
3. martā 
Ļvivā Valsts 
prezidents Egils 
Levits tikās ar 
Ukrainas prezi-

dentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas 
prezidents pateicās Latvijai par visu 

līdz šim sniegto militāro, finansiālo, 
humāno un politisko palīdzību, kas ir 
bijusi būtiska cīņā pret Krievijas agre-
siju. „Latvija bija viena no pirmajām 
valstīm, kas sniedza Ukrainai palīdzī-
bu. Ukraina to nekad neaizmirsīs. Mēs 
esam cieši draugi,“ teica V. Zelenskis. 

Tikšanās laikā E. Levits un V. Zelens-
kis parakstīja kopīgu deklarāciju.

Valsts prezidents norādīja, ka at-
balsta sniegšana Ukrainai ir pašsa-
protama, jo arī Latvija vēsturiski ir 

Mūsu karš
Par 12 gadu ilgajām 

partizānu cīņas pret krie-
vu okupācijas varu vēs-
turnieki saka: „Tik plaša 

apjoma un tik sirdīgu pretestību, kādu 
latvieši parādījuši pēc 1944./45.gada, tie 
savas vēstures gājumā vēl nav parādīju-
ši nevienai varai, nevienai kundzībai“.1

Ko mums šodien no tās vajadzētu 
iemācīties?

Vāciešiem viņu sešu gadu karš bei-
dzās 1945. gada 8. maijā. Latviešiem viņu 
divpadsmit gadu karš tikai sākās. Eiropā 
karš beidzās, tautas uzelpoja. Mums at-
lika novaidēties – Baigais gads atgriezās 
daudzskaitlī. Krievi laupīja, izvaroja, slep-
kavoja. Mājas ķemmēja sarkanarmija, kas 
sakrāva pajūgos salaupīto un garās rindās 
dzina vīriešus uz filtrācijas nometnēm. 
Tikko dibinātās izpildkomitejas zemnie-

kiem uzlika nepanesamas nodevas; kurš 
nespēja tās dot, to apcietināja. Varasvīri 
zobojās: „kas nodod bezgalīgās nodevas, 
– ir labs cilvēks, nav vairs fašists, kas vairs 
neko neatrod un nevar dot, – kļūst atkal 
par fašistu.“ Tie, kuri nevarēja paciest ne-
taisnības, pievienojās mežabrāļiem.

Mūsu „otrā“ – pirmā un vienīgā
Partizānu cīņu kara mākslā paras-

ti dēvē par otro fronti. Viņi ir speciāli 
uzdevumiem pretinieka aizmugurē sa-
gatavoti karavīri; apgādāti ar labu bru-
ņojumu, sakaru līdzekļiem u.c. nepie-
ciešamo un desantēti savā kaujas rajonā. 
To uzdevums ir izlūkošana un diversijas 
ciešā sadarbībā ar armiju. Vienota va-
dība koordinē kaujas darbību frontē ar 
partizānu cīņu ienaidnieka aizmugurē.2

Mums viss bija citādāk. Partizāni bija 
mūsu pirmā un vienīgā fronte. Viņi ne-
pārstāvēja Latvijas armiju, jo tās vairs ne-
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„Vienmēr, visur, visādi“
Nacionālo partizānu dienā
1945. gada 2. martā Abrenes apriņķa Stompaku purvā notika lielākā kauja Latvijas nacionālo partizānu kara vēsturē. 
Ap 350 Latgales mežabrāļu izcīnīja smagu kauju ar čekas karaspēku.
Veltīts: Rīgas Augšāmcelšanās ev.-lut. draudzes loceklei, Nacionālās pretošanās kustības dalībniecei Birutai Balandei

bija. Nebija arī vairs pašas Latvijas valsts. 
Tās prezidents bija jau 1942. gadā miris 
izsūtījumā, valdība un liela daļa augstāko 
ierēdņu apcietināta un atradās lēģeros vai 
bija emigrējusi. Latvijas policija, armija, 
tiesa un viss, kas sastāda valsts varu, bija 
iznīcināts. Bet partizāni pārstāvēja tautas 
brīvības alkas. Un tieši tas bija un jopro-
jām ir svarīgākais šajos notikumos.

Mobilizē sirdsapziņa
Neskatoties uz to, ka mūsu valsts 

vairs nepastāvēja, tomēr Latvijas tautas 
 

Turpinājums 14. lpp.

Valsts prezidents atkal Ukrainā
Ar Ukrainas prezidentu paraksta kopīgu deklarācija

 
Turpinājums 13. lpp.

Austrālijas Korella (Corella) papagaiļi Kvīnslandē.
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Nosodot visstingrākajā iespējama-
jā veidā Krievijas pilna mēroga mili-
tāro iebrukumu Ukrainā, kas grauj 
starptautiskās uz noteikumiem balstī-
tās kārtības pamatus,

atsaucoties uz Eiropas Savienī-
bas (ES) un NATO nelokāmo atbalstu 
Ukrainas neatkarībai, suverenitātei 
un teritoriālajai integritātei tās starp-
tautiski atzītajās robežās, kas snie-
dzas līdz tās teritoriālajiem ūdeņiem, 
kā arī pilnībā atbalstot Ukrainas neat-
ņemamās tiesības uz pašaizsardzību 
un iespēju pašai izvēlēties drošības 
pasākumus,

atzīmējot Ukrainas nozīmīgo ie-
guldījumu eiroatlantiskās zonas un 
ārpus tās drošības nodrošināšanā, jo 
īpaši stājoties pretī Krievijas militāra-
jai agresijai,

ņemot vērā Ukrainas konstitūciju, 
kas kā valsts stratēģisku kursu nosaka 
pilntiesīgas dalības iegūšanu Eiropas 
Savienībā un Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijā,

atzīmējot Ukrainas iedzīvotāju 
pārliecinošā vairākuma atbalstu Uk-
rainas integrācijai ES un NATO,

apsveicot deviņu Centrāleiropas 
un Austrumeiropas NATO dalībvalstu 
prezidentu 2022. gada 2. oktobra un 
2023. gada 22. februāra kopīgos pazi-
ņojumus, kuri uzsver atbalstu Ukrai-
nas eiroatlantiskajiem centieniem un 
mudina sabiedrotos būtiski palielināt 
militāro palīdzību Ukrainai,

atzinīgi vērtējot Ukrainas un Lat-
vijas Republikas plašo divpusējo attie-
cību attīstību un ievērojamo potenciā-
lu turpmākai sadarbībai visās kopīgo 
interešu jomās,

Ukrainas prezidents un Latvijas 
Valsts prezidents:
• atkārtoti apstiprina savu atbalstu 

starptautisko tiesību principiem, 
robežu neaizskaramībai un katras 
valsts tiesībām izvēlēties savu ceļu 
un drošības pasākumus;

• atkārtoti pieprasa, lai Krievijas 
Federācija nekavējoties, pilnībā un 
bez nosacījumiem izved visus sa-
vus militāros spēkus no Ukrainas 

teritorijas tās starptautiski atzītajās 
robežās;

• novērtē Latvijas nepārtraukto at-
balstu, kas ietver valdības, pašval-
dību, pilsoniskās sabiedrības un 
NVO centienus palīdzēt Ukrainai 
pretoties Krievijas agresijai, kā arī 
atbalstīt valsts atjaunošanā, jo īpaši 
Čerņigovas apgabalā;

• atzīmē gatavību arī turpmāk pilnībā 
ievērot Krievijas īstenoto Ukrainas 
teritoriju nelikumīgās aneksijas ne-
atzīšanas politiku;

• atzīst, cik svarīgi ir sadarboties 
ANO Ģenerālajā asamblejā un citās 
ANO struktūrās, ņemot vērā plašo 
darbu, kas paveikts ANO līmenī, lai 
stātos pretī Krievijas agresijai pret 
Ukrainu;

• pauž nožēlu par Krievijas Federāci-
jas agresijas pret Ukrainu smagajām 
cilvēktiesību un humānajām sekām, 
tostarp par nepārtrauktajiem uzbru-
kumiem kritiskajai infrastruktūrai 
visā Ukrainā, kas izraisa postošas 
sekas civiliedzīvotājiem, un pauž 
nopietnas bažas par lielo civilie-
dzīvotāju, tostarp sieviešu un bērnu, 
upuru skaitu, iekšzemē pārvietoto 
personu un bēgļu skaitu, kuriem 
nepieciešama humānā palīdzība, kā 
arī par pārkāpumiem un vardarbību 
pret bērniem;

• uzsver savu stingro apņemšanos 
nodot tiesai tos, kuri ir atbildīgi par 
kara un citiem smagajiem nozie-
gumiem, kas pastrādāti saistībā ar 
Krievijas agresijas karu pret Ukrai-
nu, un atbalstīt ad hoc starptautiskā 
tribunāla izveidi, lai nodrošinātu at-
bildību par agresijas noziegumu;

• uzsver nepieciešamību izveidot ju-
ridisku pamatu iesaldēto un apgrūti-
nāto Krievijas aktīvu izmantošanai 
Ukrainas atjaunošanas atbalstam un 
kompensācijas mērķiem;

• uzsver Ukrainas suverēno lēmumu 
par miera procesu un apliecina savu 
stingru atbalstu Globālajam mie-
ra samitam, kas tiks sasaukts, kad 
apstākļi to ļaus. Latvija pauž atzinī-
bu par Ukrainas miera formulu, ko 
prezidents Zelenskis prezentēja G20 

Bali līderu samitā 2022. gada 15. no-
vembrī;

• uzsver Ukrainas konsekvento cen-
tienu nozīmi Melnās jūras graudu 
iniciatīvas un humānās palīdzības 
programmas “Graudi no Ukrainas” 
turpināšanā, kuras mērķis ir uzlabot 
globālo nodrošinātību ar pārtiku;

• apsveic 2022. gada 23. jūnijā pie-
ņemto vēsturisko Eiropas Savienī-
bas valstu līderu lēmumu piešķirt 
Ukrainai ES kandidātvalsts statusu. 
Ukraina augstu vērtē Latvijas stin-
gro atbalstu Ukrainas pilntiesīgai 
dalībai ES un šajā nolūkā ir apņē-
musies operatīvi īstenot Eiropas Ko-
misijas ieteikumus, lai nekavējoties 
uzsāktu iestāšanās sarunas;

• apstiprina apņemšanos stiprināt 
kopīgos centienus, lai nodrošinātu 
turpmāku virzību uz ES un NATO 
standartu ieviešanu un Ukrainas in-
tegrāciju Eiropas Savienībā un Zie-
meļatlantijas aliansē;

• paziņo sekojošo:
◊ Latvijas Republika turpinās 

veicināt ES un sabiedroto spē-
cīgu un efektīvu politisko un 
materiālo atbalstu Ukrainai, 
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Atkal pienācis pie-

minekļu gāšanas laiks. 
Vai vismaz pārvietoša-
nas. Rīgas domes Pie-
minekļu padome piekt-
dien, 3. martā, izskatīja 

jautājumus par astoņu pieminekļu vai 
piemiņas plākšņu demontāžu vai pār-
vietošanu, un atbalstīja sešu objektu 
aizvākšanu.

Sociālie mediji tūliņ pat sprāga 
ar komentāriem par barbarismu, par 
mēģinājumu izdzēst vēsturi un līdzī-
gi. Kremļa troļļi, protams, darīja visu 
iespējamo, lai veicinātu neapmierinā-
tību, bet protestētāju pusē bija arī īsti 
cilvēki, kuri, acīmredzot, redzēji tikai 
ziņas par aizvākšanu, bet neiedziļinā-
jās iemeslos.

Visskaļākās sūdzības bija par 
Aleksandra Puškina, Andreja Upīša, 
un Annas Sakses pieminekļu aizvāk-
šanu.

Krievu dzejnieka Puškina pie-
mineklis pretlikumīgi uzstādīts 
2009. gadā Kronvalda parkā. Rīgas 
Vēsturiskā centra saglabāšanas un at-
tīstības padome, kā arī Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija 
abas bija atbalstījušas ideju Rīgā uz-
stādīt pieminekli Puškinam, bet abas 
noraidīja piedāvāto vietu Kronvalda 
parkā. Par spīti trūkstošajiem saskaņo-
jumiem, pieminekli uzstādīja. Tagad 
beidzot nāksies to novākt.

Padomju okupācijas varas aug-
stā funkcionāra un izcilā literāta 
Andreja Upīša piemineklis uzstādīts 
1982. gadā sakarā ar Latvijas PSR CK 
Politiskās izglītības un kongresu nama 
(tagad vienkārši Kongresu nama) celt-
niecību kā ansambļa sastāvdaļa. Tu-
vākajos gados ir paredzēts pārbūvēt 
Kongresu namu par Rīgas Filharmoni-
ju, un tāpēc jāparedz Upīša pieminekļa 
pārvietošanu ārpus konkursa objekta 
teritorijas robežām.

1930.to gadu komunistu pagrīdes 
aktīvistes, pēckara okupācijas varas 
propagandistes un rakstnieces Annas 
Sakses piemineklis agrāk atradās viņas 
bijušās dzīvesvietas dārzā, bet vēlāk 
demontēts un tagad bez saskaņošanas 
novietots pie brauktuves ārpus Latvijas 
Mākslinieku savienības Radošā kvar-
tāla Kombināts MĀKSLA Gaujas ielā.

Pieminekļu uzstādīšana un demon-
tēšana ir normāls process, kas vienmēr 
ir bijis pakļauts mākslai, politikai un 
mecenātu iegribai. Šī procesa regulē-
šanai ir pieņemtas dažādas normas, lai 
ierobežotu iespējamo patvaļu.

