēstniecība Latvijā.

Ziedojumu straumēšana pieejama 
šeit: https://stopify.org.ua/

Elīna Ābelīte
31.01.2023.

„Stopify“ radoša ideja
Turpinājums no 1. lpp.

No kreisās: Māris Upenieks un Mārcis Miķelsons-Germs.
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Jaunievēlētā 
Centrālā vēlē-
šanu komisija 
(CVK) piekt-
dien, 2023. gada 
3. februārī, sa-

nāca uz savu pirmo sēdi, kurā, aizklāti 
balsojot, no komisijas locekļu vidus 
ievēlēja komisijas priekšsēdētāja viet-
nieku un sekretāru. CVK priekšsēdē-
tāja vietnieka amatā ar astoņām balsīm 
par un vienu pret tika ievēlēta Baiba 
Veisa („APVIENOTAIS SARAKSTS 
– Latvijas Zaļā partija, Latvijas Re-
ģionu Apvienība, Liepājas partija“), 
bet sekretāra amatā vienbalsīgi tika 
ievēlēts Ritvars Eglājs (Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai“-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK“).

Baiba Veisa šo amatu ieņems pir-
mo reizi, savukārt Ritvars Eglājs ir 
CVK loceklis kopš 2011. gada aprīļa, 
bet sekretāra amata pienākumus pilda 
kopš 2012. gada marta.

Jauno CVK sastāvu Saeima ap-

stiprināja vakar, 2. februārī, par CVK 
priekšsēdētāju ievēlot Kristīni Saulī-
ti un līdzšinējos komisijas locekļus – 
Ritvaru Eglāju un Dzintru Kusiņu 
(Zaļo un Zemnieku savienība). Savu-
kārt pirmo reizi CVK ievēlēti Aldis 
Austers („PROGRESĪVIE“), Ringol-
ds Balodis (LATVIJA PIRMAJĀ VIE-
TĀ), Katarina Ogorodņika („Stabili-
tātei!“), Sanita Stelpe-Segliņa (Jaunā 
VIENOTĪBA) un Baiba Veisa.

Likums „Par Centrālo vēlēšanu 
komisiju“ noteic, ka CVK jāizveido 
ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc jaunās 
Saeimas sanākšanas. CVK sastāvā ir 
deviņi locekļi – vēlētāji. CVK priekš-
sēdētāju un septiņus komisijas locek-
ļus ievēlē Saeima, bet vienu locekli 
no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa. 
Par CVK locekli Augstākās tiesas plē-
nums pērn 12. decembrī atkārtoti ie-
vēlēja Senāta Civillietu departamenta 
senatori Mariku Senkāni.

CVK ir pastāvīga valsts iestāde, 
kuras pienākumos ietilpst nodrošināt 

Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu likuma, Pašval-
dības domes vēlēšanu likuma un li-
kuma Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu ini-
ciatīvu izpildi, vienveidīgu un pareizu 
piemērošanu, kā arī kontrolēt šo liku-
mu precīzu izpildi.

Laura Krastiņa
Centrālās vēlēšanu komisijas 

Informācijas nodaļas vadītāja
3.02.2023.

Ievēlē CVK priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru
Komisiju vadīs Kristīne Saulīte
Saeima ceturtdien, 2. februārī, Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājas amatā ievēlēja bijušo Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības un Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vadītāju Kristīni Saulīti.

Jaunā Centrālās vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Kristīne Saulīte.
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Jaunajai CVK mantojumā problēmas
Kriminālprocess, darbinieku aiziešana un atkarība no privātuzņēmuma

Nākamnedēļ Saeima 
plāno iecelt jaunu Cen-
trālo vēlēšanu komisiju 
(CVK)*. Tā pēdējā lai-
kā arvien skaļāk cēlu-
si trauksmi par naudas 

trūkumu, kas apdraud Eiropas Parla-
menta vēlēšanu norisi nākamā gada 
maijā. Mazā iestāde arī nespēšot rīkot 
no nākamā gada likumā paredzētos re-
ferendumus pašvaldībās. Par to šovakar 
ziņo LTV raidījums de facto. Paralēli 
rit KNAB kriminālprocess, kurā sta-
tuss piemērots sešām no deviņām CVK 
amatpersonām, savukārt Valsts kontro-
le sākusi zaudējumu piedziņu par revi-
dentu ieskatā sadārdzinātu iepirkumu. 
Politiķi tagad meklē variantus, kā prob-
lēmu nomākto iestādi reformēt.

CVK bez vadības
Centrālā vēlēšanu komisija kopš no-

vembra beigām ir bez vadības. Ko tas 
nozīmē praksē, deputāti uzskatāmi varē-
ja redzēt šonedēļ Saeimas Valsts pārval-
des un pašvaldības komisijas sēdē.

Deputāti bija plānojuši diskutēt par 
CVK izstrādātām izmaiņām likumos 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Sēdei 
attālināti pieslēdzās divi iestādes pār-
stāvji. Viens, lai grozījumus aizstāvē-
tu, otrs – lai brīdinātu, ka grozījumi 
iesniegti prettiesiski un finanšu aprē-
ķiniem ticēt nevar.

CVK priekšsēdētāja vietnieks Si-

gords Stradiņš deputātiem teica, ka 
komisijas sekretārs Ritvars Eglājs 
iesniegtos dokumentus parakstījis, 
kaut gan viņam tobrīd nebija pilnvaru 
to darīt. Savukārt Stradiņš kā galvenā 
persona komisijā esot apiets.

