
Trešdien, 12. oktob-
rī, Ministru kabinets kon-
ceptuāli atbalstīja veselī-
bas aprūpes finansēšanas 
modeli, saskaņā ar kuru, 
citastarp, Latvijas valsts 
apmaksātos veselības 
aprūpes pakalpojumus 
pēc 2018. gada nevarēs 
izmantot ārpus Latvijas 
dzīvojošie Latvijas pie-

derīgie, kuri Latvijā nemaksā nodokļus.
Attiecībā uz šo lēmumu Eiropas 

Latviešu apvienība (ELA) pauž nostā-
ju: „Mēs atbalstām centienus uzlabot 
Latvijas veselības aprūpes sistēmu un 
finansējumu. Tas ir veselas, stipras un 
veiksmīgas nācijas pamats, un skar ik-
vienu Latvijas cilvēku gan mājās, gan 
svešumā.“ Kā liecina ELA un LU Fi-
lozofijas un socioloģijas institūta jau-
nākais pētījums*, gandrīz 50% Eiropā 

dzīvojošo latviešu kā lielāko draudu 
Latvijai vidējā termiņā norādījuši tieši 
veselības aprūpes un sociālās sistēmas 
nesakārtotību. Tas ir augstāks rādītājs, 
nekā bažas par ekonomikas stagnāciju 
un ģeopolitiskiem apdraudējumiem.

ELA pārstāvji norāda, ka liegums 
ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas piede-
rīgajiem izmantot valsts apmaksātus 
medicīnas pakalpojumus Latvijā ir 
saprotams no samocītā valsts budžeta 
vajadzību viedokļa. ELA priekšsēdis 
Kristaps Grasis uzsver: „Šādā situ-
ācijā jāsolidarizējas visiem.“ Turklāt, 
tā kā vairums Eiropā dzīvojošo Latvi-
jas izbraucēju ir reģistrēti savu mītnes 
zemju sociālajās sistēmās, šis lēmums 
būtiski neskars viņu iespējas saņemt 
medicīnisko aprūpi.

ELA politikas referente Elīna Pinto 

19. oktobrī Latvi-
jas Valsts Universitātes 
bibliotēkā, Kalpaka bul-
vārī notika preses kon-
ference par četru valstu 
simtgades svinībām un 

to starptautisko programmu. Latvijas 
valsts simtgades birojs iepazīstināja 
ar izstrādāto starptautisko program-
mu, ietverot dažādu nozaru divpusēju 

sadarbību ar Lietuvas, Igaunijas un 
Somijas, kā arī triju Baltijas valstu ap-
vienotajiem notikumiem.

Prezentācijas pasākumā minētās 
valstis pārstāvēja: Linda Pavļuta, 
Kultūras ministrijas Latvijas valsts 
simtgades biroja vadītāja; Suvi In-
nile (Suvi Innilä), Somijas simtgades 
programmas vadītāja; Mārja Līsa Sē 
(Maarja-Liisa Soe), Igaunija 100 bi-

roja programmas vadītāja; Rolands 
Kazlausks (Rolandas Kazlauskas), 
Lietuva 100 biroja vadītājs un Lat-
vijas valsts Kultūras ministre Dace 
Melbārde, kura kā pirmā, uzsākot 
uzrunas, akcentēja: „Starptautiskās 
programmas veido sadarbība ar mūsu 
draugiem un kaimiņiem – Baltijas jū-
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Vai bija, vai nebija? 
Un kur tad raksts un 
foto?...

Bija, bija un notika 
šā gada 24. septembrī 
Tālavas Lielajā zālē, 
kad visa Adelaides sa-

biedrība bija aicināta uz Pavasara ga-
datirgu – Adelaides latviešu skolas 
sarīkojumu Latviešu ēdieni un uz Vi-
dusskolas izlaidumu. Lija piena kok-
teiļi, smaržoja smalkmaizītes, krauk-
šķēja cepumi un dziedāja bērni. Bet nu 
par visu pēc kārtas.

Iesākoties skolas sarīkojumam, šo-
gad ar godu suminājām mūsu pagājušā 
gada vidusskolas absolventi Tamāru 
Līdumu. Kā teica viņas skolotāja Ilga 
Vasele: „Mazu meiteni vecāki atveda 
uz Latviešu skolu, un Tu spēri pirmos 
soļus mācībās, un visu šo 12 gadu ri-
tumā esi apguvusi zināšanas, kas pa-
līdz izprast – no kurienes es nāku un 
kas es esmu. Latvietību. Viens vārds, 
bet spēcīgs. Tas iekļauj sevī daudz. 
Latviešu valodu, kultūru, tradīcijas, 
vēsturi, ģimenes saknes, piederību sa-
vai tautai.“

Mēs, skolas 
saime, ļoti prie-
cājamies par Ta-
māras izturību un 
sasniegto, kā arī 
sākām lielu pal-
dies Līdumu ģime-
nei, kas palīdzēja 
Tamārai latviešu 
skolas gaitās, un 
arī visām latvie-
šu organizācijām, 
kas bija atnākušas 
sveikt absolventi 
šajā skaistajā die-
nā.