Pieminekļa demontēšana nenozī-
mē pieminekļa subjekta svītrošanas no 
vēstures. Brīvības alejā pie Ministru 
kabineta ēkas bija uzstādīts viens no 
diviem Rīgas 800 gadu jubilejai veltī-
tajiem vides objektiem. Tas sen jau ir 
demontēts, bet Rīga vēl stāv kā stāvē-

Melburnas Latviešu biedrības
MLS Inc. pilnsapulce

Šī gada pilnsapulce notiks 2023. gada 25. martā, plkst. 12.00, 
Braunšteina istabā, Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens Street, Elwood.
Darba kārta:

1. Pilnsapulces atklāšana, sapulces vadības ievēlēšana;
2. 2022. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana (protokolu 

izdalīs pirms pilnsapulces, un to var arī iepriekš saņemt, zvanot MLB 
sekretāra vietniekam Jānim Saltupam – 9853 9142);

3. Valdes un nozaru ziņojumi;
4. Revīzijas komisijas ziņojums;
5. Kasiera ziņojums (ieskaitot Akta 30. punkta 3. apakšpunktu) un nākamā 

gada budžeta pieņemšana;
6. Nākamā gada darba plāna pieņemšana;
7. Nākamā gada, gada maksas un iestāšanās maksas pieņemšana;
8. Valdes (office holders) vēlēšanas;
9. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.

Ir paredzēts, ka valde sastāvēs no 10 personām. Personām, kas vēlās kandidēt uz 
MLS Inc. (MLB) valdes amatiem, rakstiski jāpiesakās pie sekretāra vietnieka Jāņa 
Saltupa: 14 Banool Avenue, Kew, VIC 3101 (ar viena MLB biedra rakstisku 
atbalstu) līdz 2023. gada 16. martam, kā paredzēts mūsu statūtu punktā 23.1. Ja 
vēlaties vēl informāciju, lūdzu zvaniet I. Lainei, telefona nr. – 0421018063.
Sakarā ar kvorumu – pilnsapulce notiks, atsaucoties uz MLS Inc. (MLB) statūtu 
14. punktu, kas nosaka pilnsapulces kvorumu.

MLB valde

lai nodrošinātu Ukrainas valsts 
spēju efektīvi aizsargāt savu 
teritoriju uz sauszemes, jūrā un 
gaisā;

◊ Ukraina augstu novērtē Latvi-
jas Republikas sniegto palīdzī-
bu Ukrainas aizsardzības spēju 
stiprināšanai. Latvijas valdības 
un nevalstiskais sektors atbal-
stīs Ukrainu tik ilgi, cik tas 
būs nepieciešams, un turpinās 
sniegt Ukrainai spēcīgu mili-
tāro, tehnisko, aizsardzības un 
humāno palīdzību;

◊ Latvijas Republika atbalsta 
Ukrainas pievienošanos Zie-
meļatlantijas aliansei, tiklīdz 
apstākļi to ļaus;

◊ Ukraina un Latvijas Republika 
pauž gatavību rīkot divpusē-

jas konsultācijas par Ukrainas 
drošības jautājumu risināšanu 
pirms iestāšanās NATO;

• pēc 2022. gada Trīs jūru iniciatī-
vas (TJI) samita un biznesa foruma 
Rīgā Ukraina un Latvijas Repub-
lika uzsver Ukrainas kā partnera 
daudzlīmeņu iesaistes nozīmi TJI 
aktivitātēs. Latvijas Republika kā 
TJI dalībvalsts veicinās Ukrainas 
iesaistīšanos dažādos projektos, lai 
sekmētu pēckara atveseļošanos, jo 
īpaši enerģētikas infrastruktūras, 
transporta un digitalizācijas jomās;

• Ukraina un Latvijas Republika ap-
ņemas cieši koordinēt šo jautājumu 
risināšanu, pastiprinot divpusējās 
konsultācijas.

Ukrainas prezidents
Volodimirs Zelenskis

Latvijas Valsts prezidents
Egils Levits

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA
Turpinājums no 2. lpp.

dama.
Koka Fricis arī sen jau demontēts 

un atvietots uz īsu laiku ar Kārli Mark-
su, un tagad ar pieminekli Gunāram 
Astram. Bet Pirmais pasaules karš 
nav svītrots no skolu programmām. 
Pieminekļa Uzvaras parkā Pārdauga-
vā demontēšana nenozīmē okupācijas 

vēstures aizmiršanu.
Pieminekļi vienmēr būs ierobežotā 

skaitā, un tāpēc mums, kā sabiedrībai, 
ir jāatbild uz jautājumiem – ko mēs 
gribam, lai mums atgādina, ko mēs 
gribam slavēt, ko mēs gribam pelt? 
Tieši te ir visa būtība.

GN
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SLT Melburnā
Teātra nometne – jā, lūdzu!

Pateicoties SLT (Sid-
nejas Latviešu teātris), 
Melburnas Daugavas 
skolas skolniekiem bija 
vienreizēja iespēja pil-
nīgi un kārtīgi iejusties 
teātra dzīvē. Lai gan 

skolēni no sākuma nezināja, Ko īsti 
sagaidīt? Kas ir šie SLT cilvēki? un 
Kāpēc tik agri bija jābūt skolā? Tad 
tomēr diezgan ātri skolēni jau tēloja 
vardes un vistas; zīmēja valsts prezi-
denta portretus un gatavoja puķu kos-
tīmus Dilles Tantes izrādei.

Skolēni smējās un priecājās, no-
darbojoties ar teātra lietām... skatījās 

kā ar elektriskais pacēlājs gaismas 
aparātus piekāra pie griestiem un kā 
aktieri ar vienkāršām drēbēm un gri-
mu, pārvērtās uz pavisam ko citu.

Lai gan sestdienas diena bija gara, 
skolēni, kam bija lomas svētdienas izrā-
dei, nevarēja sagaidīt teātra uzvedumu.

Ierodoties svētdien Latviešu namā, 
skolēni jau bija klāt un gatavi turpināt 
vakardienas priekus.

Tagad skolēni paši ģērbās kostīmos 
un kārtīgi iejutās savās lomās. Bija pa-
tiešām prieks redzēt visu procesu no A 
līdz Z, un skolēniem bija vienreizējā 
iespēja šādā nometnē piedalīties.

Izrādē Dilles tante piedalījās Mel-

burnas Latviešu biedrības Daugavas 
skolas skolēni: Marta Andersone, 
Ģirts Balmaks, Gustavs Kaiva, 
Amelia Karantajers, Krista Kaspar-
sone, Dace Kaziņa, Laila Rozīte un 
skolotājs Matīss Kaziņš, kā arī ALT 
aktieris Pēteris Saulītis.

Paldies SLT par iespēju un sadarbī-
bu un paldies LVA par finansiālo atbal-
stu, ka Melburnas Latviešu biedrības 
Daugavas skolas skolēni varēja apgūt 
un iemācīties kaut ko jaunu. Esam ga-
tavi šo visu atkārtot 2024. gadā!!

Dzintra Latiša,
Daugavas skolas pārzine
Laikrakstam „Latvietis“

Dilles Tante ansamblis: priekšā bērni Amelia Karantajers, Krista Kasparsone, Dace Kaziņa, Marta Andersone, Laila 
Rozīte, Ģirts Balmaks, Gustavs Kaiva; aiz bērniem: Ojārs Greste, Ilze Nāgela, Jānis Grauds, Matīss Kaziņš, Aija Brū-
vere, Jānis Kārkliņš, Jānis Čečiņš, Andris Kariks, Pēteris Saulītis un režisore Ilona Brūvere.
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Lecam, kā vardes.
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Staigājam, kā vistas.
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Prezidentu portreti.
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Staigājam, kā suņi.
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Ceturtdien, 23. feb-
ruārī, Dienvidaustrālijas 
parlamenta mājas priek-
šā notika demonstrācija 
pret Krievijas karu Uk-
rainā, atzīmējot gadu 
kopš kara sākumu.

Solidaritātē ar ukraiņu kopienu 
Adelaidē, latviešu sabiedrību demons-
trācijā pārstāvēja Latvijas god. konsuls 
Dr. Valdis Tomanis, LAAJ, DLOA, 
Adelaides Latviešu biedrības un Dau-
gavas Vanagu pārstāvji.

Ļaudis uzrunāja Dienvidaustrālijas 
premjers Peter Melanauskas, opozī-
cijas vicepriekšsēdis, deputāts Džons 
Gārdners, Franks Fursenko – ukrai-
ņu kopienas priekšsēdis Dienvidaus-
trālijā un nesen kā Adelaidē ieradusies 
bēgle no Ukrainas un citi.

Dienvidaustrālijas parlamenta de-
putāti pirms demonstrācijas vienbal-
sīgi pieņēma rezolūciju, nosodot Krie-
viju par nelikumīgu, neattaisnojamu 
iebrukumu Ukrainā. 

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

Protesta mītiņš, atzīmējot vienu gadu kopš Krievija iebruka Ukrainā. 2023. gada 24. februārī pie Dienvidaustrālijas 
Parlamenta nama.
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Solidaritāte ar Ukrainu
Arī latvieši piedalās protesta mītiņā

Dienvidaustrālijas premjers Pēteris Malinauskas runā protesta mītiņā, atzī-
mējot vienu gadu kopš Krievija iebruka Ukrainā. 2023. gada 24. februārī pie 
Dienvidaustrālijas Parlamenta nama.
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Protesta mītiņš. Kreisajā pusē redzami adelaidieši ar Latvijas karogiem: Latvi-
jas goda konsuls Dienvidaustrālijā Valdis Tomanis un Astra Kronīte.
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Valdis Tomanis protesta mītiņā.
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Nesen, Sidnejas 
Latviešu Namā notika 
neparasts izklaides pa-
sākums ar gleznošanas 
meistarklasi. Pasākumu 
atklāja Marika Mak-
kjū (McCue), Susan 

Kolija (Colley), Zaiga Mengelsone 
un arī es – Marita Lipska. Nu jau būs 
gandrīz gads, kopš Sidnejas Latviešu 
Biedrības paspārnē darbojas apakšor-
ganizācija Saknes un Zari. Savā uz-
runā Marika īsumā pastāstīja par šīs 
jaunās apakšorganizācijas darbību un 
mērķiem, kuras pamatuzdevums ir ai-
cināt kopā dažādu paaudžu latviešus 
Sidnejā, rīkot kultūras un mākslas pa-
sākumus, kā arī dažādu latvisko arodu 
un iemaņu meistarklases. Tas veicinātu 
latvisko kultūru, tradīcijas un valodas 
prasmes, satuvinātu vairāku paaudžu 
latviešus ar dažāda līmeņa latviešu va-
lodas un kultūras zināšanām.

Pēc Susanas paskaidrojuma par 
plānotajiem pasākumiem šajā gadā, es 
uzsāku prezentāciju uz lielā ekrāna. 
Pastāstīju par slaveno latviešu glezno-
šanas vecmeistaru Vilhelmu Purvīti 
(1872 – 1945), kuram iepriekšējā gadā 
Latvijā tik atzīmēta 150 gadu jubileja 
ar vairākām gleznu izstādēm. V. Pur-
vītis ir viens no latviešu slavenākajiem 

ainavu gleznotājiem, kuru fantastiskie 
ainavu darbi ir daudzās privātās ko-
lekcijās un vairākos mākslas muze-
jos Eiropā un arī Krievijā. Reti kurš 
no klātesošiem zināja, ka V. Purvī-
tis ir galvenais ideju autors Latvijas 
Mākslas Akadēmijas dibināšanai 
1919. gada augustā. Visi varēja aplūkot 
pazīstamākos V. Purvīša darbus.

Otrā prezentācijas daļā parādīju 
slavenās latviešu gleznotājas Maijas 
Tabakas gleznas un īsumā iepazīstināju 
ar viņas autobiogrāfiju. Maija Tabaka 
ir ļoti talantīga mūsdienu latviešu glez-
notāja, kuru mākslas vērtētāji ir nodē-
vējuši par reālistisko sapņotāju. Viņas 
gleznas ir krāšņas un piesātinātas ar 
fantastiskiem un iluzoriem elementiem.

Prezentāciju noslēdzu ar modernās 
un abstraktās mākslas darbiem. Jaut-
rību izsauca vairākas abstraktas glez-
nas, kuras var iegādāties internetā par 
daudziem tūkstošiem un pat miljoniem 
dolāru, bet par to kvalitāti, katrs var 
izteikt savu viedokli. Noslēgumā mā-
cītājs Raimonds Sokolovskis nospē-
lēja latviešu tautas dziesmas Aiz ezera 
augsti kalni melodiju, dodot iespēju 
katram klātesošam pārdomāt redzēto.

Pēc prezentācijas visi dalībnieki 
tika aicināti uz gardām pusdienām, 
kur neizpalika aukstā zupa, rosols un 

saldais ēdiens ar auzu pārslām. Visi 
labi paēduši nu jau varēja doties uz 
gleznošanas meistarklasi. Šeit katram 
bija brīva izvēle – sekot meistarklasei 
un gleznot vai nu V. Purvīša ainavu 
Pavasaris, gleznot uz audekla pare-
dzēto attēlu ar jau iezīmētām līnijām 
un kontūrām, vai arī pašam iedomāties 
un gleznot savu sapņu gleznu, vai se-
kot savām noskaņām un brīvi klāt krā-
sas uz audekla, īpaši nedomājot par re-
zultātu. Vārdu sakot, katrs varēja brīvi 
darīt ko vēlas. Mēs organizatori bijām 
sagādājuši katram dalībniekam audek-
lu, akrila krāsas un otas, kā arī foto 
attēlu ar V. Purvīša gleznu Pavasaris.