„Visi šie finanšu budžeta cipari, 
kas ir uzrakstīti, viņi nav apspriesti ne 
finanšu nodaļā, ne ar mani. Nav veikti 
ne tirgus pētījumi, nekas. [..] Es viņus 
neapstiprinu, es par viņiem neko nezinu 
un es neko nevaru pateikt,” manāmi ap-
mulsušajiem deputātiem teica Stradiņš.

Rezultātā komisija nekādus lēmu-
mus nepieņēma un vienojās jautājumu 
skatīt tad, kad būs ievēlēts jaunais CVK 
sastāvs. Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisijas vadītāja Daiga 
Mieriņa (ZZS) par situācija vēlāk teica: 
„Tas, ka divi kolēģi savā starpā iestādē 
nesarunājas, manuprāt, tas ir ļoti slikts 
signāls sabiedrībai, jo mēs redzam, ka 
iestāde faktiski ir pretrunu pilna.“

Deputāte uzskata, ka problēmas 
CVK rodas naudas trūkuma dēļ, kā 
arī tāpēc, ka iestādē nav atsevišķas 
administrācijas: „Šobrīd sanāk tāda 
diezgan interesanta situācija – pati 
komisija pieņem lēmumus, un pati vi-
ņus arī īsteno. Manuprāt, tā ir vislie-
lākā problēma šobrīd.“
Brīdina par darbinieku 
aizplūšanu

Pēdējā laikā CVK publiski parādās 

negatīvā gaismā arvien biežāk. Vasa-
rā par iestādi bija kritikas pilns Valsts 
kontroles ziņojums, novembrī KNAB 
uzsāka arī kriminālprocesu un īslai-
cīgi aizturēja iestādes vadītāju Kris-
tīni Bērziņu, kuru Saeima no amata 
atbrīvoja. Pati iestāde pēdējās nedēļās 
brīdina, ka ar saviem 12 darbiniekiem 
nevarēs nākamgad sarīkot ne Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, ne jaunos paš-
valdību referendumus, kuros likums 
paredz iespēju balsot elektroniski. 
Komisijas ilggadējais loceklis Ritvars 
Eglājs uzskata, ka galvenais problēmu 
avots ir naudas trūkums: „Faktors, 
kas visvairāk ierobežo komisijas at-
tīstību un darbu, ir finanšu resursu 
trūkums, jo, ja ir nauda, tad var dabūt 
arī cilvēkus. [..] Ir bijis jādzīvo finanšu 
pusbadā.“

Saeimas komisijā īpaši kritisks bija 
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 
Dimitrijs Trofimovs. Viņš teica, ka 
no malas vēlēšanas varbūt izskatās labi 
sarīkotas, taču patiesībā tās izdodas 
par mata tiesu. To nenoliedz arī CVK 
loceklis Sigords Stradiņš, sakot, ka 
pirms pēdējām Saeimas vēlēšanām 
vienīgais aplokšņu piegādātājs šaubī-
jies, vai paspēs tās izgatavot laikā, un 
arī pēdējā krava vēlēšanu zīmju pienā-
kusi tikai nedēļu pirms vēlēšanām.

Tagad, kad jāgatavo nākamās vē-
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lēšanas, atlūgumu iesniegusi CVK 
galvenā juriste. Prom taisoties iet vēl 
vairāki darbinieki, stāstīja Stradiņš: 
„Situācija var būt tāda, ka var palikt 
tikai valsts amatpersonas un apkopē-
ja. Darbinieki arī šajos nenoteiktajos 
apstākļos, kas būs tālāk, nevar strā-
dāt, jo viņi nezina, vai šīs vēlēšanas 
varēs noorganizēt, vai nevarēs.“
Valsts kontrole vēlas piedzīt 
nepamatotus tēriņus

Lielākās bažas gan radījušas vē-
lēšanām vajadzīgās informācijas sis-
tēmas. Pēdējos gadus iepirkumos par 
sistēmu izstrādi un vadīšanu piedalās 
tikai viena firma – Soaar. CVK uzņē-
mēja izstrādātās vēlēšanu sistēmas pa-
kāpeniski atpērk, tomēr tehniskais at-
balsts no Soaar joprojām ir vajadzīgs. 
Valsts kontrole norāda, ka Soaar tāpēc 
var diktēt cenu un savus noteikumus.

Arī kopumā Valsts kontroles vēr-
tējumā CVK iepirkumi tiek rīkoti no-
vēloti un tie ir vāji vadīti: „2021. gadā 
no 43 līgumiem tikai par vienu tika 
veikta tirgus izpēte. Milzīgu īpatsvaru 
CVK budžetā vienmēr aizņem līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem, kas pēc 
būtības ir nepareizi, kas liecina par 
tādu īstermiņa plānošanu ugunsgrēka 
dzēšanas režīmā,” teica Valsts kontro-
les padomes locekle Ilze Bādere.