S a r ī k o j u m a 
turpinājumā uz 
skatuves nāca paši 
jaunākie – spēļu grupas un bērnudārza 
bērni. Viss šogad grozījās ap ēdiena 
tēmu, tāpēc, koka karotēm rociņās un 
pavāru cepurēm galvā, bērni dziedāja 
dziesmu par zupas vārīšanu. Pēc zupas 
vārīšanas parādīja, ko katrs ģimenē 
dara ar rotaļu Gribam zināt un beigās 
nodziedāja šī gada mīļāko dziesmiņu 
par ģimeni.

Turpinājumā mūsu skolas priekš-
sēdis Reinis Dancis pastāstīja, ko tad 
skola šogad ir darījusi un kā mums ir 
gājis gan bildēs, gan runā.

Tika rādīta arī tālmācības studenta 
Jaunzēlandē Matīsa Lūša filmiņa par 
to, kā viņš cep pankūkas pēc vecmā-
miņas receptes. Izskatījās ļoti garšīgi, 
likās, ka zālē var sasmaržot pankūku 
smaržu.

Nu bija kārta dziedāt sākumskolas 
bērniem, un arī viņi kutināja mūsu 
garšas kārpiņas ar dziesmām par 
ceptiem kartupeļiem un šok-šok-šo-
kolādi. Labi, ka pirms sarīkojuma jau 
varēja nopirkt gardumus un kafiju, 
citādi rūcošie vēderi varētu traucēt 
koncertam.

Skolas bērni atskaņoja uz kla-
vierēm latviešu tautas dziesmas, un 
vecāko klašu skolēni dejoja lustīgo 
Vāru, vāru putriņu. Vēlāk viņiem 
pievienojās arī mazāko klašu skolēni 
uz Pankūkdanci. Jaunāko klašu sko-
lēni iepriecināja skatītājus arī ar deju 

Maza, maza ābe-
līte.

Tad sekoja 
kārta lielajiem 
parādīt, ko tad 
skolotāja Inese 
Laine ir iemācī-
jusi. Atskanēja 
ļoti skanīgas tau-
tas dziesmas un 
modernas bērnu 
dziesmas.

M a n u p r ā t , 
kopumā varēja 
redzēt, ka skola 
sestdienās cītīgi 

strādā. Šogad mums nāca palīgā pie-
redzējusī skolotāja Margota Puķīte, 
kas sagatavoja un novadīja pavār-
mākslas nodarbības. Un tad mammas 
un tēti varēja nogaršot visu, kas bija 
sanācis. Es atceros to garšīgo frika-
deļu zupu!!!

Klāt bija starpbrīdis, un tirgošanās 
varēja sākties. Bija ne tikai ēdieni un 

„Mūsu skola ir jūsu skola“
Adelaides Latviešu skolas sarīkojums „Latviešu ēdieni“ un 12. klases izlaidums
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Pagājušā gada vidusskolas absolventi 
Tamāru Līdumu sveic Adelaides DV 
nodaļas vadītāja Gunta Rudzīte.
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Otrdien, 18. ok-
tobrī, Latvijas Ārlietu 
ministrijas Divpusē-
jo attiecību direkcijas 
vadītājs – vēstnieks 

Marģers Krams un Drošības poli-
tikas un starptautisko organizāciju 
direkcijas vadītāja – vēstniece Ingrī-
da Levrence tikās ar ASV Kongre-
sa Ārlietu komisijas padomnieku un 
Valsts departamenta pārstāvju dele-
gāciju, kas Latvijā ieradusies, lai ie-
pazītos ar drošības situāciju Latvijā 
un reģionā.

Tikšanās laikā tika pārrunāta 
Latvijas un ASV līdzšinējā divpusējā 
sadarbība, situācija Ukrainā un pret 
Krieviju noteiktās sankcijas, sadar-
bība drošības jomā, tostarp Latvijas 
robežu drošības paaugstināšanā, turp-
mākais ASV atbalsts Latvijai un citām 
reģiona valstīm.