Fonā skanēja jauka meditatīva mū-
zika, un no malas varēja redzēt, ka visi 
dalībnieki ar prieku piedalās šai pro-
cesā. Daži tikai pirmo reizi mūžā lika 
akrila krāsas uz audekla un mēģināja 
veidot kādu ainavu vai tēlu. Visiem 
atnākušajiem tas bija vienreizīgs un 
aizraujošs piedzīvojums. Katrs varēja 
būt saskaņā ar sevi un piedalīties rado-
šā procesā. Atklāt sev vēl nezināmas 
izjūtas, kādas rodas, kad paši ar savām 
rokām esam ko uzmeistarojuši.

Uz brītiņu gleznošanu pārtraucām 
un devāmies kafijas pauzē, lai baudītu 

Gleznošanas meistarklase Sidnejas Latviešu namā
Plānoti vairāki pasākumi šajā gadā.

Gleznošanas meistarklase.
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Meistarklases laikā radītie darbi.
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gardu kūciņu un kafiju.
Pēc pauzes turpinājām pabeigt 

savus iesāktos darbiņus. V. Purvīša 
ainavu gleznot bija izvēlējušies kādi 
desmit dalībnieki. Man pašai tas bija 
diezgan liels notikums, jo gleznošanas 
meistarklasi vadīju pirmo reizi. Kā 
jau rakstīju iepriekš, un arī visi draugi 
labi zin, ka mēs ar Mariku gleznošanu 
esam uzsākušas tik dažus gadus atpa-
kaļ. Esmu izgājusi vairākus gleznoša-
nas kursus: gleznošanas pamatkursu, 
Abstrakto mākslu un Kompozīciju. 
Gleznošanas meistarklasei gatavojos 
diezgan nopietni, pati izmēģināju uz-
gleznot V. Purvīša Pavasari vairākas 
reizes un arī pārdomāju secību, kādā 
vadīt nodarbību soli pa solim, lai kat-
ram būtu vieglāk sekot un varētu ātrāk 
uzgleznot šo ainavu.

Protams, ka dalībnieki arī varēja 
brīvi improvizēt un veidot savu unikā-
lo versiju par šo slaveno gleznu. Mūsu 
nodarbībā piedalījās divas igaunietes 
un bija arī iemaldījies viens ķīnietis, 
kurš tik nesen ir ieradies Austrālijā. 
Bija jauki vērot, ka arī tie kuri bija 
izvēlējušies moderno mākslu, savus 
darbiņus uzgleznoja ar izdomu, impro-
vizējot un patiesībā vadoties pēc izjū-
tām. Jautrību izraisīja Ievas Trenkeles 
piebilde, ka viņas abstraktās mākslas 
gleznu internetā varētu piedāvāt par 
16 milj. dolāru! Pasākuma noslēgumā 
mēs visi sanācām kopā uz kopbildi. 
Katrs dalībnieks ar prieku un lepnumu 
fotografējās ar savu tikko radīto glez-
niņu. Kā paši dalībnieki izteicās, viņi 
ar lielu prieku bija izbaudījuši šo glez-
nošanas procesu, guvuši labāku saprat-
ni par gleznošanu un kopumā lieliski 
un vērtīgi pavadījuši savu brīvo laiku.

Ļoti liels paldies jāsaka visiem 

pasākuma organizatoriem, kuri ne-
savtīgi ieguldīja savu brīvo laiku un 
enerģiju, lai šī meistarklase notiktu – 
Marikai Makkjū (McCue), Susanai 
Kolija (Colley), Zaigai Mengelsonei 
un arī Marikas meitiņai Nikolai. Vi-
sas dāmas ņēma aktīvu līdzdalību pie 
pasākuma sagatavošanas: materiālu 
iegādes, telpu iekārtošanas, ēdienu pa-
gatavošanas, telpu pušķošanas, kā arī 
aktīvi palīdzēja un atbalstīja katru da-
lībnieku visa pasākuma norises laikā.

Arī man pašai bija liels gandarī-
jums par novadīto meistarklasi, par 
to, ka visi bija priecīgi un apmierināti. 
Šeit gribētos atgādināt, ka mēs cilvēki 
patiesībā esam daudzdimesionālas būt-
nes, un mūsu iespējas un talanti bieži 
vien ir daudz plašāki nekā mēs domā-
jam. Paldies visiem par uzticēšanos, sa-
darbību un kopā būšanas prieku radot!

Marita Lipska
Laikrakstam „Latvietis“

Gleznošanas meistarklase ...
Turpinājums no 6. lpp.

„Work in Riga“
Rīga piesaista ārvalstu talantus un jaunus uzņēmumus

Lec, saulīte, rītā agri,
Spīd ar’ mūsu sētiņā:
Ir mums tava gaišumiņa
Vajadzēti vajadzēja.
Sagaidīt jauno sauli Lielās dienas 

rītā. Rītā, kad nakts un dienas garums 
izlīdzinās, lai nākamajā dienā jau die-
na būtu garāka par nakti. Iezīmēt un 
ieslēgt šo rītu savā apziņā. Būt pamo-
dušamies un saules parādīšanās mirkli 
sagaidīt. Tas ir tik svarīgi mūsu apzi-
ņai. Mūsu ES. Mūsu iekšējai saulei. 
Tas nav tikai tradīcijas saglabātāja 
pienākums. Mūsu senie ļaudis, kas šos 
svētkus svētīja, to nedarīja kādas tra-
dīcijas saglabāšanas nolūkos. Viņi to 
darīja savam labumam. Un savas sai-
mes, savas sētas un lauku labumam. 
Mēs to turpinām. ARĪ savas tautas 
labumam.

Mūsu mazais kosmoss rit saskaņā 

ar lielo. Mūsu iekšējā saule 
ir saskaņā ar sauli pie debe-
sīm. Jo viss ir pēc vieniem 
un tiem pašiem likumiem 
uzbūvēts. Tik cilvēkam pie 
tā visa ir klāt vēl dots arī to 
apzināties. Dabā un Visu-
mā viss ir savā zināmā sa-
skaņā. Tā dzīvo to vienkār-
ši un dabiski. Mūsu dzīves 
labums ir Apziņa. Sākam 
rītu ar sauli un svētam, dzī-
vojam dienu ar sauli.

Bārbeles folkloras 
kopa TĪRUMS un Baldo-
nes folkloras kopa MAN-
TOJUMS (kopu vadītāja Irita Vim-
ba) Lielo dienu gaidīs un godinās 
2023. gada 18. marta rītā Zvirgzdes 
kāpā Vecumnieku pusē. Pulcēsimies 
no sešiem rītā. Ikviens, kurš vēlas būt 

kopā ar mums, laipni aicināts pievie-
noties.

Lai mums izdodas!
Gunta Saule,

kopas dalībniece

Lielā diena
Aicinājums pievienoties

Rīgas investīciju un tūrisma aģen-
tūrā 2023. gads sācies gan ar inovā-
cijām darbaspēka piesaistes veicinā-
šanā, gan starptautisku uzņēmumu 
piesaisti: izveidota starptautisko ta-
lantu piesaistes platforma Work in 
Riga un pieejamāka padarīta Workca-
tion programma, kas aicina uzņēmu-
mus Rīgā pavadīt apmaksātu darbat-
vaļinājumu.

Work in Riga* – Platformā ērtā un 
saprotamā veidā apkopota informācija 
darba meklētājiem no Eiropas Savie-
nības valstīm, ārpus ES un diasporā 
dzīvojošajiem. Šī ir vienīgā platforma, 
kura sniedz uzskatāmu un saprotamu 
informāciju par visiem ar pārcelšanos 

un darba uzsākšanu saistītajiem jau-
tājumiem vienkopus. Tāpat pieejamā 
informācija ir noderīga arī Rīgā jau 
esošajiem uzņēmumiem un potenciā-
lajiem investoriem.

Workcation** – Lai piesaistītu 
ārvalstu uzņēmumus Rīgai, kā arī 
attīstītu un pozitīvi ietekmētu pilsē-
tas ekonomiku un uzņēmējdarbību, 
2022. gada izskaņā tika uzsākta dar-
batvaļinājuma jeb Workcation prog-
ramma. Programmas ietvaros dalīb-
nieki var ne vien strādāt un dzīvot 
Rīgā, bet arī iepazīt pilsētas piedāvātās 
iespējas, vietējo darba ētiku, cilvēkus 
un vidi. Darba brīvdienas kļūst arvien 
populārākas vairāku faktoru ietekmē: 

sniedz iespēju strādāt attālināti, kā arī 
uzņēmēju vēlme balansēt privāto un 
darba dzīvi.

Ja Jums ir interese vai jautājumi 
par jauno Work in Riga platformu vai 
Workcation programmu, aicinām sazi-
nāties ar mums: invest@riga.lv.

Rīgas investīciju un tūrisma 
aģentūra

Torņa iela 4-3B, Rīga, LV-1050
LiveRiga.com

* https://www.liveriga.com/en/work-
in-riga

** https://www.liveriga.com/en/
invest/for-investors/incentives-for-
investors/workcation-riga
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Atšķirībā no augstā-
kos un zemākos amatos 
sēdošiem politiķiem, kuri 
lielāku algu saņem jau no 
pirmā janvāra, ārstiem un 
māsām paredzētais algas 

pieaugums būs tikai no 1. aprīļa, kad va-
rētu stāties spēkā šā gada budžets. Tur-
klāt, ja politiķu algas pieaugums mērāms 
ar četrciparu skaitli, tad ārstiem uz rokas 
tie būs papildu 82 eiro, māsām – 76 eiro. 

Latvijas Televīzijas raidījums de fac-
to ziņo, ka, lai arī jaunais budžets formāli 
paredzēs nelielu finansējuma pieaugumu, 
tomēr jau tagad virknē ārstu prakšu, vai-
rākās pozīcijās, noticis samazinājums. 
Viens no tiem skar ikmēneša pamatmak-
sājumu, kas daudziem sarucis pat par vai-
rākiem simtiem. Kopumā uz visām ģi-
menes ārstu praksēm Nacionālā veselības 
dienesta (NVD) aprēķinātā kapitācijas 
nauda (maksa par praksē reģistrētajiem 
pacientiem un viņu apmeklējuma biežu-
mu) 2023. gadam ir par 400 000 eiro ma-
zāka nekā pagājušajā gadā.

Jaunie līgumi ģimenes ārstiem 
janvārī nesa daudz mazāk prieka nekā 
jaunās algas politiķiem. Ārstiem algas 
pielikums – 82 eiro – uz rokas būs tikai 
no aprīļa, līdz ar jauno valsts budžetu. 
Taču jau ar janvāri daudziem ģimenes 
ārstiem faktiskā samaksa par praksē re-
ģistrētajiem pacientiem ir sarukusi – pat 
par vairākiem simtiem mēnesī. Šo mak-
sājumu, ko sauc par kapitācijas naudu, 

aprēķina pēc pacientu skaita, vecuma 
un ārsta apmeklējuma biežuma. 

Ģimenes ārste Māra Melderes savā 
praksē Rojā aprūpē 1200 pacientu. Bet, 
kāds varētu būt šā gada budžets, viņa pat 
vēl īsti nezina. „Diemžēl vēstules, kuras 
mēs saņemam no NVD, ir diezgan ne-
skaidras, pašreiz vēl īsti neko neizsakošas. 
Vienīgais, ko es esmu sapratusi, ka kapi-
tācijas nauda tik tiešām tiks samazināta 
tām praksēm, kurās reģistrēti vairāk pie-
augušo, sākot no 18 gadu vecuma – jo vai-
rāk praksē seniori, jo patēriņa koeficients 
pašreiz ir mazāks,“ stāsta Māra Meldere.

Rīgas centrā strādājošā ģimenes ārs-
ta Andra Baumaņa praksē ir ap diviem 
tūkstošiem pacientu, tostarp, aptuveni 
ceturtā daļa bērnu. Šeit no 1. janvāra 
kapitācijas nauda ik mēnesi būs mazāka 
par aptuveni trīssimt eiro. Taču mazākās 
praksēs, viņa ieskatā, tas būs arī jautā-
jums par izdzīvošanu. „Jo ārstam prakse 
mazāka, kaut vai teritorijas dēļ, laukos, 
tā ir nepietiekama, viņš saprot, ka viņš 
būs spiests no savas algas, jo kapitācijas 
nauda ietver algu, segt šīs izmaksas, ko 
viņam pērn sedza valsts caur šo kapitā-
cijas maksājumu,“ norāda Baumanis.

Būtībā šī nauda veido katras 
prakses pamatfinansējumu, no kura 
apmaksā reģistratoru, prakses izde-
vumus, nodokļus un ārsta algu, kas 
noteikta kā nepilni 1400 eiro uz rokas 
(no 1. aprīļa – 1479 eiro).

NVD skaidro, ka kapitācijas naudu ik 

gadu pārrēķina, ņemot vērā pacientu skai-
tu un to, cik bieži viņi apmeklēja ģime-
nes ārstu. Un formula nozīmē, ka šoreiz 
samazinājums būs tieši tajās praksēs, kur 
ir vairāk pieaugušo, kas pie ārsta pērn gā-
juši retāk nekā bērni. Iepriekš tā nav bijis. 