Iepirkumā par IT atbalstu pēdējām 
pašvaldību vēlēšanām 40 tūkstoši eiro 
tika izmantoti, lai Soaar iegādātos da-
torus un citu tehniku. Valsts kontrole 
uzskata, ka tādā veidā ir pamatīgi pār-
maksāts, jo CVK faktiski nopirkusi 
uzņēmējam iekārtas, kaut gan vajadzī-
gais pakalpojums tika sniegts tikai da-
žus mēnešus: „Līdzībās runājot, mēs 
uz to varētu raudzīties aptuveni tā – ja 
mums pie mājas ir jāizrok dīķis, mēs 
samaksājam komersantam nevis tikai 
par to, ka viņš šo dīķi izrok, bet pilnī-
bā, piemēram, apmaksājam ekskava-
tora iegādi,“ norādīja Bādere.

Valsts kontrole uzsākusi zaudējumu 
atlīdzināšanas procedūru, lai pārmaksā-
to summu piedzītu no CVK amatperso-
nām. CVK veikusi iekšējo pārbaudi un 

secinājusi, ka pārkāpumu neesot, tomēr 
Bādere teica, ka atsūtītā atbilde Valsts 
kontroli neapmierina un, visticamāk, 
tiks prasīti papildus paskaidrojumi.

Sadārdzinājumu izmeklē arī 
KNAB; iesaistītie pārkāpumus 
noliedz

LTV zināms, ka tas pats iepirkums 
ir arī pamatā KNAB sāktajam krimi-
nālprocesam par iespējamu krāpšanu, 
dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izman-
tošanu un dienesta dokumentu viltoša-
nu. Birojs norāda, ka aizdomās turētā 
statuss ir CVK priekšsēdētājai un uz-
ņēmuma vadītājam.

Soaar valdes loceklis Renārs Ka-
džulis jebkādus pārkāpumus noliedz 
un stāsta, ka nopirktā tehnika bija ob-
ligāti vajadzīga strādāšanai attālināti, 
kā to paredzēja tobrīd spēkā esošie 
Covid-19 noteikumi. Kadžulis uzsvē-
ra, ka vēlēšanu laikā uzņēmumam jā-
spēj ļoti operatīvi atrisināt visi sarež-
ģījumi, tāpēc attālināti strādājošajiem 
darbiniekiem bija jāiepērk jaudīga 
tehnika: „Tā kā visi strādāja attālināti 
gan no mājām, gan no biroja ar atbil-
stošu dežūru grafiku, kurš kurā brīdī 
kur atrodas, un šim mums bija nepie-
ciešama papildus tehnika. Šajā laikā, 
Covid-19 laikā, kad visi izpirka visu 
datortehniku, tehniku nebija ne tikai 
iespējams iznomāt, viņu bija arī ap-
grūtinoši nopirkt.“

Tiesības uz aizstāvību krimināl-
procesā ir kopumā sešām CVK amat-
personām. Eglājs atzīst, ka starp tām 
ir arī viņš. Savukārt Stradiņš, kurš bija 
strīdīgā iepirkuma komisijas vadītājs, 
uz jautājumu par statusu atbildēt at-
teicās. Viņi abi noliedz, ka CVK būtu 
pirkusi uzņēmumam datortehniku. 
Eglājs teica: „Tas, kas bija, tika pirkts 
pakalpojums, un savukārt kā pakal-
pojuma sniedzējs to nodrošina, vai 
pērkot datortehniku, vai nomājot to, 
vai iztiekot ar esošo vai vēl kaut kādā 
ceturtā veidā, tas bija pakalpojuma 
sniedzēja ziņā.“
Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
naudu sola pēc CVK reformas

Nākamnedēļ Saeima plāno apstip-

rināt jaunos CVK locekļus. No esošā 
sastāva paliks tikai Eglājs. Pirmais 
uzdevums būs vienoties par pašas ko-
misijas nākotni. Kamēr skaidrības nav, 
valdība nedod naudu Eiropas Parla-
menta vēlēšanām vajadzīgo IT sistēmu 
iegādei. Tās joprojām pieder uzņēmu-
mam Soaar.

Firmas vadītājs Kadžulis norāda, 
ka sistēmas vēl būtu jāatjaunina, lai 
tās izmantotu atkal, tomēr uzņēmums 
nezina, vai pieteiksies turpmākajos 
ar vēlēšanām saistītajos iepirkumos: 
„Tas, kas ir noticis ar Centrālo vēlē-
šanu komisiju, ar mums – es pagaidām 
neesmu saskatījis nekādu citu iemes-
lu kā vēlmi rīkot vēlēšanas bez mums, 
ko mēs arī respektējam, ievērojam, un 
droši vien būtu neloģiski iet pret šo.“

Savukārt par digitalizāciju atbildī-
gās Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas valsts sekretā-
ra vietnieks Gatis Ozols stāsta, ka 
pati valsts šādu sistēmu izveidot līdz 
vēlēšanām nevar: „Pēc Cert.lv reko-
mendācijām šai sistēmai ir jābūt jau 
izveidotai un strādājošai, ieteicams, 
pusgadu pirms vēlēšanām, jo ir ne-
pieciešams veikt visas šīs pēdējās pār-
baudes un testus. Tā kā noteikti neko 
jaunu nevar paspēt izstrādāt.“

Tieši VARAM paspārnē esošā 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
varētu kļūt par atbalsta iestādi CVK. 
Vēl izteikti varianti, ka CVK varētu 
pievienot lielākai iestādei, piemēram, 
Saeimai vai kādai no ministrijām. 
Koalīcijas izvirzītā kandidāte CVK 
priekšsēdētājas amatam Kristīne 
Saulīte stāsta, ka diskusija par to vēl 
ir priekšā, taču viņa sola rūpēties, lai 
procesā nepazustu politiskā neatka-
rība: „Ministrijai droši vien tai ne-
vajadzētu būt, jo ministrija tomēr ir 
politiskās partijas redzamības laukā, 
un Centrālajai vēlēšanu komisijai pa-
visam noteikti ir jāturpina būt neatka-
rīgai un politiski neietekmējamai, jo 
vēlētāju uzticība noteikti ir jāatgūst un 
jāturpina tai būt tālāk.“

LTV raidījums „de facto“
29.01.2023.