Ārlietu ministrijas amatpersonas 
uzsvēra, ka novērtē ASV militāro 
spēku klātbūtni Latvijā un Baltijas 
reģionā kopumā, kā arī ASV noteikto 
rīcību Ukrainas krīzē. Vienlaikus tika 

uzsvērts, ka Latvija strādā pie savu 
aizsardzības spēju stiprināšanas, pare-
dzot jau 2018. gadā 2% no IKP aizsar-
dzībai.

ASV Kongresa Ārlietu komisijas 
padomnieki tikšanās laikā atzinīgi 
novērtēja Latvijas paveikto valsts aiz-
sardzības un starptautiskās drošības 
stiprināšanas ziņā, tostarp Latvijas 
apņemšanos palielināt izdevumus 
valsts aizsardzībai. ASV delegācija 
vēlreiz apliecināja stingru ASV atbal-
stu NATO principu un apņemšanos ie-
vērošanai NATO Vašingtonas līguma 
5. panta ietvaros.

Pārrunājot Krievijas īstenoto 
agresiju Ukrainā, puses bija vienis-
prātis, ka pret Krieviju noteiktās 
sankcijas iespējams atcelt vienīgi 
pēc pilnīgas Minskas vienošanās iz-
pildes.

ASV Kongresa Ārlietu komisijas 
padomnieku un Valsts departamenta 
pārstāvju delegācija Latvijā uzturas 
reģionālā vizītē.

LR Ārlietu ministrija

17. un 18. oktob-
rī Rīgā tikās Baltijas 
valstu un Ziemeļvalstu 
jeb NB8 (Nordic-Baltic 
Eight) formāta Ārlietu 

ministriju valsts sekretāri. Sanāksmes 
laikā atbilstoši NB8 2016. gada prio-
ritārajiem virzieniem tika pārrunā-
ti reģionālās sadarbības un drošības 
jautājumi. Valsts sekretāri novērtēja 
ciešo un efektīvo sadarbību NB8 val-
stu vidū, īpaši izceļot Latvijas kā NB8 
koordinējošās valsts piedāvātās inicia-
tīvas stratēģiskās komunikācijas, hib-
rīdo draudu un kiberdrošības, kā arī 
mediju pratības jautājumos, kur NB8 
sadarbība turpmākajos gados būtu vēl 
vairāk nostiprināma.

Diskusijā par Krievijas lomu mi-
litārajā konfliktā Ukrainā sanāksmes 
dalībnieki norādīja uz ierobežojošo 
pasākumu pret Krieviju saistību ar 
progresu Minskas vienošanos ievieša-
nā. Vienprātīga attieksme tika pausta 
par politiskā un praktiskā atbalsta tur-
pināšanu Ukrainai un citām ES Aus-
trumu partnerības valstīm.

Analizējot pašreizējos Eiropas iz-
aicinājumus, tostarp neseno referen-
dumu Lielbritānijā, tikšanās dalībnie-
ki uzsvēra reģiona lomu turpmākajā 
diskusijā par Eiropas nākotni. Vien-
laikus tika uzsvērta interese turpināt 
pilnveidot NB8 sadarbību ar Lielbri-

tāniju drošības un ekonomiskās attīs-
tības jautājumos.

Atskatoties uz Baltijas valstu un 
Ziemeļvalstu sadarbības 25 gadiem 
kopš diplomātisko attiecību atjauno-
šanas, Baltijas valstis augstu novērtēja 
Ziemeļvalstu atbalstu, kā arī Ziemeļu 
Ministru padomes biroju ieguldījumu 
praktiskās sadarbības īstenošanā, kas 
joprojām pilnveidojas.

Latvija organizēja sanāksmi kā 
NB8 sadarbību koordinējošā valsts. 
Šogad NB8 sadarbības prioritātes ir 
drošības stiprināšana reģionā, iekļau-
jot enerģētisko drošību, stratēģisko 
komunikāciju, hibrīddraudus un ki-
berdrošību, kā arī atbalsts ES Austru-
mu partnerības valstīm.

NB8 kā neformāls reģionāls ie-
tvars, kas apvieno Dāniju, Igauniju, 
Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģi-
ju, Somiju un Zviedriju, ir attīstī-
jies kopš Baltijas valstu neatkarības 
atgūšanas. Šis formāts nav institucio-
nalizēts, tomēr tas efektīvi nodrošina 
politiskā dialoga un praktiskās sadar-
bības iespējas, izmantojot ikgadējās 
rotācijas principu, kad viena no val-
stīm kļūst par formāta koordinējošo 
valsti.

2017. gadā NB8 sadarbību koordi-
nēs Norvēģija.

LR Ārlietu ministrija
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Būt latvietim ir zvaigznēs ierak-
stīta zīme. Tā iesakņojusies līdz ozola 
dzīslām dziļi zemē un sniedzas līdz 
zeltītajiem saules stariem debesu pla-
šumā.