Ārstiem ir aizdomas, ka šo faktu ie-
tekmējis tas, ka kovida laikā pacientus, jo 
īpaši vecāka gadagājuma cilvēkus, bie-
žāk konsultēja telefoniski. „Kovida lai-
kā, esošos pacientus nevarējām pieņemt 
klātienē un bija arī aicinājums no valsts 
sniegt attālinātas konsultācijas, kuras, 
iespējams, tagad netiks ņemtas vērā šajā 
aprēķina formulā,“ saka Meldere.

To, ka šī problēma skars daudz 
ārstu, apliecina Latvijas Lauku ģi-
menes ārstu asociācijas vadītāja Līga 
Kozlovska, kura šobrīd ir arī Saeimas 
opozīcijas deputāte (ZZS). „Patēriņa 
koeficientā pašreiz netiek rēķinātas un 
vispār kaut kādā veidā no apmeklējumu 
skaita tiek izņemtas telefona konsultā-
cijas, kas prasa tikpat lielu atbildību, un 
tikpat lielu darbu,“ saka Kozlovska.

Veselības dienesta sagatavots pie-
mērs par piecu dažādu ārstu praksēm, pie 
līdzīga pacientu skaita (aptuveni pusotrs 
tūkstotis pacientu), rāda, ka vienā prak-
sē šogad kapitācijas nauda mēnesī augs 
par 759 eiro, vienā par 166 eiro, bet trijās 
samazinājums būs par 220 un 320 eiro.

„Mēs pēdējā sanāksmē ar ģimenes 

Imanta Ziedoņa ju-
bilejas gadā pie bērniem 
no jauna ciemos nāk 
Imanta Ziedoņa pasaku 
tēls suns Funs. Ziedoņa 
muzejs zinātkāro suņa 
Fuņa tēlu radījis, lai 
turpmāk tas sarunātos 
ar pirmsskolas vecuma 
bērniem muzejā Murjā-
ņos un citur Latvijā.

Dzejniekam Iman-
tam Ziedonim arvien ir 

rūpējis dot bērniem pilnīgu un kva-
litatīvu priekšstatu par pasauli, kurā 
viņiem jādzīvo. „Imants Ziedonis bēr-
nus uzskatīja par līdzvērtīgiem sarunu 
biedriem. To apliecina arī dzejnieka 
darbošanās bērnu literatūras veicinā-
šanā un radītā literatūra bērniem – pa-
sakas, ābece, iecere par enciklopēdiju 
sēriju bērniem. Domājām, kā mūsdienu 
„digitālos bērnus“ radoši izglītot par 
apkārtnē un pasaulē notiekošo. Iedves-
mu meklējām Imanta Ziedoņa „Pasaka, 
kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spē-
lēt”, kur galvenais varonis ir suns Funs. 
Ar suņa Fuņa palīdzību Ziedoņa muzejs 

uzsāk ceļu pie bērniem, lai stāstītu un 
parādītu, cik bagāta un nozīmīga ir 
Latvija un mūsu kultūra,“ stāsta Ziedo-
ņa muzeja vadītāja Rūta Šmite. Ziedo-
ņa muzejam tas ir jauns sākums – plā-
nots, ka suns Funs stāstīs par Latvijas 
dārgumiem animācijas filmiņās, veidos 
izzinošas darba lapas, Murjāņos sagai-
dīs pirmsskolas vecuma bērnu auditori-
ju un rotaļāsies ar bērniem citos veidos.

Kopā ar talantīgu komandu radīts 
mākslinieciski augstvērtīgs suņa Fuņa 
tēls. Šī tēla un pirmās animācijas fil-
miņas radīšanā piedalījās fonda Viegli 
un muzeja radošās komandas, dizaina 
studijas Overpriced māks-
linieki, bērnu grāmatu autore Agnese 
Vanaga un animators Zigfrīds Nikla-
vičs. Īpaši animācijas filmiņai fon-
da Viegli dibinātājs, mūziķis Renārs 
Kaupers radījis dziesmu, kas ieskaņota 
kopā ar bērnu vokālās studijas Knīpas 
un Knauķi dalībniekiem.

Animācijas filmiņas pirmā epizo-
de Suns Funs un Rīga radīta ar Rīgas 
domes finansiālu atbalstu. Ziedoņa 
muzejs ar īpašu suņa Fuņa programmu 
jau devies uz ciemos uz bērnu dārziem 

Rīgā. Vairāk informācijas par muzeju 
un suni Funi var atrast Ziedoņa mu-
zeja sociālo tīklu profilos: facebook.

com/Ziedonamuzejs/, instagram.com/
ziedonamuzejs/ un mājas lapā http://
www.ziedonamuzejs.lv/.

Suns Funs un pasaule pirmā sērija 
Suns Funs un Rīga:

https://youtu.be/z1gfOywcySc
Dziesmiņa Suns Funs:

https://youtu.be/Y58u9ljihOo

Kristiāna Pauliņa
kristiana.paulina@ziedonamuzejs.lv

Imanta Ziedoņa suns Funs atgriežas pie bērniem
Lai stāstītu un parādītu, cik bagāta un nozīmīga ir Latvija un mūsu kultūra

Prasību vairāk, naudas mazāk. Kurš ārstēs?
Pēdējo divu gadu laikā ģimenes ārstu skaits jau sarucis par 49
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Leģendārā dejotāja, 
horeogrāfe un pasnie-
dzēja Vija Vētra šī gada 
6. februārī atzīmēja savu 
100. dzimšanas dienu.

Jau 50 gadus Vija Vēt-
ra dzīvo Westbeth Artists’ 
Community centrā, Ņujor-

kā. Ņujorkas pilsētas galva Ēriks Adams 
(Vija Vētra Day) pasludināja 6. februā-
ri par Vija Vētra Day. Nākamajā dienā, 
svinīgajā ceremonijā Latvijas Pastāvīgā 
Pārstāvniecībā ANO Ņujorkā, vēstnieks 
Andrejs Pildagovičs jubilārei pasniedza 
Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita 
Cildinājuma rakstu par mūža ieguldīju-
mu kultūrā un mākslā. Šajās dzimšanas 
dienas svinībās Latvijas misijā piedalījās 
pulciņš Vija Vētras draugu.

Vija Vētra ir uzstājusies četros 
kontinentos, sniedzot vairākas izrādes 
uz skatuves, televīzijā un filmās. Aus-
trālijā Vijai Vētra nodzīvoja 16 gadus, 
kur viņa uzstājās vairākos pašas radītos 
televīzijas raidījumos. 1962. gadā dejotā-
ja atgriezās Eiropā, kur viņa pasniedza 
deju klases Romas Operas baleta skolā 
un viesojās ar koncertiem un uzvedu-
miem Barselonā, Parīzē, Madridē un 
Londonā. Atzīmējot Latvijas Republikas 
proklamēšanas 50. gada dienu, Vija Vēt-
ra devas turnejā uz Kanādu un Ameri-
ku, kur viņa uzstājās 36 pilsētās.

1990. gadā, toreizējais 
Kultūras fonda priekšsēdē-
tājs Imants Ziedonis aici-
nāja izcilo dejotāju apmeklēt 
savu dzimteni un sniegt kon-
certu. Kopš tā laika, atskai-
tot divus gadus, kad pasaulē 
plosījās Covid 19, Vija Vētra 
ik gadu apciemo Latviju, kur 
viņa uzstājās ar savām izrā-
dēm un sniedz meistarklases. 
Vija Vētra saka: „Vienmēr 
cenšos atgriezties savā dzim-
tenē ceriņu ziedēšanas laikā. 
(Man ir) svarīgi būt Latvijā, 
būt kontaktā ar savu dzimto 
zemi… Tieši Latvijā man al-
laž vajag atgriezties kā gāj-
putnam, jo (tur) gūstu spēkus 
tālāk dzīvot savu dzīvi.“

Par nopelniem Latvijas 
labā Vija Vētra 1999. gadā 
tika apbalvota ar Trīszvaig-
žņu ordeni.

2023. gada vasarā Vija 
Vētra plāno atgriezties Lat-
vijā, kur 20. jūnijā Rīgas Lat-
viešu Biedrības Lielajā Zālē 
notiks viņas godināšana un 
uzstāšanās.

Kaut Vija Vētra manai 
ģimenei bija labi pazīstama jau no tiem 
laikiem, kad viņa dzīvoja Melburnā, ar 

viņu tuvāk iepa-
zinos 2018. gadā, 
kad viņa ciemojās 
Rīgā, lai pasniegtu 
deju meistarklases.

Man atkal bija 
tas gods ar viņu tik-
ties šī gada februārī 
Ņujorkā, kad varē-
jām nosvinēt viņas 
jubileju. Ar lielu lep-
numu jubilāre man 
izrādīja savu kostī-
mu un programmu 
kolekcijas. Viņas 
dzīvokļu mājā un 

restorānā, kur pusdienojām, Vija visiem 
ir labi pazīstama; uz ielas viņa arī tiek 
sveicināta. Westbeth Community Artists’ 
centrā viņa tiek dēvēta kā šī centra ikona.

Vija Vētra joprojām ir ļoti vitāla 
dāma, kurai ir interesi runāt par pasaules 
notikumiem, par saviem piedzīvojumiem 
un par viņas mīļo dzimteni. Jubilāre seko 
notikumiem Latvijā un 2022. gada ok-
tobrī piedalījās 14. Saeimas vēlēšanās, 
vēlēšanu iecirknī Ņujorkā.

Vija Vētra ir apbrīnojama perso-
na! Sveiksim šo unikālo, talantīgo un 
šarmanto dāmu viņas jubilejā!

Jānis Roberts Dēliņš,
LR goda konsuls Melburnā, 

Austrālijā
Laikrakstam „Latvietis“

Vijai Vētrai – 100!
Leģendārā dejotāja, horeogrāfe un pasniedzēja

Vija Vētra ar „Vija Vētra Day“ proklamāciju.
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Vija Vētra un Jānis Dēliņš Ņujorkā 2023. gadā.
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ārstiem diskutējām par to, ka mēs viņus 
varbūt varētu nofiksēt, nevis skatīties pēc 
tā, kā katru gadu viņi mainās, atkarībā 
no apmeklējuma,“ saka NVD Ārstnie-
cības pakalpojumu departamenta direk-
tore Alda Reinika, norādot – to, ka šāds 
rādītājs ir nepieciešams, ģimenes ārsti 
neapšauba un tāds ir arī citās valstīs.

Māra Meldere savu praksi Rojā 
atvērusi salīdzinoši nesen, pirms trim 
gadiem. Taču nu jau ir skaidrs, ka te 
viņa nepaliks, un pārcelsies uz novada 
centru: „Rojā ģimenes ārsta praksi uz-
turēt nav rentabli. Gadās situācija, ka 
ārstam pašam ir jāpiemaksā. Taču no-

teicošais ir cilvēkresursu faktors, kā-
pēc esmu nolēmusi pārcelt savu ģime-
nes ārsta praksi no Rojas uz Talsiem“.

Līdz ar jauno budžetu ārstu 
praksēm paredzēts pielikums telpu 
īres kompensācijai (480 plus 250 = 
730 eiro). No aprīļa gaidāms algas pie-
likums – 82 eiro uz rokas. Taču fak-
tiski, rēķinot pēc NVD sniegtajiem da-
tiem, salīdzinājumā ar pagājušo gadu 
(un neierēķinot kovida piemaksas), fi-
nansējuma apjoms uz vienu praksi vi-
dēji mēnesī pieaugs tikai par 194 eiro.

Turklāt šogad ne tikai samazināta 
kapitācijas nauda. Ar šo gadu pazūd 
arī visas piemaksas saistībā ar kovida 
manipulācijām. Nebūs arī atbalsta par 
ārsta aizvietošanu viņa prombūtnes 

laikā. Bet lielākais zaudējums dau-
dziem ir tieši tas, ka vairs netiek ap-
maksāts trešais darbinieks praksē.

Piemēram, aizvadītā gada decem-
brī šādu iespēju izmantoja trešdaļā no 
ģimenes ārstu praksēm, turklāt 331 
praksē tas bija pilnas slodzes darbs.

„Mēs, Lauku ģimenes ārstu asoci-
ācija, izsūtījām tādu divu dienu aptau-
ju – ko viņi darītu, kā viņi domā strādāt, 
ja nebūs trešā palīga, finansējums īstenī-
bā samazinās, nevis palielinās, un darba 
pienākumi palielinās. Un tad bija šī ziņa 
ka gandrīz trešā daļa ir ar mieru neslēgt 
līgumus ar valsti,“ stāsta Kozlovska. 