* Saeima starplaikā ievēlēja Kristīni 
Saulīti CVK priekšsēdētājas amatā.

Jaunajai CVK mantojumā ...
Turpinājums no 12. lpp.

ma bija iespēja iegādāties siltas pusdie-
nas, ko bija sagādājusi draudzes saime 
ar Daugavas Vanagu un Ciema ļaužu 
palīdzību. Plkst. 14.00 baznīcā pulcē-
jās vismaz 150 koncerta apmeklētāju. 
BALSIS dziedāja gan balkonā, gan 
lejā – altāra priekšā. Solo dziedāja Nau-
ris Indzereis, kurš korim pievienojās 
pēc mācībām Dzintaros, Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolā. Ērģeļu solo 
spēlēja Rūdolfs Stikuts. Koris dziedāja 
pārsvarā a cappella, reizēm arī pianis-
tes Ievas Dzērves pavadījumā. Silti ap-
lausi atskanēja korim, viņu diriģentam, 

solistiem un pianistei. Pēc koncerta arī 
koristi varēja beidzot uzēst un klāteso-
šie, kopā ar kori, turpināja baudīt dzie-
dāšanas prieku baznīcas zālē.

Īpaša pateicība jāizteic mācītājai 
Helgai Jansonei un draudzes priekšnie-
kam Pēterim Saulītim, kā arī daudziem 
viņu komandas palīgiem par sajūsmas 
un enerģijas pilno atbalstu, palīdzot 
pilnveidot dievkalpojuma un koncerta 
apvienošanu, lai būtu iespēja apmeklēt 
abus pasākumus vienā dienā, vienā vie-
tā. Ļoti tika novērtēta arī draudzes pre-
timnākšana, neprasot korim ne telpu īri, 
nedz arī ēdināšanas izdevumu segšanu. 
Draudzība starp Melburnas tautiešiem 
un BALSĪM arī plauka, pateicoties ko-

ristu naktsmāju organizētājai Ingrīdai 
Eimanei, kura rezultātā Henrija Pa-
cera pretimnākšana izmitināt koristus 
Tērvetē vairs nebija vajadzīga.

Pirmdienas agrā rītā BALSIS de-
vās automašīnu kolonnā tālāk, lai 
atgrieztos Sidnejā, pieturot Bonegil-
las Imigrantu centrā, lai nodziedātu 
dziesmu daudzo latviešu spokiem – 
dvēselēm, kuras pirms vairāk nekā 70 
gadiem mina takas šajā teritorijā.

Vēlreiz liels paldies Intam Tete-
rovskim un viņa talantīgajiem jaunie-
šiem, ka viņi vēlreiz iegriezās Melbur-
nā mūs iepriecināt.

Greims Andersons
Laikrakstam „Latvietis“

„BALSIS“ Melburnā 2023. gadā
Turpinājums no 6. lpp.
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Pasaules Starpreliģiju 
harmonijas nedēļu (World 
Interfaith Harmony Week) 
atzīmē katru gadu februā-
ra pirmajā nedēļā, kopš 
ANO Ģenerālā Asamble-
ja to iedibināja, sākot ar 

2010. gadu. Ģenerālā Asambleja atzīmē-
ja, ka savstarpējā sapratne un starpreli-
ģiskais dialogs sastāda nozīmīgu daļu 
miera kultūrai, un iekārtoja Pasaules 
Starpreliģisko harmonijas nedēļu ar no-
lūku, lai sekmētu harmoniju starp visiem 
ļaudīm, neatkarīgi no viņu ticības vai re-
liģiskās piederības. Šai tēmai esmu vel-
tījis savu rakstu Plejāde un Andromēda.

PLEJĀDE UN ANDROMĒDA
Plejāde
Plejāde jeb Septiņas Māsas – ir 

zvaigžņu kopa Vērša zvaigznājā (Tau-
rus), līdz kurai attālums no Zemes pār-
sniedz 400 gaismas gadu (light years). 
Atcerēsimies – viens gaismas gads ir 
mērvienība, kas atbilst attālumam, ko 
gaisma, ceļojot ar ātrumu ap 300 000 
(trīs simti tūkstoši) km/sekundē – veic 
viena gada laikā. Tas ir grandiozs Kos-
miskais attālums, un tad pareizini to ar 
400 – lūk, tik tālu atrodas Plejāde. To-
mēr, saskaņā ar vairākiem teorētiskiem 
fiziķiem (skat. Alan Holt astrophysicist, 
David Froning quantum vacuum power 
aerospace expert, u.c.) pie telpas izlieku-
ma tehnoloģiskās iespējas (hyperspace) 
šāds attālums būtu veicams apm. septi-
ņās stundās. Interesanti, ka saskaņā ar 
plejādiešu varbūtējiem komunicētājiem 
(alleged contactees, skat.ref.) – plejādie-
ši veicot šo attālumu apm. sešās stundās, 
kas – tātad tikai ar stundas starpību – at-