Būt latvietim ir laime līdz sirdij 
izdzīvot četrus gadalaikus – vizuļojoši 
baltas ziemas, kad jūru pārklāj sidra-
bots ledus. Pavasarus, kad pelēcību 
pēc ziemas miega nomaina ziedošas 
ābeles, ievas, un daba sparīgi atdzimst 
no jauna. Vasaras, kad pļavas zied lat-
viešu meiteņu tautas brunču krāšņajos 
rakstos, un latvieši vasaras pilnbriedā 
kopā svin dienas uzvaru pār nakti. Un 
rudens, kad bagātīgā raža piepilda sē-
tas un darbos vienojas gan lieli, gan 
mazi.

Latvietis mūžam atsaucas savam 
aicinājumam būt savā tēvu zemē, klau-
sīties dzintara jūras šalkās, elpot zaļo 
mežu saldeno smaržu un vērties dzid-
rajās zilo ezeru dzelmēs.

Īstens latvietis ieklausīsies kokles 
skaņās, dzidrās tautasdziesmās, deju 
soļos, saules spēkā un sirdsbalsī. Tajā, 
kas klusi, bet lepni čukst Esmu latvie-
tis!

Koncertuzvedumā Sirdsbalss ap-
vienosies divi atraktīvi kolektīvi no 
Latvijas: tautas deju ansamblis Līgo – 
Jāņa Purviņa vadībā un Saulkrastu 
Jauktais koris ANIMA, diriģente Lau-
ra Leontjeva.

Viesu koncerts – uzvedums no-
tiks 28. decembrī, National Thea-
tre, St Kilda; biļetes ir nopērkamas 
AL56.KD mājas lapā: www.alkd.org.
au

Muzikālo sniegumu izdaiļos 
instrumentālisti: Kristaps Kriev-

kalns (klavieres), Bruno Prieku-
lis (bass), Ainis Zavackis (sitamie 
instrumenti), kā arī komponists Rai-
monds Tiguls.

Koncerta 1. daļā galvenokārt būs 
dzirdamas un skatāmas latviešu kor-
mūzikas un dejas žanra klasiskās vēr-
tības – dziesmas un dejas, kuras dzīvo 
mūsos jau gadu desmitiem ilgi.

Savukārt koncertuzveduma 
Sirdsbalss – 2. daļa tiks veltīta latviešu 
komponista Raimonda Tigula daiļ-
radei; izskaņā dzirdēsiet un redzēsiet 
fragmentus no deju un dziesmu uzve-
duma Lec, Saulīte!
Saulkrastu Jauktais koris 
„ANIMA“

Dibināts 2001. gada novembrī, un 
jau piecpadsmit gadu dziesmā vieno 
vairāk nekā 30 domubiedrus. ANIMAS 
vadoņi ir diriģenti Laura Leontjeva 
un Kārlis Rūtentāls, kā arī vokālā pe-
dagoģe Elīna Šmukste.

Šo gadu laikā ANIMA ir kļuvusi 
par nozīmīgu Saulkrastu novada un 
Rīgas rajona kultūras dzīves sastāv-
daļu. Dažāda mēroga Latvijas koru 
skatēs ir iegūti augsti vērtējumi, ilg-
stoši ierindojot kori ANIMA Latvijas 
labāko 20 koru elitē. Kā izcilu kora 
ANIMA pēdējo gadu sasniegumu uz-
skatām 2011. gadā iegūto 3. vietu 
prestižajā E. Grīga 4. starptautiskajā 
koru festivālā Bergenā, Norvēģijā un 
iegūto sudraba medaļu Pasaules koru 
olimpiādes Čempionu līgā, 2014. gada 
jūlijā.

Koris savu darbību ir apliecinājis 
ar vērienīgiem koncertuzvedumiem; 
kā, piemēram, Uģa Brikmaņa režijā 
veidotais uzvedums Saules krastos 
2014. gada novembrī ar Sonoras Vai-
ces, Laimas Jansones, Julgī Staltes u.c. 
mākslinieku piedalīšanos. 

Laura Leontjeva
Ir Saulkrastu Jauktā kora ANIMA 

diriģente kopš 2007. gada. Vokālās 
grupas Latvian Voices un vokālinstru-
mentālā ansambļa Neaizmirstulītes so-
liste. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā ieguvusi maģistra grādu 

AL56.KD Viesu koncertuzvedums – „Sirdsbalss“
Koris „Anima“ un Tautas deju ansamblis „Līgo“

Saulkrastu Jauktais koris „ANIMA“.
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Tautas deju ansamblis „Līgo“.
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Laura Leontjeva.
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Jānis Purviņš.
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diriģēšanā, doc. Andra Veismaņa kla-
sē. Kad sakrājas pārāk daudz spilgtu 
emociju, Laura raksta dziesmas un 
velta tās saviem dziedošajiem kolek-
tīviem.