„Es pieļauju, ka visi kopā šie visi 

Prasību vairāk, naudas mazāk...
Turpinājums no 8. lpp.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2023. gada 8. martā

Imants Gross stāsta: „1990. gada 
4. maijā, kad notika balsošana par Lat-
vijas izstāšanos no Padomju Savienī-
bas, es biju klāt sesiju zālē Augstākajā 
Padomē (tagad Saeima) un klausījos. 
Tas ir viens no maniem absolūti spilg-
tākajiem piedzīvojumiem dzīvē! Man 
tas likās sapnis, ka Latvija varētu būt 
neatkarīga.“ Un atzīst: „Ar to, ko mēs 
darījām Rietumos, nebūtu pieticis, 
protams, izšķirošais bija Tautas fron-
tes paveiktais Latvijā.“

„Taču 80. gadu beigās un 90. gadu 
sākumā,“ viņš turpina, „tas attīstījās 
kopīgā integrētā brīvības darbā. Dra-
matiskajos janvāra notikumos un bari-
kāžu laikā jaunizveidotais informācijas 
birojs Stokholmā kļuva par svarīgu ka-
nālu Tautas frontei, lai pasaulei nodotu 
informāciju par notikumiem Latvijā. 
Informācijas birojs bija arī vieta, kur tai 
laikā vienmēr viens no Tautas frontes 
vadītājiem uzturējās, lai kāds no vadī-
bas būtu ārzemēs gadījumā, ja padomju 
militārie spēki pārņemtu varu Rīgā.“

Vēl trimdas laikā Imants vairākus 
gadus aktīvi strādāja, lai jautājumu 
par Baltijas valstu pašnoteikšanās tie-
sībām liktu dienaskārtībā Eiropā un 
pasaulē; viņš darbojās ELJA, Latvi-
jas sociāldemokrātiskajā partijā LSD-
SP un BATUN (Baltic Appeal to the 
United Nations). Imants Gross bija arī 
viens no kampaņas Baltijas miera un 
brīvības kuģis iniciatoriem 1985. gadā 
un vēlāk, 1991. gadā, vadīja Latvijas 
informācijas biroju Stokholmā, kas 
vēlāk kļuva par Latvijas vēstniecību.

Imants Gross pēc izglītības ir ju-
rists, bet fotografēšana viņam visu 
mūžu bijis nopietns hobijs. Viņam bi-
jušas vairākas grupu izstādes un per-
sonālizstādes galerijās un muzejos gan 
Latvijā, gan Zviedrijā. Viņš ir arī viens 
no Rīgas Fotomēneša dibinātājiem.

Daudzas epizodes no Imanta Gro-
sa dzīves ir aizraujoša filmas cienī-
gas, jau sākot ar piedzimšanu meža 
vidū Vermlandē, kas tika atspoguļots 
Alfrēda Dziļuma grāmatā, akcija par 
Latvijas vēstniecības ēku Parīzē vēl 
pirms Latvijas neatkarības atgūšanas, 
vai arī iesaistīšanās Baltijas Brīvības 
un Miera kuģa pasākumā, lai pievēr-
stu pasaules uzmanību cilvēktiesību 
pārkāpumiem Baltijas valstīs.

Pirmos sešus gadus Imants Gross 
runāja tikai latviešu valodā, bet, kā 
viņš saka, viņam nekad nav bijušas 
problēmas ar zviedru valodu skolā.
Vecāku satikšanās un 
nonākšana Zviedrijā

Mani vecāki, Modris un Milda 
Gross (dz.Treiliba), pēc kara nonāca 
Zviedrijā, bet ne pāri Baltijas jūrai tā 
kā vairums latviešu.

Vācu okupācijas laikā mammu sa-
vervēja vācu pretizlūkošanai dažādu 
darbību veikšanai. Bet, kad viņa pēc 

laika nonāca kon-
fliktā ar vācu virs-
niekiem, viņa tika 
arestēta un nosū-
tīta uz Rāvensbri-
kas (Ravensbrück) 
k o n c e n t r ā c i j a s 
nometni Vācijas 
ziemeļos. Tur viņa 
arī iepazinās ar 
sagūstīto britu sle-
peno aģentu Odeti 
Čērčilu. Otrā pa-
saules kara beigās 
nometnei no vie-
nas puses tuvojās 
amīši (amerikāņi), 
bet no otras – Sar-

kanā armija. Par laimi, amīši piekļuva 
pirmie. Pēc tam mamma sāka strādāt 
amerikāņu slimnīcā.

Tuvojoties kara beigām, 1944. gada 
pavasarī, arī manu tēvu iesauca le-
ģionā. Sākumā viņš slapstījās, bet vasa-
ras beigās tomēr nolēma pamest vecāku 
mājas Rīgā un pievienojās 15. latviešu 
divīzijas leģionāriem. Viņš dzimis 
1926. gadā, kas bija pēdējais gadagā-
jums, kas tika iesaukts armijā. Ģenerā-
ļa Januma vadībā viņi cīnījās ar krie-
viem un devās cauri Polijai. 1945. gada 
aprīlī Janums saņēma pavēli doties uz 
Berlīni, lai pievienotos kaujām par gal-
vaspilsētas aizsardzību. Sapratis, ka 
tas viss ir vājprāts, Janums neklausīja 
pavēlei un devās apkārt Berlīnei, lai 
padotos amerikāņiem un glābtu savus 
vīrus. Viņi visi nokļuva DP nometnē 
Cedelheimā (Displaced Persons camp). 
Kādu dienu tēvs savainoja pirkstu 
un tika nogādāts slimnīcā, kur satika 
skaistu medmāsu, manu mammu.

Tēvs un māte pēc kara kādu laiku 
palika Vācijā, bet tad pārcēlās uz Lie-
žu Beļģijā, kur tēvs strādāja ogļrak-
tuvēs. Viņi arī gatavojās pārcelties uz 
Ameriku.

Mammas pirmais vīrs Mārtiņš 
Vidzemnieks bija Latvijas jūras spē-
ku virsnieks, viņu sagūstīja padomju 
okupanti un izsūtīja uz Sibīriju, kur 
17 gadus nosēdēja nometnē, līdz seš-
desmitajiem gadiem, kad slims un sa-
lauzts atgriezās Latvijā.

Pēc kara mamma nezināja, kas 
noticis ar viņas abiem bērniem Selgu 
un Mārci, kurus viņa bija atstājusi 
pie saviem vecākiem Latvijā. Vēlāk 
izrādījās, ka bērniem kopā ar vecve-

Intervija ar Imantu Grosu (1)
Latvijas Republikas pirmais ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Zviedrijas Karalistē

2022. gadā Imants Gross par ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu diplomātisko attie-
cību veidošanā un stiprināšanā starp Latviju un Zviedriju tika apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni. Imants Gross bija Latvijas Republikas pirmais ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks Zviedrijas Karalistē.

 
Turpinājums 11. lpp.

No kreisās: Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Imants Gross.
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Imanta Grosa mamma vācu pretizlūkošanas dienestā 1944. g.
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cākiem un mammas māsu izdevies 
aizbēgt pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju. 
Toreiz cilvēki meklēja viens otru caur 
Sarkano Krustu, un 1950. gadā mam-
mai beidzot izdevās uzzināt, ka mana 
vecmāmiņa un vectēvs, viņas bērni 
un māsa atradās Kalmārā, Zviedrijā. 
Mamma un tēvs, kuri tobrīd jau bija 
paspējuši nokārtot visus papīrus izce-
ļošanai uz ASV, mainīja savus plānus 
un saņēma atļauju pārcelties uz Zvied-
riju pie bērniem.

Zviedrijā tēvs uzreiz varēja sākt 
strādāt kopā ar vecotēvu Kalmāras 
kuģu būvētavā. Taču drīz vien mani 
vecāki pārvācās uz Vermlandi, kur 
tēvs sāka strādāt meža darbus. Verm-
landē mums apkārt skanēja latviešu 
valoda, jo tur mežā kaimiņos bija vēl 
divas latviešu ģimenes: mākslinieks 
Imants Sinka ar sievu un Latvijas ak-
trise Irma Vārpa ar vīru, rakstnieku 
Alfrēdu Dziļumu. Visi trīs vīri strā-
dāja mežā. Imants Sinka bija pabeidzis 
Latvijā Mākslas akadēmiju un ar laiku 
Vermlandē viņš kļuva par mākslinie-
ku ar vārdu. Alfrēds rakstīja par dzīvi 
mežā, un tā mana piedzimšana arī ir 
aprakstīta viņa romānā Meža aizvējā. 
Irma kļuva par manu krustmāti, bet 
Imants Sinka par krusttēvu.

Kad es biju pirmsskolas vecumā, 
mēs pārvācāmies uz Kalhelu (Kallhäll) 
Stokholmā, kur dzīvoja daudzas lat-
viešu ģimenes. Ātri iemācījos zviedru 
valodu mājas pagalmā ar bērniem, un 
skolā man nekad nebija problēmu ar 
valodu. Tēvs sāka strādāt Bolindera 
fabrikā, kur gatavoja ledusskapjus, tad 
izmācījās par inženieri. Tēvs brīvajā 
laikā vadīja Stokholmas Latviešu teāt-
ri un arī pats spēlēja galvenajās lomās. 
Latvijā jau bija sācis teātra skolā, kad 
viņu iesauca vācu armijā. Vairāki viņa 
kursa biedri vēlāk kļuva par lielām te-
ātra zvaigznēm Latvijā. Daudzus ga-
dus vēlāk, 90. gados, tēvs varēja atkal 
apvienoties un kopā ar dažiem no vi-
ņiem spēlēt uz skatuves Rīgā.

Ģimnāzijas laiks Minsterē
Es izvēlējos mācīties latviešu ģim-

nāzijā Minsterē, Vācijā. Vecāki mani 
atbalstīja: „Ja gribi, pamēģini!“ Pa-
matskolas pēdējos gados biju mācījies 
vācu valodu, un Minsterē tas noderēja.

Skola man patika un varēju turpi-
nāt spēlēt basketbolu, ko jau biju iesācis 
Stokholmā ar SK Rīga. Iedomājies, tev 
ir 16 gadi, tu brauc tālu prom no mā-
jām, tu dzīvo internātskolā un vari pat 
aiziet uz krogu iedzert alu ar draugiem. 
Četru gadu laikā ģimnāzijā iepazinu 
latviešu jauniešus no visas pasaules, no 
kuriem daudzi ir kļuvuši par draugiem 
uz mūžu. Vidusskolas pēdējā gadā 
mūsu klasei pievienojās arī pašreizējais 
Latvijas prezidents Egils Levits.

Minsteres ģimnāzijā eksāmeni bija 
kā jebkurā vācu skolā un plus mums 
bija latviešu valoda. Mums bija jāie-

mācās bioloģijā nosaukumi ne tikai 
vācu un latīņu, bet arī latviešu valodā, 
vēl papildus Latvijas vēsture, ģeogrāfi-
ja, literatūra utt. Mēs ģimnāzijā bijām 
kādi 200 skolēni – puse bija no Vācijas 
un puse no citām valstīm: Ziemeļame-
rikas, Austrālijas, Zviedrijas. Latvie-
šiem no Amerikas ieskaitīja Minste-
res ģimnāzijas priekšmetus kā pirmo 
gadu koledžā Amerikā, tā viņi dabūja 
papildus punktus.

Man vienīgajam internātā bija īsts 
fotoaparāts Zorki-3, ko biju mantojis 
no sava vectēva Miķeļa Grosa. Viņš 
bija fotogrāfs Latvijā un bija arī in-
dustriālais fotogrāfs Siemens rūpnīcā 
Pēterburgā pirms revolūcijas. Nekad 
nesatiku viņu.

Skolas pasākumos un izbrauku-
mos es fotografēju, internātā mums 
bija laboratorija, kur es varēju attīstīt 
bildes. Pēc tam turpināju fotografēt un 
sūtīju fotogrāfijas trimdas avīzēm. Vēl 
vairāk es tam pievērsos, kad strādāju 
Latvijā, Ziemeļeiropas ministru pado-
mē, un man bija iespēja veidot Ziemeļ-
eiropas fotogrāfu izstādes.

Studijas
Pēc ģimnāzijas beigšanas es īsti 

nezināju, ko darīt. Skolā man vislabāk 
padevās mākslas priekšmeti, tāpēc ne-
varēju izlemt, vai iet studēt mākslu vai 
ko citu. Es sāku studēt socioloģiju, bet 
Minsteres augstskolā sākās studentu 
streiki, un es studijas nepabeidzu. Es 
devos atpakaļ uz Zviedriju un iestājos 
juristos.

Visu studiju laiku aktīvi darbojos 
ar Latvijas sociāldemokrātiem. Kara 
laikā Zviedrijā trimdā nonākusī parti-
jas vadība nodibināja Sociāldemokrā-
tiskās strādnieku partijas ārzemju ko-
miteju LSDP AK, kuru vadīja Bruno 
Kalniņš. Partijas galvenie uzdevumi 
bija cilvēktiesību jautājums Latvijā, 
pretpadomju pagrīdes darbība un neat-
karības atgūšana. Aktīvi darbojos gan 
Eiropas Latviešu jaunatnes apvienībā 
(ELJA), gan sociāldemokrātiskajā par-
tijā kopā ar Vilni Zaļkalnu, Ati Leji-
ņu u.c. Kopā ar Bruno Kalniņu brau-
cu uz starptautiskajām konferencēm, 
kurās piedalījās Brandts, Palme, Filips 
Gonzāle, Kraiskijs un citi sociālde-
mokrātu līderi, viņi visi pazina Bru-
no Kalniņu, un mēs varējām izmantot 
Kalniņa kontaktus ar viņiem. Tas bija 
veids, kā strādāt Latvijas un Baltijas 
jautājuma labā Eiropā un pasaulē.