bilst mūsu fiziķu kalkulējumiem.
Plejādi galvenokārt raksturo deviņas 

spožākās zvaigznes – Sterope, Merope, 
Elektra, Maia, Taygeta, Caleano, Alcyo-
ne, Atlas un Pleione. Saskaņā ar vairums 
komunicētāju viedokli (alleged cotac-
tees) – plejādiešu civilizācija apdzīvo 
Taygetas apriņķojošo planētu Erra. Pēc 
izskata pārsvarā atgādinot skandināvus, 
un principā līdzinoties zemes cilvēkam 
tik ļoti, ka ejot pa ielu, nevarētu atšķirt.

Ar komunikāciju ir tā: vairums Vi-
suma saziņas gadījumos komunikācija 
ar Visuma civilizāciju, ko uz Zemes 
pieņemts saukt par plejādiešiem notiek 
ne uzreiz. Un tas atkārtojas no gadī-
juma uz gadījumu. Vispirms cilvēks 
apgūst sarunu ar saviem Skolotājiem 
un citām Debesu būtnēm.

Otrkārt. Var teikt, ka Reliģiskā prak-
se cilvēku principā uz to virza un tam 
sagatavo. Kristietībā, ja kas nododas 
Jaunās Derības ticībai un arī reliģiskai 
praksei, tad cilvēks pakāpeniski pierod 
pie tādiem garīgiem aspektiem, kas būs 
nepieciešami vēlākai komunikācijai ar 
augsti attīstītām Universa civilizācijām, 
kā piemēram, plejādieši. Tur valda har-
monija, gaisma un saticība. Tas ir galve-
nais iespaids, ko katrs komunicētājs uz-
reiz sajūt, un ko nevar viltot (fake, angl.). 
Jo tas netiek pasniegts ne kā teorija, ne 
lozungi vai reklāma, ko varētu piepildīt 
gan ar patiesu, gan ar nepatiesu saturu. 
Šīs kvalitātes – kā harmonija, gaisma, un 
brāļu/māsu mīlestība vienkārši IZSTA-
RO no Augsti attīstītām Kosmiskajām 
civilizācijām, kā viņu iekšējais stāvoklis, 
kas laužas uz āru, kas apņem un piepil-
da katru, kurš nostājas viņu priekšā. Tas 
tevi aizkustina un sasilda, kā Mīlestība, 

kas nāk no Debesīm, un ko tu sajūti ar 
sirdi, dvēseli un prātu, ar ko tu piepil-
dies, gūdams spēku, prieku un baudīju-
mu. Un ko tu pēc tam vari dot tālāk.

Komunikācijai ar zvaigžņu civili-
zācijām ir viens galvenais noteikums: 
jābūt pilnīgi skaidrā.

Pie visa tā jāatceras, ka minētās 
zvaigžņu civilizācijas savā attīstībā to-
mēr nav vērtējamas kā Eņģeļi Debesīs. 
Resp., kaut arī viņi vairs nav tik pie-
saistīti materiālajai 3D pasaulei kāds 
vēl ir Zemes cilvēks, tomēr nav arī 
vēl sasnieguši tādu Gaismas pakāpi kā 
Eņģeļu pasaule. Viņi arī vēl lieto fizis-
ku tehniku, piemēram, lai pārvietotos 
Visumā, kaut arī citā līmenī nekā Ze-
mes civilizācijai šodien pieejams.

Kad viņš/-a uz Zemes ir sasniedzis 
zināmu Kosmiskās sarunas kultūru, ar 
viņu sāk komunicēt, piemēram, plejā-
dieši, kuri ir ļoti jūtīgi uz Zemes cilvēka 
garīgo līmeni. Tur eksistē tādas pakāpes 
pieklājība, ko mēs uz Zemes patlaban 
gandrīz nevaram īstenot. Iemesls šai ko-
munikācijai ir labi saprotamais apstāklis, 
ka mūsu civilizācija, kas dzīvo uz Ze-
mes, ir principā sasniegusi nepieciešamo 
gatavību – mentālo (prāta) un tehnisko 
attīstību, lai īstenotu sava Likteņa nāka-
mo posmu: sadarbību ar apdzīvoto Uni-
versu Mierā. Plejādieši uzlūko Zemes 
cilvēku civilizāciju kā vienu un vienotu.

Andromēda
Tā ir pie debess spožākā zvaigžņu 

kopa aiz Plejādes. Andromēda sastāda 
daļu no Perseus zvaigznāju grupas: Cas-
siopeia, Cepheus, Andromeda, Perseus, 
Pegasus, un Cetus. Spožākā zvaigzne 

✝
Mūžībā aizgājis

mūsu mīļais tēvs, onkulis un ģimenes draugs

BRUNO KRŪMIŅŠ
Dzimis 1924. g. 19. jūlijā Rankas pagastā, Latvijā.

Miris 2023. g. 1. janvārī Adelaidē, Austrālijā.

Cik maza sēkla, bet cik liels ir koks.
Cik īss ir mūžs, cik daudz var tajā gūt,
Ja mazai seklai ieliek sirdi līdz.
D. Avotiņa

Mīļā piemiņā viņu paturēs
meita Irēne, sievas māsasmeita Irēna,

Vita, Andris un Markus Saltupi.