Jānis Purviņš
Horeogrāfs, deju pedagogs un 

režisors, dzimis 1971. gada 4. jūnijā 
Rīgā. Triju Zvaigžņu ordeņa kavalie-
ris (2014.) Vispārējo latviešu Dziesmu 
un Deju svētku virsvadītājs (1998., 
2003., 2008., 2013.) un mākslinie-
ciskais vadītājs (2003., 2008., 2013.). 
Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu 
un Deju svētku virsvadītājs (2000., 
2005., 2010., 2015.) un mākslinie-
ciskais vadītājs (2005.). Vispārējo 
Igaunijas Dziesmu un Deju svētku 
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virsvadītājs (Tallina, 2004.). Beidzis 
J. Vītola Mūzikas Akadēmijas Ho-
reogrāfijas nodaļu (1993.), Rīgas Pe-
dagoģijas un izglītības augstskolā 
aizstāvējis maģistra grādu pedagoģijā 
(2000.). 2006. gadā Latvijas Kultū-
ras akadēmijā ieguvis Humanitā-
ro zinātņu maģistra grādu mākslās. 
Pirmā pieredze deju kolektīvu vadī-
šanā iegūta, mācot dejot savus sko-
las biedrus Rīgas Angļu ģimnāzijā 

(1987–1990). Dejot sācis TDA Ugun-
tiņa un pēc tam TDA Līgo. Būdams 
jau Valsts deju ansambļa Daile solists 
(1991–1997), uzņemas TDA Lelde 
māksliniecisko vadību (1990–1993). 
Bijis TDA Jaunība pedagogs (1993–
1995), ir Līgo vidējās paaudzes deju 
kolektīva vadītājs (kopš 1994.) un no 
1995. gada – arī TDA Līgo mākslinie-
ciskais vadītājs.

Vadījis meistarklases Latvijā, 
Baltkrievijā, Brazīlijā, Francijā, Ka-
nādā, Meksikā un Zviedrijā. Ir 84 
publikācijas – gan mācību metodiskie 

materiāli, gan zinātniski pētniecis-
kie darbi. Jaunrades deju konkursā 
Latvijā iegūtas septiņas I vietas, trīs 
II vietas, septiņpadsmit III vietas, 10 
veicināšanas prēmijas un 3 skatītāju 
balvas, bērnu jaundeju konkursā ie-
gūtas divas I vietas, divas II vietas un 
viena III vieta, savukārt 12. Vispārē-
jo latviešu Dziesmu svētku Jaundeju 
konkursā Indianapolē (ASV) iegūta I 
un III vieta.

Materiālu publicēšanai sagatavoja
Ilze Nāgela

Laikrakstam „Latvietis“

AL56.KD Viesu koncerts
Turpinājums no 4. lpp.

Piektdienas, 14. ok-
tobra, vakarā Sietlas 
Latviešu centrā notika 
sengaidītais Laimas 
Jansones solo koncerts. 
Neskatoties uz to, ka tai 
pašā dienā Sietlai gāja 

pāri pirmā rudens lielā vētra, koncerts 
bija labi apmeklēts gan no vecās paau-
dzes, gan no jaunākajiem, un vairāki 
pat bija atbraukuši no kaimiņu Vanku-
veras, Kanādas.

Laima spēlēja nevis mums pazīs-
tamo, tradicionālo kokli, bet Latgales 
kokli, kas ir lielāka un ar vienpadsmit 
stīgām, un kuru vairāk spēlē nevis gu-
ļus klēpī, bet novietojot vertikāli, tā kā 
ģitāru; tādā veidā arī pastiprinot ska-
ņu.

Jau no paša sākuma Laimas spēle 
bija emocionāla un enerģiska. Skaņa 
gandrīz neraksturīga koklei, bet drus-
ku atgādināja ģitāru, kas ļoti sasaucās 
ar pazīstamo Ķīnas klasiskās ģitāris-
tes Xuefei Yang mūziku – romantiska, 
plūstoša, laicīga, kurā mazliet jūt mo-
tīvus no Ķīnas, Eiropas vai Armēni-
jas. Laimas izpildījumā kokle skan kā 
jauns vēl nedzirdēts instruments, kas 
mūsu šodienas pasaulē ir tuvāks ne ti-
kai jaunajiem, bet arī vecāka gadu gā-
juma klausītājiem. Laima kokli spēlē 
ar tādu enerģiju, ka stīgām ir kārtīgi 
jāturas līdzi viņas pirkstu ātrumam. 
Programmas kompozīcijas un aranžē-

jumi ir Laimas Jansones pašas, un visā 
priekšnesumā varēja redzēt un dzirdēt, 
ka koklētāja pilnīgi dzīvo mūzikai lī-
dzi.