Mani interesēja jautājumi, kas sais-
tīti ar tautu pašnoteikšanās tiesībām 
un starptautiskajām attiecībām, tāpēc 
nolēmu Stokholmā studēt jurispruden-
ci. Kad pabeidzu studijas Stokholmā, 
izvēlējos studēt maģistrantūrā starp-
tautiskās attiecības un Eiropas tiesības 
Briselē. Tajā laikā Eiropas Kopiena 
vēl pastāvēja, un Zviedrija vēl nebija 
EK dalībvalsts. Pēc studijām Briselē 
devos uz darba intervijām pie Zvied-
rijas uzņēmumiem un advokātu biro-
jiem, un daudzi nesaprata, ka Eiropas 
tiesības ir svarīgas arī valstij, kas nav 

EK dalībvalsts. Pazīstams jurists lielā 
zviedru firmā teica: „Jaunais Grosa 
kungs, Zviedrija nekad nekļūs par ES 
dalībvalsti.“

Darbs BATUN
Sāku strādāt BATUN – Baltic Ap-

peal To the United Nations. BATUN 
bija organizācija, ko 60. gados Ņujorkā 
nodibināja baltieši, lai pievērstu uzma-
nību cilvēktiesību pārkāpumiem Bal-
tijas valstīs. Organizācija veica lobija 
darbību pie ANO. Tika apkopotas lie-
cības un informācija par to, kā tiek ap-
spiesti disidenti un kas patiesībā notiek 
Baltijas valstīs. Tika organizētas regu-
lāras vizītes ar valstu pārstāvniecībām 
ANO Ņujorkā, kā arī ikgadējās komi-
tejas sanāksmēs Ženēvā, lai sniegtu 
informāciju ANO organizācijai.

80. gadu sākumā Eiropas Padome 
pieņēma rezolūciju, kurā tika atzītas 
Baltijas tautu pašnoteikšanās tiesības, 
kas izriet no starptautiskajām tiesībām. 
Tas bija liels panākums, un BATUN 
nolēma izveidot pārstāvniecību Eiro-
pā, lai paplašinātu savu darbību. Pār-
stāvniecību Eiropā finansēja PBLA un 
pārējās Baltijas pasaules organizācijas.

Viens no maniem sociāldemokrātu 
kolēģiem Pēteris Tērmanis Londo-
nā ieteica mani uzdevumam, izveidot 
un vadīt darbību Eiropā, un es tiku 
pieņemts darbā. Tā es sāku strādāt 
BATUN. Tā man bija laba pieredze – 
darbs ar valdībām un presi, kad vēlāk 
sadarbojāmies ar Tautas fronti un es 
sāku strādāt Stokholmā Informācijas 
birojā.

Mans kantoris bija Londonā – īrē-
tā istabā pie Imanta un Ingrīdas Lie-
ģiem. Imants Lieģis vēlāk bija viens 
no Latvijas diplomātiem, aizsardzības 
ministrs, vadīja Latvijas delegāciju par 
iestāšanos NATO.

Es daudz ceļoju pa Eiropu – 200 
dienas gadā. Pirms dažādām politis-
kajām konferencēm un komiteju sa-
nāksmēm ANO mēs centāmies ietek-
mēt dažādu valstu nostāju. Apmeklēju 
Eiropas Ārlietu ministrijas, lai nodo-
tu mūsu informatīvos materiālus un 
apspriestu iespējas saņemt atbalstu. 
Teiksim, vizītē Briselē mans darbs bija 
mēģināt pārliecināt Ārlietu ministriju 
beļģu runā ANO iekļaut tekstus par 
represijām Baltijas valstīs, par cilvēk-
tiesībām. Dažkārt arī informējot, ka to 
apsver cita Eiropas valsts. Tā es ceļoju 
no vienas galvaspilsētas uz otru. Es 
satiku daudzus politiķus, žurnālis-
tus, izveidoju tīklus un izsūtīju preses 
relīzes. Tiekoties ārlietu ministrijās 
ar atbildīgajiem par Austrumeiropu, 
interese tika izrādīta tik ilgi, kamēr 
runājām par cilvēku tiesībām. Kad es 
izvirzīju jautājumu par Baltijas tautu 
pašnoteikšanās tiesībām, tad bieži sa-
stapu tūlītēju opozīciju, tika uzskatīts, 
ka tādas lietas varēja traucēt spēku 
līdzsvaru Eiropā. Tas bija pirms Tau-
tas frontes darbības uzsākšanas.

Intervija ar Imantu Grosu (1)
Turpinājums no 10. lpp.
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Liekas, ka visi pēt-
niecības avoti tagad ir 
izsmelti. Mana glezna 
visticamāk ir Lelija darb-
nīcā gleznota kopija. Cik 
tā ir vērts, es nezinu. Ir 
skaidrs, ka ja pats meis-

tars to būtu uzgleznojis, tad tās vērtība 
būt daudz lielāka. Lelijs būtu uzraudzī-
jis savus asistentus, bet reizēm viņi, ne 
viņš, biji galvenie darba veicēji. Līdz ar 
to šī glezna nepārdotos par astronomis-
kām summām, ne ka tas man ir īpaši 
svarīgi, jo es netaisos to pārdot. Tomēr 
ir interesants pavērsiens. Tas nav par 
tās autorību, bet par tās provenanci jeb 
piederības vēsturi. Tā agrāk piederēja 
Džeimsam Bondam ar 007 slavu.

Iepriekšējais īpašnieks sers Pīters 
Smiters (1913-2006) bija ārkārtīgi ta-
lantīgs cilvēks. Viņš bija slavens botā-
niķis un dārzkopis, tekoši runāja vai-
rākās valodās, ieguva doktora grādu 
vēsturē Oksfordas Universitātē, dokto-
ra grādu tieslietās Cīrihes Universitātē, 
Šveicē, 14 gadus bija konservatīvo de-
putāts Britu parlamentā un 1964. gadā 
kļuva par Eiropas Padomes ģenerāl-
sekretāru. Starp viņa tuvākajiem drau-
giem bija Margareta Tačera. Īpaši 
interesanta ir viņa kara laika pieredze 
un saistība ar Ianu Flemingu (Džeim-
sa Bonda radītāju). Šis ir izvilkums no 
Smitera nekrologa, kas parādījās britu 
laikrakstā The Telegraph 2006. gadā:

„Kara sākumā Smiters dienēja kā 

virsnieks Karaliskajā jūras brīvprātīgo 
rezervē ...; bet pēc tam, kad viņš saslima 
ar masalām, viņam aizliedza turpināt 
aktīvu dienestu. Viņš baidījās, ka karu 
pavadīs, veicot tikai biroju darbus. Tas 
sasniedza Kara flotes izlūkošanas noda-
ļas komandiera ausis un Smiters ... (tika) 
uzaicināts uz interviju ar komandieru 
Ianu Flemingu. Tas mainīja viņa dzīves 
gaitu. Smiters arī vēlāk tika paaugsti-
nāts komandiera virsnieka pakāpē.

Smiters tika nosūtīts uz MI6 izlū-
košanas dienesta biroju Parīzē, kur viņš 
intervēja holandiešu velkoņu kapteiņus 
par vācu flotes aktivitātēm... Kad vācie-
ši sāka tuvoties, Smiters aizbēga uz MI6 
drošo māju (safe house) Luāras ielejā.

Pēc tam, kad vācieši ieņēma Parī-
zi, MI6 komanda pārcēlās uz Bordo, 
kur Smitersam tika uzdots organizēt 
komandas bēgšanu uz Angliju. Pēc 
tam, kad viņa kolēģi bija uz kuģa, viņš 
tika sūtīts atpakaļ uz Bordo .... Vienā 
pēcpusdienā Smiters un Ians Flemings 
nokomandēja septiņus tirdzniecības 
kuģus un uzraudzīja simtiem pārtiku-
šu britu bēgļu aizbraukšanu, daudzi no 
viņiem bija noslogoti ar dārgakmeņiem 
un valkāja smagus ūdeļu kažokus, ne-
skatoties uz degošo karsto sauli. Smi-
ters un Flemings arī sadedzināja visus 
britu dokumentus vietējā konsulātā.

Smiters beidzot atgriezās Angli-
jā kopā ar Flemingu jūras lidmašīnā. 
Lielbritānijas kaujas laikā (t.i., The 
Battle of Britain), atšifrējot slepenos 
vācu šifrētos ziņojumus, Smiters sa-
gūstīja vācu spiegus, kad viņi nolaidās 
vai izkāpa Lielbritānijā.

...Flemings, kurš tagad ir draugs, 
noorganizēja viņam norīkojumu uz 
Vašingtonu, kur viņš kalpoja par jūras 
spēku atašeja palīgu.

Tur esot, Smiters bija iesaistīts iz-
lūku informācijas apmaiņā ar ASV Jū-
ras spēku departamentu un piedalījās 
dezinformācijas izplatīšanā diplomātu 
rīkotās kokteiļu viesībās. Viņš arī no-
darbojās ar pārtvertām japāņu kodē-
tām telegrammām...

...atrodoties Portugālē ar kādu ASV 
kara flotes kapteini, kam līdz bija ASV 
kara kuģa plāni, viņš abiem meklēja 
naktsmājas, pirms devās uz Angliju. 
Naktsmājas tika atrastas, bet nācās pabrī-
nīties par pusplikām jaunām sievietēm, 

kas tur mitinājās. Izrādījās, ka tas bija 
bordelis. Neskatoties uz to, Smiters un 
kara kuģa plāni sekmīgi nonāca Anglijā.

... Smiters tika iecelts par jūras 
spēku atašeju Meksikā, Centrālame-
rikas republikās un Panamā. Viņa 
uzdevums bija izpētīt vācu zemūdeņu 
degvielas uzpildes operācijas un veikt 
plašus ceļojumus septiņās republikās...

Fleminga un Smitersa sadarbība 
deva iedvesmu vēlākām Džeimsa Bon-
da grāmatām, un Smiters bija daļa no 
iedvesmas pašam Bondam. Flemings 
reiz viņam uzdāvināja pistoli, kas bija 
maskēta kā pildspalva, un izmantoja 
Smiters sievas zelta rakstāmmašīnas 
tēlu grāmatā Goldfinger... “

Nu, iespējams, apgalvojums, ka 
glezna piederēja Džeimsam Bondam, 
ir mazliet pārspīlēts, taču šķiet, ka 
Smiters bija viens no Fleminga ie-
dvesmas avotiem Džeimsam Bondam. 
Smiters dzīvesstāsts ir aizraujošs. Līdz 
ar to es vairs nevaru skatīties uz manu 
gleznu kā tikai Čārlza II portretu.

Dr. Aldis L. Putniņš
Laikrakstam „Latvietis“

(Referāts tika nolasīts atklātā literā-
rā pēcpusdienā Melburnas Latviešu 
namā 2022. gada 10. decembrī, atzī-
mējot studentu korporācijas Talavijas 
122 gadu pastāvēšanu.)

Mākslas detektīva darbs: Čārlzs II un Džeims Bonds (3)
Glezna agrāk piederēja Džeimsam Bondam
Noslēgums. Sākums LL740, LL741.

Gleznas centrālā daļa.
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Sers Pīters Smiters (Peter Smithers) 
1946. gadā.

BATUN pirmais mērķis bija pa-
celt dienas darba kārtībā cilvēktiesī-
bu pārkāpumus, disidentu gadījumus. 
Otrais – baltiešu tautu pašnoteikšanās 
tiesības. Tur daudziem bija sarkanā lī-
nija, ne visi to pieņēma. Viņi nevarēja 

saprast, kā tas varētu notikt. Man pat 
jautāja, kā Jūs to iedomājaties? Ne-
viens 1985. gadā nevarēja paredzēt, ka 
1991. gadā Baltijas valstis būs brīvas. 
Vienīgi ticēt, ka tas varētu notikt neno-
teiktā laikā. Tādēļ vienīgais, ko varēju 
atbildēt, bija, ka no vēstures pieredzes 
impērijas agrāk vai vēlāk sabrūk. Un 
politikā lietas reizēm var ātri mainīties.

Turpmāk vēl

Raksts tapis sadarbībā ar RadiLatviesi 
komandu Zviedrijā: Gunta Eneroth, 
Amanda Zemīte un Elīnu:
https://www.radilatviesi.com/
https://www.facebook.com/

radosielatviesi

Intervija ar Imantu Grosu (1)
Turpinājums no 11. lpp.
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piedzīvojusi Krievijas agresiju. Tāpat, 
pēc E. Levita sacītā, atbalsta sniegšana 
ir jāturpina, jo Ukraina cīnās ne tikai 
par savu brīvību, bet arī par visas Eiro-
pas vērtībām un drošību. „Latvija dara 
visu, lai pārliecinātu pārējās Rietumu 
valstis, ka ir jāturpina sniegt palīdzību 
un atbalstu ukraiņu tautai, jo Ukrainai 
šajā karā ir jāuzvar. Ir jāvairo Rietu-
mos apziņa, ka Krievija ir drauds ne 
tikai tās tuvākajiem kaimiņiem, bet arī 
daudz plašākā mērogā,“ teica E. Levits.

Abi prezidenti pārrunāja arī mili-
tārās palīdzības praktiskos aspektus. 
Valsts prezidents uzsvēra: lai atvairītu 
Krievijas agresiju, ir jāstiprina militā-

rā kapacitāte. V. Zelenskis pauda, ka 
Ukraina sagaida skaidru vēstījumu 
NATO samitā Viļņā š.g. jūlijā par tās 
virzību uz NATO.

Vienlaikus Ukraina, izvirzot savu 
t.s. 10 punktu miera formulu, aicina 
pēc iespējas plašu starptautisko val-
stu atbalstu tai. Abi prezidenti bija 
vienisprātis, ka Krievijai jāatgriežas 
tās starptautiski atzītajās robežās un 
ir jāatjauno pilna Ukrainas teritoriālā 
integritāte. Tikai tad ir iespējams sākt 
diplomātisko dialogu par mieru, uz-
svēra E. Levits un V. Zelenskis.

Abi prezidenti arī pārrunāja Latvi-
jas un Ukrainas sadarbību starptautis-
kajās organizācijās.