Pārdomas
Veltījums Pasaules starpreliģiju harmonijas nedēļai
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Ko Tu darītu, ja Tev 
nebūtu rokas pulkste-
nis? – vaicā Vilis Mileiko.

Vārds pulkstenis droši 
vien cēlies no vārda pulsēt. 
Vari sasist pulksteni pie 
sienas, bet tik un tā steig-

sies dienas, tik un tā tie gadi projām ies...
Senāk, kad Dievs radījis pasauli un 

cilvēkus, cilvēki bijuši bez pulksteņa 
un tie dzīvojuši simtiem un tūkstošiem 
gadu ilgi; ne tie palikuši veci, ne miruši, 

bet cilvēki bijuši tādi pat kā tagad, kas 
sūdzas, ka Dieva dāvanas tiem par nastu.

Tā kāds vīrs reiz sūdzējies, ka dzī-
vot tam pavisam apnicis. Dievs uz to 
cilvēku saskaities, ielicis tam krūtīs 
pulksteni, un, to uzvilkdams sacījis: 
lai dzīvo, kamēr pulkstenis apstājas!

No tā laika, katram piedzimstot, krū-
tīs Dievs pulksteni uzvilcis, un, cik nu 
tālu katram uzvilkts, tik tālu tas iet. Kad 
pulkstenis apstājas, tad dzīvošanai ir bei-
gas, tādēļ arī cits mirst jauns, cits vecs, kā 

nu katram Dievs pulksteni bija uzvilcis.
* * *

Reiz kāds pilsētnieks gājis pie pulk-
steņu taisītāja. Labdien, meisterakungs! 
Atnesu Jums pendeli izlabošanai. Bet kur 
tad pulkstenis? – vaicājis pulksteņmeis-
tars. Pulksteni atstāju mājās, tas iet labi, 
tikai tas pagāna pendulis arvienu apstājas.

Lai dzīvo pulksteņi un bagātina 
mūsu dzīvi!

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
4. februāris
Daila, Veronika, Dominiks
1746. Tadeušs Koscjuško (Tadeusz 
Kościuszko), poļu ģenerālis. Viņa 
vārdā nosaukts Austrālijas augstākais 
kalns.
1888. arhitekts Pauls Kundziņš.

1903. tautsaimnieks, literāts Arvīds 
Jēkabs Melliņš.
1972. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Māra Moore.

5. februāris
Agate, Selga, Silga, Sinilga

1888. ģen., robežsargu brigādes ko-
mandieris Ludvigs Bolšteins.
1928. folklorists, literatūrzinātnieks 
Jāzeps Rudzītis.
1932. Latvija un PSRS paraksta neuz-
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ir – Alpheratz (Alpha Andromedae), kas 
atrodas 97 gaismas gadu attālumā (light 
years) no Zemes. Mirach (Beta Andro-
medae), otra spožākā zvaigzne, 200 
gaismas gadu attālumā no mūsu Saules 
sistēmas. Un trešā – Almach (Gamma 
Andromedae), ar 350 gaismas gadu attā-
lumu. Visievērojamākais astronomiskais 
objekts šai zvaigznājā ir mūsu tuvākais 
kaimiņš – Andromēdas Galaktika (M31, 
skat. karti), kas atrodas divarpus miljoni 
(2 537) gaismas gadu attālumā no mums. 
Tie ir kolosāli Kosmiskie attālumi.

Kā jau iepriekš minēju, saskaņā ar 
vairākiem teorētiskiem fiziķiem – šos 
attālumus pie tehnoloģiskās iespējas 
caur izliektu telpu (hyperspace) principā 
varētu veikt nepilnās 6 – 7 stundās. Un 
arī, lielāko daļu no tā, tērējot ieiešanai 
un iziešanai no liektās telpas, bet mazā-
ko – pašam lidojumam. Savukārt, saska-
ņā ar Visuma saziņas (channeling) prak-
tiķiem, tieši to arī attīstītas Kosmiskās 
civilizācijas kā plejādieši un andromē-
dieši dara. Tomēr, neatkarīgi no visa tā, 
Andromēda tuvojas mūsu Piena Ceļam, 
pārvietojoties taisnā līnijā caur 3D Kos-
mosu ar ātrumu 110 km/sekundē. Tas it 

kā ir neliels ātrums priekš Kosmiskiem 
attālumiem, tomēr konstants, un varam 
parēķināt, cik būs veikts gada laikā. 
Dienā veiktā distance iznāk ap 9,5 mil-
joni km. Tātad, 3 468 960 000km jeb ap 
3,5 biljonu km gadā. Var teikt, nākamos 
piecus biljonus gadu Andromēdas Ga-
laktika turpinās saplūst ar mūsu Piena 
Ceļa Galaktiku. Dzimst jauna, grandio-
za Kosmiskā pasaule. Var spriest, tas 
nozīmēs arī jaunas iepazīšanās, kultūras 
sakarus, sadraudzību utt.