Skaņdarbs Puspiecos no rīta, kurā 
Laima attēloja atmiņas no savas vec-
māmiņas ganu dienām, skanēja svaigi 
un mūsdienīgi. Kokles stīgu skaņas ir 
ļoti tuvas latviešu dvēselei. Bet kāpēc 
koklei ir tik skaista skaņa? To Laima 
izskaidro un izdzied tautas dzies-
mā Iebrauca saulīte. Tur ir stāsts par 
meiteni, kas iekrīt upē, nokļūst jūrā, 
bet jūra viņu izskalo kalnā, kur izaug 
koks. Meitenes brāļi nocērt koku un 
uztaisa kokli, kam ir ļoti skaista ska-
ņa. Kad māte to izdzird, viņa saka, ka 
kokle skaisti dzied, jo tā ir meitenes 
dvēselīte.

Koncerts beidzās ar nerimtīgiem 
aplausiem, un kā piedevu viņa spēlē-
ja un kopā ar publiku dziedāja Aijā, 
žūžu, lāča bērni. Tas bija mīļš un sirs-
nīgs koncerta noslēgums. Beigās viņa 
atbildēja uz klausītāju jautājumiem. 
Prieks, ka Latvijā aug jauna, ļoti ta-
lantīga mūzikas paaudze. Lai Laimai 
labi sokas un ceram viņu dzirdēt at-
kal!

Pēc koncerta notika Kokneses 
Fonda valdes priekšsēdes Valdas Au-
ziņas informatīvs stāstījums ar bil-
dēm par Latvijas svarīgāko pasākumu 
šodien – Latvijas Likteņdārza veido-
šanu, ko plāno nobeigt uz Latvijas 

simtgadi. Likteņdārza veidošanai vēl 
vajag daudz līdzekļu un palīdzības, 
un palika skaidrs, ja kāds vēl nav at-
balstījis šo pasākumu, tad tagad ir pē-
dējais laiks, lai palīdzētu mūsu tautas 
likteņu dārzu pabeigt līdz simtgadei. 
Cik tas būtu jauki, aizbraukt uz Lik-
teņdārzu un zināt, ka arī daļa no tava 
likteņa ir tur ielikta, iemūrēta un ie-
rakstīta!

Koncertu rīkoja Latviešu biedrība 
Vašingtona štatā (LBVŠ).

Juris Beitlers
Laikrakstam „Latvietis“

Koklētājas Laimas Jansones koncerts Sietlā
Un Valdas Auziņas informatīvs stāstījums par „Likteņdārzu“

Laima Jansone.
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Pēc koncerta ar Latviešu biedrības Vašingtona štatā val-
des locekļiem. No kreisās: Valdis Jodais, Inta Vīsta (Wiest), 
Laima Jansone, Sarmīte Dāvidsone, Valda Auziņa.

FO
TO

 A
nd

ri
s R

og
ai

ni
s

Valda Auziņa stāsta par „Likteņdārzu“.
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Labdien godātie vie-
si – dāmas un kungi! Es 
ar lielu prieku un godu 
jūs šodien uzrunāju. Es 
vēlos pateikties visiem 
klātesošajiem, kas šo-
dien esat ieradušies at-

zīmēt Latviešu ciema trīsdesmit gadu 
jubileju.

Es vēlētos pieminēt Ellu Rolavu. 
Ella ir vienu no pirmajām, kas ievācās 
dzīvot pašaprūpes mājās, un viņa vēl 
šodien dzīvo tanī pašā mājā. Arī Aus-
mu Pomeri, kas arī bija viena no pir-
majām, kas ievācās pašaprūpes mājā; 
diemžēl Ausma tagad veselības dēļ 
dzīvo hostelī.

Es vēlētos pieminēt arī Skultes 
kungu, kas ar savu būvfirmu Lem-
chens & Skulte bija ciema būvnieki.

Jau 1960. gados latviešu sabiedrība 
sāka domāt par cilvēku vecumdienām. 
Mēs varam pateikties šiem dažiem, 
kas par šo lietu domāja, un ne tikai do-
māja, bet kaut ko par to izdarīja. Un tā 
tika nodibināts Latviešu Savstarpējas 
Palīdzības Biedrība.