V. Zelenskis augsti novērtēja Lat-
vijas aktīvo atbalstu Ukrainas jautāju-

mam ANO ietvaros, kā arī darbu pie 
ad hoc starptautiska tribunāla izveido-
šanas, kas iztiesātu Krievijas agresiju 
pret Ukrainu.

Valsts prezidents arī pauda atbal-
stu Ukrainas reformu centieniem, lai 
tā pēc iespējas drīzāk varētu uzsākt 
sarunas par dalību Eiropas Savienībā. 
V. Zelenskis apliecināja, ka Ukraina 
iegulda visas pūles, lai tuvotos šim 
mērķim, un ukraiņu tautai tas būtu no-
zīmīgs signāls.

Pirms tikšanās Latvijas un Ukrai-
nas prezidenti, piedaloties arī dzīves-
biedrēm A. Levitei un O. Zelenskai, 
nolika ziedus Ļvivas kapsētā, pieminot 
kritušos Ukrainas aizstāvjus.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

03.03.2023.

Valsts prezidents atkal Ukrainā
Turpinājums no 1. lpp.

Latvijas un Ukrainas prezidenti, piedaloties arī dzīvesbiedrēm A. Levitei un O. Zelenskai, noliek ziedus Ļvivas kapsētā, 
pieminot kritušos Ukrainas aizstāvjus.
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No kreisās: Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
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faktori veido to, ka samazinājies kopē-
jais finansējuma apjoms, ko dienests 
samaksā ģimenes ārstam, un attiecīgi 
pie šībrīža inflācijas un to cenu pieau-
guma, viņam tas diezgan sāpīgi ir iz-
jūtams,“ atzīst NVD pārstāve Reinika. 

Un tas daudziem var izrādīties pēdē-
jais piliens, lai izlemtu par aiziešanu no 
ģimenes ārsta darba. Vairāk nekā trešda-
ļa ģimenes ārstu (35% jeb 439 no 1222) 
jau ir sasnieguši pensijas vecumu, un tas 
svaru kausu var vēl vairāk nosvērt par 
labu aiziešanai. Veselības ministrija de-

monstrē karti, kur ar sarkaniem punkti-
ņiem atzīmētas pensijas vecumā esošo 
ārstu prakses, ar dzelteniem – pirmspen-
sijas. Redzams, ka, atstājot darbu pensi-
jas vecuma ārstiem, visvairāk cietīs tieši 
lauku reģioni. Pēdējo divu gadu laikā 
ģimenes ārstu skaits jau sarucis par 49. 

Veselības ministre Līga Meņģelso-
ne (AS) ir gatava uzskaitīt, kam ir ie-
dota papildu nauda, taču neņemas ap-
galvot, ka ģimenes ārsti atgūs zaudēto 
kapitācijas naudu vai atradīs iespēju 
turpināt trešā darbinieka algošanu, kas 
prasītu 7,7 miljonus eiro.

„Jo ilgāk mēs turpināsim diskusijas, 
mēs varam nonākt situācijā – tai brīdī, 

kad mums būs papildus nauda, mums 
vairs nebūs cilvēkresursu. Un mēs varē-
sim jau tai brīdī darīt, ko mēs gribam, bet 
mums vienkārši nebūs fiziski ar ko no-
drošināt tos pakalpojumus. Šī ir vislielākā 
problēma, par ko mēs pārdzīvojam un kas 
ir primāri risināms jautājums,“ saka Ve-
selības ministrijas valsts sekretāra viet-
nieks finanšu jautājumos Boriss Kņigins.

Veselības nozares plānotais bu-
džets 2023. gadā ir 1,6 miljardi, taču, 
rēķinot pret iekšzemes kopproduktu, 
tas būs mazākais veselības budžets 
pēdējo četru gadu laikā.

Latvijas TV raidījums „De facto“
26.02.2023.

Prasību vairāk, naudas mazāk...
Turpinājums no 9. lpp.
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Mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā meita, māsa, māte

INDRA RITERE
Dzimusi 1965. gada 15. oktobrī Melburnā, Austrālijā.
Mirusi 2023. gada 26. februārī Melburnā, Austrālijā.

Izvadīšana 14. martā, plkst. 11.00 Boyd Chapel, Springvale.
Ziedu vietā, kas vēlās, būs iespēja ziedot Peter MacCallum Cancer Center Research

cīņa turpinājās. Kurš viņus mobilizēja 
tai? Profesors Ādolfs Šilde saka: „Ne-
viens varas pārstāvis taču nemobilizēja 
tos un neizsūtīja cīņā. Katrs pats izšķī-
rās par cīņu, un tādu, kas to darīja, bija 
daudz. Viņi sekoja katrs savam iekšējam 
aicinājumam. Ja kāds vispār deva mo-
bilizācijas pavēli, tad tā bija šo cilvēku 
sirdsapziņa un patriotisms.“3 Sarkanie 
varēja un iznīdēja daudz, bet nespēja 
likvidēt Dieva iecelto institūciju – cilvē-
ka sirdsapziņu. Tā iesauca, aicināja un 
modināja. Partizānos aizgāja un vairāk 
nekā 4000 leģionāriem līdzās stājās dau-
dzi Sarkanarmijā varmācīgi mobilizētie, 
nodokļu mocītie zemnieki, un daudzie, 
kuriem krievu vara neskaitāmos veidos 
bija nodarījusi pāri. Bija gadījumi, kad 
studenti pārtrauca studijas, lai cīnītos 
mežā. Bieži tas bija jautājums par savas 
nāves vietas izvēli – cietumā, Sibīrijā vai 
tepat Latvijas mežos. Starp kolhozu ver-
dzību un verdzību Sibīrijā daudzi zem-
nieki (ap 20 000 latviešu vīru un sievu) 
izvēlējās cīņu un nāvi Dzimtenē.

Pierādījumi varēšanai
Zinām, kādas milzu pūles Latvijas 

republikas ārlietu ministram Z. A. Mei-
rovicam u.c. mūsu valstsvīriem prasīja 
citām valstīm pierādīt, ka latviešu tauta ir 
nobriedusi valstiskai eksistencei. Tagad 
ne mazāk pārliecinoši vēstures priekšā 
vajadzēja parādīt, ka latvieši nav samie-
rinājušies ar krievu varu un tās patvaļu.

Šī varonīgā un pašaizliedzīgā cīņa, 
kurai nav precedenta mūsu valsts 
vēsturē, parāda un joprojām atgādina 
tiesisko patiesību, ka valsts vispirms 
ir tās pilsoņi, jo „tautas atbildība ne-
izbeidzas arī pēc valsts likvidācijas.“4

Cīnījās tauta
Tauta šajā gadījumā nozīmēja ne 

tikai leģiona karavīrus Latvijas me-
žos, bet daudz vairāk – vienkāršos 
cilvēkus, kuriem nebija militāra izglī-
tība un pieredze, – tos, kuri riskējot ar 
dzīvību, sniedza ēdienu un naktsmājas 
partizāniem, tos, kuri slēpa un aprūpē-
ja ievainotos, tos, kuri kalpoja kā izlū-
ki un sakarnieki, tos, kuri vāca ieročus 
un munīciju partizāniem.

Sirds Latvija
Latvijas valsts sākās kā drosmīga 

doma mūsu valsts dibinātājos, tā turpi-
nājās cauri to dvēselēm un prātiem, kuri 
devās Neatkarības kara cīņās. Tā neaizņē-
ma vairāk vietas kā katra patriota sirds un 
prāts, tātad – nedaudz. Tā to vēl nevarēja 
parādīt uz pasaules politiskās kartes. Bet, 
kad cīņas norima, uz tās parādījās mūsu 
valsts, – tāpēc, ka tā vispirms mūsu sirdīs 
bija piedzimusi! Nu Latvija bija tapusi lie-
la, – tā vairs nebija tikai latviešu augstākās 
cerības un cēlākais mērķis mūsu sirdsprā-
tos vien; nu tā bija īstenība – no Ventspils 
līdz Zilupei, no Ainažiem līdz Leišmalei.

Bet nu pēc Sarkanarmijas atgrieša-
nās viss noritēja pretējā virzienā. Lat-
vijas valsts nu bija sarāvusies neliela – 
Kurzemes meži, klāni, purvi, mežmala, 
siena stiga, kādas mājas pagrabs, – visur, 
kur cīņu turpināja partizāni. Bet svarī-
gākais – tā joprojām pastāvēja cilvēku 
sirdīs. Jo: „no zemes šīs ..., par zemi šo 
...“ Varēja daudzus izraut no Latvijas un 
to krievu komunistu vara arī darīja, bet 
nevarēja izraut Latviju no viņiem.

Reiz kļuvuši par valsti, mēs nevarē-
jām samierināties ne ar ko mazāku! Valsts 
vairs nebija, bet bija patriotisms, kas lika 
doties izmisīgā cīņā, – ja ne vairs par brī-
vību un neatkarību, tad par savu un savas 

tautas godu un cieņu gan. Jo tieši ar to sā-
kas un beidzas brīvība un neatkarība– ar 
sevis pašcieņu. Ne tikai zināt sevi kā atse-
višķu indivīdu, bet daudz vairāk – apzinā-
ties sevi kā savas valsts pilsoni! Varbūt, ka 
nedomājošam komunistu zemes vergam 
ir vieglāk eksistēt, bet sirdsapziņa neļauj 
nedomāt un negribēt atpakaļ reiz iegūto 
tautas valstisko esību. Partizāni un viņu 
atbalstītāji vienkārši nespēja savādāk.

Tāpēc partizānu zvērests skanēja: 
„Es zvēru Dieva un savas tautas priek-
šā, ka visa mana griba un visi mani 
spēki būs veltīti cīņai par manu tautu.“

„Partizānu zvērests bija iekšēja pra-
sība, kas nedeva miera un spieda iet ak-
tīvā cīņā, – te ierunājās sirdsapziņa. Te 
raustin rausās uz āru to spēku iedarbība, 
kas liek garīgi saslieties un aizstāvēt to, 
kas tuvs un neatņemams, bez kā cilvēks 
nevar būt laimīgs, kas to citādi morāli 
diskreditē un savazā cieņā un pašcieņā, 
visu cilvēcīgo iemin dubļu skrīnī vai pa-
dara par garīgu kretīnu .. Cīņa bija ne-
pieciešama kompensācija dvēselei, kas 
gribēja nomazgāt kaunu, kāds rastos un 
žņaugtu apziņu, ja nekas nebūtu darīts 
sevis un savas tautas aizstāvēšanai.“5

Tā nebija romantika
Partizānu cīņā nebija romantikas. 

Tas nozīmēja upurēt personisko, ele-
mentāri nepieciešamo ikdienas dzī-
vē, atsakoties no jebkurām normālām 
dzīves ērtībām. Bunkurs vai egļu zaru 
būda tapa par mājas vietu uz mēnešiem 
un gadiem. Būt partizānam nozīmēja 
ne tikai nest atmaksas ieroci, bet arī 
dienām mirkt ūdenī vai purva rāvā, salt, 
paciest badu, baiļoties par savu tuvinie-
ku likteni un tos atriebt, pārciest slimī-
bas un ievainojumus lauka apstākļos.

„Vienmēr, visur, visādi“
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Gan zināju tās dieniņas,
Kad būs iet’ i darbiņā;
To dieniņu nezināju,
kad būs iet’ i Aizsaulē.
t.dz.

Mīļā piemiņā viņu paturēs:
māte Zane,

dēls Roberts,
māsa Ligita ar Shane, Čārlī un Toms,

vīrs Hunters un Maberly ģimene.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. marts
Silvija, Laimrota, Liliāna
1888. rakstnieks Kārlis Ieviņš (Pau-
kulis).
1918. aktrise Elvīra Leimane.
1933. Latvijas policijas ģenerālis Alo-
izs Blonskis.
1973. rakstnieks, žurnālists Pauls 
Bankovskis.
1983. Latvijas futbolists, Latvijas kau-
sa ieguvējs Valērijs Redjko.

11. marts 
Konstantīns, Agita
Lietuvā – Neatkarības atjaunošanas 
diena 
1858. aktrise, tulkotāja Olga Ezerlau-
ka.
1943. ALT aktrise Māra Kaziņa.
1953. literatūras zinātniece, tulkotāja 
Astra Skrābāne.
1990. Lietuvas PSR Augstākā Padome 
pieņēma neatkarības deklarāciju.

12. marts
Aija, Aiva, Aivis
1843. rūpnieks, namīpašnieks, teātra 
darbinieks, aktieris Kristaps Bergs.
1858. žurnālists, bibliogrāfs Ārons 
Matīss.

1913. par Austrālijas nākamo galvas-
pilsētu tika izvēlēta Kanbera (Mel-
burna palika par pagaidu galvaspilsētu 
līdz 1927. gadam, kamēr jaunā pilsēta 
tika uzcelta).
1948. literatūras vēsturnieks Viesturs 
Vecgrāvis.

13. marts
Ernests, Balvis
1493. Livonijas mestrs Johans Freitāgs 
fon Loringhofe (Johann Freitag von 
Loringhofe) noslēdz miera līgumu ar 
Maskavu uz 10 gadiem, pēc kura tā at-
sacījās no okupētājām Latgales zemēm. 
Tās 1481. gadā bija ieņēmis Maskavijas 
karaspēks lielkņazs Ivana III vadībā.
1940. beidzās Ziemas karš; PSRS ka-
raspēks iegāja Viborgā, Somijā.