Tālāk. Runājot par tuviem sastap-
šanās gadījumiem ar zvaigžņu viesiem 
(close encounters of the fifht kind), no 
aculiecinieku stāstiem tie, kas stādīju-
šies priekšā kā andromēdieši – ir ne-
daudz līdzīgi filmā Avatara atainotajām 
būtnēm – gara auguma un zilā krāsā. 
Un tie pārsvarā izceļas ar intelektu un 
militārām kārtības uzturēšanas funk-
cijām Kosmiskā mērogā. Bībelē lasām: 
„Debesu kara pulki sekoja Viņam uz 
baltiem zirgiem, tērpti baltā tīrā audek-
lā.“ (Atkl.19:14) Zīmīgi šai sakarā, ka 
seno austrumu dievības, kas nākušas vai 
nāks no debesīm, pārsvarā tiek attēlotas 
uz baltiem zirgiem, bet zilā krāsā. Tāpat 
citas senās tautas, kā Hopi, atceras zi-
los zvaigžņu viesus (blue-skinned war-
riors), kas nesuši mums zināšanas as-

tronomijā un arhitektūrā. Tie arī uzlūko 
Zemes civilizāciju ka vienu un vienotu. 
Tāpēc uz Zemes ļoti aktuāls kļūst mas-
veidīgos mērogos – Garīgais briedums.

Šodien galvenais uzdevums visiem 
ir Apziņas paplašinājums no planetā-
rās uz Galaktisko, to darot mērķtie-
cīgi. Jo Apziņa izplešas kā zvaigzne, 
kas izlej savus starus Izplatījumā. To 
ietver arī jēdziens – no Homo-Sapiens 
kļūt par Homo-Galacticus. Apziņas 
izplešanās ir no Dieva.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

(skat. mājas lapas - http://xfacts.com/
old/ , James Gilliland (USA) ECETI.
org, Steven Greer (USA) CSETI.org, 
Matīss Barkovskis (LV) „MieraMāks-
la“, kā arī agrīnos autorus Billie Meyer 
(Šveice, CH), Elizabeth Klarer (UK), 
George Adamski (USA), u.c., kā arī vi-
deo uz Youtube „The Phoenix Lights – 
the documentary“, „Bill Chalker, Hair 
of an Alien“, „Mexican UFO sigh-
ting“, un arī publikācijas Dr. Dolores 
Cannon „Three waves of volunteers“, 
rakstus laikrakstā „Latvietis“ Nr.733. 
„Orions. Jauns starts“, un arī LL 
Nr.736. „Karantīna vai tīkls“, sk. wiki-
pedia enciklopēdijas zvaigžņu karti.) ■

Pārdomas
Turpinājums no 14. lpp.

GPT atkal, šoreiz latviski – Latvieši mīl 
bērzus. Uzraksti dzeju latviešu valodā 
kā šī mīlestība izpaužas.“ Rezultāts: 

„Latvijas zeme, zaļa un spēcīga,
Kur bērzi aug augsti un skaisti.
Tā ir māte, kas mūs audzina un vēdina,

Un mēs esam tās bērni, lepni un gaiši“
Nu, patīkami, ka Latvija ir „zaļa un 

spēcīga“ (kaut negribu, lai mani „vēdi-
na“), bet ir skaidrs, ka šī nav dzeja, tikai 
vārdu kombinācija. Ko mans eksperi-
ments IR atklājis, ir, ka Chat program-
ma ir pareizi sapratusi iepriekšējo uz-
devumu – izskaidrot, kas ir sevišķs par 
Latviešu Fondu  – „volunteers who are 

passionate about preserving and sha-
ring Latvian culture“. Mēs esam apvie-
nība ar „dvēseli“, kas tic, ka „Latviešu 
kultūra ir mūsu spēks“. Mēs ticam, ka 
dodot latvietībai, „Varbūt siltums Tevī 
ielīs, Tāds, ko dalīt var, ne glabāt.“

Ilze Pētersone
Laikrakstam „Latvietis“

2023. g. janvāris

Latviešu fonds – nākotne ar ...
Turpinājums no 7. lpp.

Un maigi dziedot pulkstenis skan...
Kāda nozīme Tavā dzīvē ir pulkstenim?
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. februārī.
€1 = 1,54700 AUD
€1 = 0,89338 GBP

€1 = 1,69940 NZD
€1 = 1,07000 USD

Adelaidē
Ceturtdien, 9. febr., plkst.18.30, DV 
Namā DV Adelaides nodaļas vīru ko-
ris DAUGAVA aicina jaunus biedrus 
uz uzņemšanas vakaru. Iepriekšēja 
kora pieredze nav obligāta. Vienkār-
šu atnāciet un mēģiniet! Informācija 
Rūdi Dancis 0412 637 427.
Ceturtdien, 9. febr., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. 
Lūdzam pieteikties LAIMAS birojā. 
Dalības maksa $10, LAIMAS klien-
tiem $5.
Sestdien, 11. febr., DV namā Kino 
pēcpusdiena: Barikāžu stāsti un Port-
rets ar mūziku – Raimonds Pauls.
Otrdien, 14. febr., plkst. 10.00 līdz 
12.00, ALB namā Mākslas klase ar 
Sandru Langi. Dažādu līmeņu māks-
linieki laipni aicināti. Dalības maksa 
$15, LAIMAS klientiem $5.
Trešdien, 15. febr., plkst. 10.00 iz-
brauksim no ALB nama uz Wolf Blass 
Visitor Centre un Stockwell hoteli. 
Plkst.11.30 ierodamies Wolf Blass. 
Mūs sagaidīs un mazliet pastāstīs par 
vēsturi un vīniem. Būs iespēja degus-
tēt vīnus (maksa $10, seši vīni; jāpie-
sakās iepriekš, līdz 11.februārim). 
Plkst. 12.30 ierodamies Stockwell ho-
telī uz pusdienām. Maksa par autobu-
su $7, LAIMAS klientiem $5. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 14. februārim 
(tālr. 8172 0820).
Ceturtdien, 16. febr., plkst.18.30, DV 
Namā, DV Adelaides nodaļas vīru ko-
ris DAUGAVA aicina jaunus biedrus 
uz „uzņemšanas“ vakaru. Iepriekšēja 
kora pieredze nav obligāta. Vienkār-
šu atnāciet un mēģiniet! Informācija 
Rūdi Dancis 0412 637 427.
Ceturtdien, 16. febr., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 19. febr., plkst. 11.00 Epifa-
nijas 7. svētdiena, dievkalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 18. februārī, plkst.12.00 