Dienvidu Vantirna nebija pirmā 
vieta, kur tika domāts būvēt ciemu. 
Oriģināli bija paredzēts būvēt Hurst-
bridgā; zeme tika iegādāta, bet vie-
tējā pilsētas valde neatļāva būvēt uz 
nopirktā zemes gabala, un tad to bija 
jāpārdod. Tad valde izmeklēja zemes 
gabalu Dienvidu Vantirnā.

Dienvidu Vantirnas zeme oriģi-
nāli bija ābeļdārzs. Es atceros, ka es 
ar savu tēvu atbraucām uz talku, kur 
šīs ābeles tika likvidētas. Var teikt, ka 
pēc tam, kad tika izņemti ābeļu koki, 

tika iestādīta viena sēkla, un tagad ir 
izaudzis Latviešu ciems. Un trīsdesmit 
gadu laikā ciems ir izaudzis par lielu, 
stipru iestādi.

Es atceros, kad es pirmo reizi dar-
bojos valdē, tanī laikā priekšsēde bija 
Ruta Slapjuma, un bija tas laiks, kad 
saņēmām lielu naudu no Anetes Sila-
rājas testamenta, lai varētu sākt būvēt 
Ciemu. Liela pateicība Anetes Silarā-
jas kundzei par viņas devumu, kas pa-
līdzēja mums dabūt naudu no valdības 
un uzbūvēt hosteli. Par godu Silarājas 
kundzei šī zāle, kur jūs šodien sēdiet, 
ir nosaukta viņas vārdā.

Ciems ir sadalīts divās daļas: Hos-
teļu daļa, jeb kā šinīs dienas sauc, – 
Aged Care Facility; otra daļa ir pašap-

Latviešu Ciema 30 gadu jubileja
Latviešu Savstarpējas palīdzības biedrības priekšsēdētāja Pētera Delvera runa

Daina Grosa: Lūdzu pastāsti maz-
liet par sevi. Kur esi dzimusi, augusi, 
kas esi pēc profesijas?

Anda Banikos: Abi mani vecāki 
dzima Latvijā, bet es Austrālijā. Ģi-
menē runājām tikai latviešu valodā, 
un, kaut Austrālijā uzaugu, manī to-
mēr izveidojās ļoti stipra latvietība. 
Man ir liels prieks, ka arī visi četri 
mani bērni izjūt Latvijai piederību, 
un mums ir radušās izdevības Latvi-
jā kopīgi pavadīt laiku. Darba lauks 
man ir bijis plašs – pēc izglītības esmu 
skolotāja. Kā austrāļu, tā latviešu sko-
lās esmu pasniegusi valodas mācības, 
mākslu un dabas zinātnes.

Daina Grosa: Kas ir Tavas brīvā 
laika nodarbošanās?

Anda Banikos: Dažas manas de-
dzīgākās intereses ir: latviešu tautas 
teiku tulkošana/ilustrēšana, zīmēšana, 
kostīmu dizains, dabas novērošana, 
apzinātības iegūšana. Brīvajā laikā arī 
nodarbojos ar sabiedriskiem darbiem 
kā latviešu, tā arī austrāļu sabiedrībā – 
visbiežāk saistītu ar vizuālo mākslu.

Daina Grosa: Cik saprotu, esi 
šogad diezgan ilgu laiku pavadījusi 
Latvijā interesantā projektā – kas tas 
bija?

Anda Banikos: Šī gada jūnijā un 
jūlijā piedalījos kā pasniedzēja Rīgas 
1. Valodas skolas bērnu vasaras no-
metnēs. Šinīs nometnēs latviešu bēr-
niem māca angļu valodu, katru gadu 
pielietojot atšķirīgu tēmu; gadījās, ka 
tēma 2016. gadam bija Paradīze Aus-
trālijā. Man tas bija burvīgs piedzīvo-
jums, sastrādājoties ar Latvijas skolo-
tājiem un iepazīstoties ar bērniem. Ir 
pat izdevies uzsākt sadarbību starp 
manas Fish Creek skolas bērniem un 
Latvijas nometnes bērniem; viņiem 

ir liela ziņkāre par šiem bērniem otrā 
pasaules pusē, un ar entuziasmu ir jau 
izmainījušies ar vēstulēm!

Daina Grosa: 3x3 pagājušo gad 
Tu vadīji mākslas ievirzi – linoleja 
griešanas nodarbību. Bija skaists re-
zultāts! Kas šogad paredzēts?