14. marts
Matilde, Ulrika
1909. žurnālists, sporta vēsturnieks 
Arnolds Šmits.
1968. latviešu sociālantropologs, pa-
sniedzējs un politiķis, LR izglītības 
ministrs (2011.g. 25.okt. – 2013.g. 
30.apr.) Roberts Ķīlis.
1983. latviešu basketbolists Kristaps 
Janičenoks.

15. marts
Amilda, Amalda, Imalda
Vispasaules patērētāju tiesību diena
1918. Vācijas impērijas ķeizars Vil-
helms II atzina 8. martā Jelgavā paslu-
dināto atjaunoto Kurzemes un Zemga-
les hercogisti par brīvu un patstāvīgu 
valsti.
1923. Tautu Savienība atzina Polijas 
tiesības uz okupēto Viļņas apgabalu.
1925. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Aivars Meisters.
1961. ALT aktieris Andris Klauss.

16. marts
Guntis, Guntars, Guntris
Latviešu leģionāru piemiņas diena
1943. basketbolists, ārsts, politiķis 
Kārlis Strēlis.
1944. Otrais Pasaules karš: Latviešu 
leģiona 15. un 19. divīzija, pirmo reizi 
karojot kopā, zaudēja, bet pēc vairāku 
dienu kaujām atkal ieņēma augstieni 
93,4 Krievijā pie Veļikajas upes, ap-
mēram 40 km no Latvijas robežas.
1953. sabiedriska darbiniece Inguna 
Ēbele.
1963. latviešu žurnālists, zinātniskās 
fantastikas stāstu un romānu rakst-
nieks Didzis Sedlinieks.  ■

Frontes cīņās parasti priekšā atrodas 
ienaidnieks, līdzās un aizmugurē ir savē-
jie; lai kāda, bet tomēr ir pārap gāde, lai 
kāda, bet ir zināma drošības sajūta. Bet 
partizānu cīņās viss bija citādāk. Jebku-
rā brīdī draudēja uzbrukums, ielenkums, 
vienkāršā un dubultķemme, sastapšanās 
ar sarkano iesūtītiem nodevējiem vai 
sadursme ar viltus partizānu grupu. Bet 
pats nelāgākais, – pēc vairāku gadu iz-
misīgas pretošanās cīņai nebija saskatā-
ma nekāda perspektīva – gaidītā un ļoti 
cerētā Rietumu palīdzība neatnāca, jo to-
brīd viņiem tas nebija politiski izdevīgi.

Cīņas jēga
Vai un kāda šai cīņai bija jēga un 

vērtība? Tā taču principā nemainīja 
militāri-politisko situāciju Latvijā, kaut 
arī sagādāja ilgstošas un krietnas gala-
vassāpes čekai un cekai6. Tās vērtība ir 
meklējama citos jēdzienos. Lai arī parti-
zānu cīņu ar krievu specdienestu darbību 
un genocīdu izdevās apspiest, taču mūsu 
tautas neatkarības gribu – nē. Pretestī-
ba krievu okupācijai turpinājās līdz pat 
antikomunistiskai revolūcijai un PSRS 
sabrukumam. Nacionālo partizānu cīņas 
parādīja mums pašiem, mūsu ienaidnie-
kiem un visai pasaulei, ka nevar padarīt 
bijušo – mūsu valsti – par nebijušu. Mēs 
cīnījāmies. Latvieši raudzījās nevis uz 
pretinieka pārspēku, bet uz lielo vērtī-
bu – neatkarību un savu valsti. Partizāni 
spēja pārvarēt nāves bailes un stindzino-

šās šausmas no čekas un izsūtījuma.
Mēs tikām savu pretinieku novērtē-

ti ne tikai kā atsevišķi pretpadomju in-
divīdi, bet kopumā kā kontrrevolucio-
nāru tauta. Tas ir augsts novērtējums 
mums kā tautai komunistiskajā antivēr-
tību skalā. To pieņemam kā pelnītu atzi-
nību, jo tas nozīmē, ka vairums tautas7 
ir pretojies kā vien varējis – cīnoties, 
pretojoties vai šo cīņu visādi atbalstot.

Toreiz mēs kā tauta iemācījāmies 
vēstures mācību: kamēr līdzās ir oku-
pants un agresors, tam ir jāpretojas – 
vienmēr, visur, visādi.

Redzam, ka uz austrumiem no 
mums vēsture nevis atkārtojas, bet 
turpinās. Tāpēc – kamēr ir agresors, ir 
jābūt arī mūsu cīņai pret to.

Vienmēr, visur, visādi.
Māc. emer. Dr. Guntis Kalme

Laikrakstam „Latvietis“

Vēres
1. Ādolfs Šilde, Važu Rāvēji. Latvie-

šu tauta cīņā pret padomju okupā-
ciju varu un komūnismu. (Kopen-
hāgena: Imanta, MCMLX), 169.

2. Vjačeslavs Bojarskis, Partizāni un 
Armija. Zaudēto Iespēju Vēsture, 
Maskava, ACT, 2001, 4., 237. lpp., 
krievu val.

3. Šilde, Turpat, 193.-194. (autora iz-
cēlums).

4. Šilde Ā. Turpat, 184. lpp.
5. Šilde, Turpat, 54. 
6. Domāts PSKP un Latvijas Komu-

nistiskās Partijas Centrālkomitejas.

7. Latvijā bija vismaz 201 nacionālo 
partizānu darbības rajons, kur ar sar-
kanajiem izcīnīja 15 727 sadursmes, 
no tām 16 nozīmīgas. „Latviešu na-
cionālo partizānu darbība nodarīja 
padomju varai manāmus zaudēju-
mus. Visas bruņotās pretestības laikā 
padomju aparāts funkcionēja tikai 
daļēji. Nacionālie partizāni diktēja 
padomju izpildkomitejām un sevišķi 
komunistu funkcionāriem uz vietām 
savus noteikumus. Padomju varas 
iestādes kopš 1945. gada nekur ne-
jutās drošas.“ Ādolfs Šilde, „Pretes-
tības kustība Latvijā“ / Aleksandrs 
Kalvāns, red., Uz ežiņas galvu liku 
... Traģiskās partizānu cīņas Latvijas 
mežos pēckara gados (R: Nacionālo 
Daugavas Vanagu Latvijas Apvienī-
ba sadarbībā ar apgādu „Daugava“, 
1993), 13. lpp. Jāņem vērā arī fakts, 
ka Latvijas partizāni bija daļa no vi-
sas Baltijas bruņotās pretestības, jo 
„tai laikā arī Lietuvā un Igaunijā bija 
sākuši darboties nacionālie partizāni, 
šī fronte neaprobežojās ar Latvijas te-
ritoriju, bet viss apgabals no Narvas 
ziemeļos līdz Klaipēdai un Viļņas 
apgabalam veidoja vienu apvienotu 
cīņu apgabalu.“ (Heinrihs Strods, 
Latvijas Nacionālo Partizānu Karš. 
Dokumenti un Materiāli 1944-1956. 
(R: Preses Nams, 1999), 341.lpp. 
Viņš šādi apkopo partizānu cīņu no-
zīmi: „Partizānu cīņa pret austrumu 
boļševismu bija Eiropas tautu cīņa 
par Eiropas civilizāciju tās austrumu 
pierobežā“ (Turpat, 559.lpp).  ■

„Vienmēr, visur, visādi“
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 7. martā.
€1 = 1,60020 AUD
€1 = 0,88968 GBP

€1 = 1,72290 NZD
€1 = 1,06650 USD

Adelaidē
Ceturtdienās no plkst.19.00 – 20.00 

5EBI-FM 103.1MHz raidījumi 
latviešu valodā; tiešraide internetā: 

www.5ebi.com.au.

Ceturtdien, 9. martā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Sestdien, 11. martā, plkst. 13.00 DV 
namā Kino pēcpusdiena; mākslas 
filma latgaliešu valodā ar subtitriem 
angļu valodā Pilsēta pie upes / The 
Sign Painter; filma par ulmaņlai-
kiem un Otro pasaules karu. Reži-
sors Viesturs Kairišs; filmas garums 
120 minūtes.
Otrdien, 14. martā, no plkst. 10.00 
līdz plkst.12.00 ALB namā Mākslas 
klase ar Sandru Langi. Dažādu līme-
ņu mākslinieki laipni aicināti. Dalības 
maksa $15, LAIMAS klientiem $5.
Trešdien, 15. martā, plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Goolwa. 
Ēdīsim pusdienas Corio hotelī, kur 
pusdienu cena, sākot ar $17. Maksa 
par autobusu $7, LAIMAS klientiem 
$5. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
14.martam (tālr. 8172 0820)
Ceturtdien, 16. martā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Sestdien, 18.martā, plkst. 14.00 Ade-
laides Daugavas Vanagu namā Oskara 
Kalpaka, Leģiona un Kurzemes cie-
tokšņa atceres sarīkojums. Par zemi, 
ko mīlam referēs Ilga Vēvere. Prog-
rammu papildinās DV Adelaides no-
daļas vīru koris Daugava. Būs Vana-
džu gatavotais kafijas galds.
Otrdien, 21. martā, plkst. 11.00 
ALB namā Andris Rumpe pastāstīs, 
kas un kā jādara, lai saudzētu savu 
ķermeni un ilgāk uzturētu to vingru. 
Pieteikties obligāti līdz 16. martam, 
jo pēc tam pasniegsim siltas pusdie-
nas. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Ceturtdien, 23. martā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Sestdien, 25. martā, plkst. 11.00, 
ALB namā Ināra Kalniņa rādīs recepti 
no Latvian Flavours pavārgrāmatas. 
Dalības maksa $10, LAIMAS klien-
tiem $5. 
Sestdien, 25. martā, plkst. 13.00 DV 
namā Kino pēcpusdiena; komēdija 
Džimlai rūdi rallallā! Režisori M. Put-
niņš un J. Cimmermanis. Filmas ga-

rums 106 minūtes.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 19. martā, plkst. 11.00 Ga-
vēņa laika 4. svētdiena, dievkalpo-
jums.

Brisbanē
Sestdien, 18. martā, plkst. 12. 00 
Brisbanes Latviešu namā Rummy / zo-
lītes pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 11. martā, plkst.13.00. diev-
kalpojums ar dievgaldu. To vadīs jau-
nā mācītāja Helga Jansone. Helga kal-
po draudzē Melburnā.

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. 
17.30, tikšanās Poļu kluba telpās, 38 
David St., Turner, kur notiek latviešu 
skola, tautas deju mēģinājumi un pa-
tērzēšana pie alus kausa vai vīna glā-
zes, vai arī pie kafijas vai tējas krūzes. 
Būs izņēmumu reizes, kad klubs būs 
ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēlaties 
iepriekš sazināties, lūdzu, zvaniet Ive-
tai Leitasei 0402 054 854 vai Mārim 
Neimanim 0481 099 880.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi 

ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Ceturtdien, 16. martā, plkst. 11.00 
Fawkner kapsētā, Otrā avēnijā pie 
karavīra pieminekļa svētbrīdis un 
vaiņaga nolikšana mūsu mūžībā aiz-
gājušiem leģionāriem un nezināmam 
karavīram. Lūgums paņemat līdzi 
viegli salokamos krēslus. Busiņš no 
Latviešu Ciema; pieteikties pie Ingrī-
da Hawke.
Sestdien, 18. martā, plkst. 11.00 
Nama labad sarīkojums Latviešu 
namā.
Svētdien, 19. martā, plkst. 10.00 no-
vusa nodarbības DV mītnē.
Piektdien, 24. martā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 25. martā, plkst. 12.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
Svētdien, 26. martā, plkst. 11.00 Aus-
trālijas Latviešu teātra pilnsapulce 
Latviešu namā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Helga Jansone
Svētdien, 19. martā, plkst. 12.00 
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 19. martā, plkst. 10.30 
ZOOM dievkalpojums. 4. Gavēnis.

Sidnejā
Piektdien, 10. martā, plkst. 11.00 
Latviešu namā Senioru saiets.
Ceturtdien, 16. martā, plkst.12.00 
Sidnejas Latviešu namā Ceturtdienas 
pusdienas; iepriekš pieteikšanās, līdz 
otrdienai zvanot 0425392988.
Sestdien, 18. martā, plkst. 12.00-
18.00 DV un Spars rīko Golden 
Slipper pēcpusdienu DV namā – 
Zirgu sacīkšu loterijas, novuss, šaut-
riņas, pusdienas. Lūdzu pieteikties 
pie Ināras 0409027994 vai Gundegas 
0424717365.
Svētdien, 19. martā, plkst. 13.00 Le-
ģiona piemiņas diena Rukvudas kapos 
un pēc tam plkst. 14.00 DV namā. Lū-
dzu pieteikties pie Ināras 0409027994 
vai Gundegas 0424717365.
Otrdien, 21. martā, plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu namā Zolīte.
Svētdien, 26. martā, plkst. 14.00 
un plkst. 17.00 Latviešu namā filma 
Homo novus – pārpratumu komēdija 
pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 12. martā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 19. martā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
Svētdien, 26. martā, plkst. 10.00 
dievkalpojums.
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
Sestdien, 18. martā, Bārbeles folklo-
ras kopa TĪRUMS un Baldones folklo-
ras kopa MANTOJUMS (kopu vadītā-
ja Irita Vimba) Lielo dienu gaidīs un 
godinās Zvirgzdes kāpā Vecumnieku 
pusē. Pulcēsimies no sešiem rītā. Ik-
viens, kurš vēlas būt kopā ar mums, 
laipni aicināts pievienoties. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