Latviešu namā Rummy / zolītes pēc-
pusdiena. 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 
Katru otrdienas vakaru no plkst. 
18.00, Tikšanās Poļu kluba telpās, 38 
David St., Turner ACT kur notiek lat-
viešu skola, tautas deju mēģinājumi 
un patērzēšana pie alus kausa vai vīna 
glāzes, vai arī pie kafijas vai tējas krū-
zes. Būs izņēmumu reizes, kad klubs 
būs ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēla-
ties iepriekš sazināties, lūdzu, zvaniet 
Ivetai Leitasei 0402 054 854 jeb Mā-
rim Neimanim 0481 099 880.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Svētdien, 12. febr., plkst. 11.00 Lat-
viešu Ciema Sabiedriskajā namā, 
48/61 Fraser Cres., Wantirna South, 
Māras Saulītes kapu fonda likvidēša-
nas pilnsapulce.
Svētdien, 12. febr., plkst. 13.00 Lat-
viešu nama Mazajā zālē Mārim Purē-
nam veltītā piemiņas pēcpusdiena un 
viņa darbu izstāde. Būs arī iespēja dar-
bus iegādāties.
Sestdien, 18. febr., plkst. 20.20 Clas-
sic Cinemas, Elsternwick filmu festi-
vāla Europa! Europa Film Festival ie-
tvaros latviešu multene My Love Affair 
With Marriage.
Svētdien, 19. febr., plkst. 10.00 Novu-
sa nodarbības DV mītnē.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Helga Jansone
Svētdien, 19. febr., plkst. 12.00 diev-
kalpojums Sv.Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien, 12. febr., plkst. 13.00 DV Per-
tas nodaļas pilnsapulce nodaļas klubā.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. febr., plkst. 10.30 
ZOOM dievkalpojums.

Sidnejā
Svētdien, 12. febr., plkst. 12.00 –15.00 
Latviešu namā Gleznošanas meistar-
klases ar 3 kursu pusdienām. Cena $45 
(ieskaitīts audekls, otas, akrila krāsas).

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 12. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 19. febr., 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.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Latvijā
Trešdien, 8. febr., plkst. 19.00 VEF 
Kultūras pilī koncerts Ārijas Elksnes 
dzīves melodijas– Ārijai Elksnei – 95!
Trešdien, 9. febr., plkst. 18.00 Berga 
bazārā Draugu vakars muzejā Latvieši 
pasaulē.
Svētdien, 12. febr., plkst. 16.00 Spīķe-
re koncertzālē Latvijas Kultūras aka-
dēmijas jauktā kora SOLA koncerts 
Krāsainais maršs. Programmā latvie-
šu animācijas filmu mūzika.
Otrdien, 14. febr., plkst. 19.00 un plkst. 
21.15 Zundas torņos (Zunda Towers) 
jauniešu kora BALSIS koncerti MĪ-
LESTĪBA = II. Skanēs vairāki Valta 
Pūces kormūzikas pirmatskaņojumi un 
Andra Sējāna dziesmu cikls Par zie-
diem ar Vizmas Belševicas dzeju. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

brukšanas līgumu.
1952. arhitekte Andra Kīna.

6. februāris
Dārta, Dace, Dora, Daris
1867. bēgļu apgādāšanas komitejas lo-
ceklis, publicists Kristaps Bahmanis.

7. februāris
Nelda, Rihards, Ričards, Rišards

1888. politiķis, rakstnieks, LR ārlie-
tu ministrs (1926.g. 19.dec. – 1928.g. 
23.janv.) Fēlikss Cielēns.
1928. dzejniece Ārija Elksne.

8. februāris
Aldona, Česlavs
1923. prozaiķis Ēvalds Vilks (Lācis).
1933. dzejniece Marta Bārbale.

9. februāris
Simona, Apolonija
1968. sabiedriskā darbiniece Austrāli-

jā Iveta Leitase.

10. februāris
Paulīne, Paula, Jasmīna
1753. vācbaltiešu gleznotājs Johans 
Heinrihs Baumanis.
1919. režisore Pertas latv. drāmu kopā 
un ALTA, rakstniece Babete Blicava 
(dz. Ringa).
1943. Hitlers paraksta pavēli dibināt 
Latviešu SS brīvprātīgo leģionu.
1953. pianiste, sabiedriskā darbiniece 
Toronto Helēna Gintere.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