Anda Banikos: Latvijā esot, 
mums abām ar Anitu Andersoni iz-
nāca satikties ar Tiju Auziņu, BILDES 
mākslas un mūzikas festivālu vadītā-
ju. Viņa ierosināja sadarbību ar mērķi 
veidot izstādi Pogas un podziņas pa-
sākumam Mazās BILDES Melburnā. 
Iedomājos, ka būtu lieliski šo projek-
tu uzsākt 3x3 saietā, mākslas ievirzē! 
Bildes būs uz audekla pamata, veido-
tas no saziedotām podziņām. Līdzīgā 
veidā, kā tās, kuras tika Latvijā vei-
dotas 2003. gadā: http://www.bildes.
lv/2index.php?id=5&sub=20&hist=4

Blakus šai iespējai arī piedāvāsim 
modelling ar Fimo polymer clay – to 
var izmantot rotu un atslēgu ķēžu 
darināšanā... Skat saiti: https://
au.pinterest.com/explore/fimo/

Podziņu bildītes varam labi ar šo 
apvienot – Fimo varēs arī izmantot bil-
žu gatavošanā. Bērniem dosim iespēju 
keramikas priekšmetus pagatavot no 
Air Dry Clay – tātad šogad kā 3x3, tā 
arī ½x½ būs 3D mākslas iespējas.

Daina Grosa: Vai Tev vēl kāda no-
darbība šogad uzticēta?

Anda Banikos: Jā! Man ir uzdota 
interesanta tēma... Latviešu valodas 
uzlabošana! Pārrunāsim bieži pieļau-
tās kļūdas mūsu sarunvalodā, centīsi-
mies paši savu valodu uzlabot un piln-
veidot. Patlaban sadarbojos ar valodas 
skolotāju Latvijā, izstrādājot īsas, at-
bilstošas darba lapas. Šīs stundas ir 
domātas ikvienam 3x3 dalībniekam – 

vienalga kādā līmenī mēs valodu pār-
valdām! Ar lielu interesi šo gaidu; bez 
šaubām ir ļoti daudz, ko mēs viens no 
otra varēsim iemācīties!

Daina Grosa: Vai esi piedalījusies 
daudzos 3x3, vai esi diezgan „jauna“ 
3x3niece?

Anda Banikos: Pagājušai 3x3 sa-
iets Adelaidē bija pirmā, kurā esmu 
varējusi pilnu laiku uzturēties un iz-
baudīt; pirms tam dažreiz esmu bijusi 
iesaistīta specifiskās 3x3 nodarbībās.

Daina Grosa: Kas Tev patīk par 
3x3? Ko vari ieteikt tiem, kas piedalī-
sies pirmo reizi?

Anda Banikos: Ja atnāk uz 3x3 ar 
atvērtu prātu un sirdi, tik daudz ko var 
iemācīties par latviešu tradīcijām un 
zināšanām! 3x3 dalībnieki mēdz būt 
draudzīgi un labvēlīgi, labprāt dalās 
ar savu pieredzi un mākām. 3x3 rada 
iespēju uzņemt latvisku iedvesmu un 
nodibināt jaunas draudzības saites; nā-
ciet droši, jūs sirsnīgi sagaidīs!

Iepazīsimies ar Andu Banikos!
3x3 mākslas ievirzes vadītāja

Anda Banikos.

FO
TO

 n
o 

A
nd

as
 B

an
ik

os
 p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a

 
Turpinājums 7. lpp.



Trešdien, 2016. gada 26. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

rūpes mājas, kas ir ar vai vienu, vai 
divām guļamistabām.

Trīsdesmit gadu laikā ir bijuši dau-
dzi rūķīši, kas ir palīdzējuši Latviešu 
ciemam. Man nebūtu iespējams minēt 
visus vārdus šeit šodien; ja es to darītu, 
tad mēs vēl būsim šeit līdz pusnaktij.

Bet dažus cilvēkus vēlos pieminēt, 
kas pa šim trīsdesmit gadiem ir bijuši 
vadībā.

Valdes priekšsēži ir bijuši kopā 
seši – Arvīds Prods (16 gadi), Ruta 
Slapjuma (6 gadi), Visvaldis Sniedze 
(12 gadi), Aivars Saulītis (10 gadi), 
Eva Brennere (3 gadi). Skatoties uz 
tiem vārdiem, man ir liels gods turpi-
nāt viņu darbu.

Mums ir bijuši arī trīs vadītāji – Il-
mārs Liepiņš (6 mēneši), Ivars Cirai-
nis (27 gadi) un Rūta Šķoba (3 gadi).

Bez tam ir bijuši darbinieki, kas 
aprūpē mūsu iemītniekus, kas gādā 
par viņu veselību, viņu vēderu, par 
viņu labklājību un kas viņus ir izva-
dījuši uz izbraukumiem, uz veikaliem 
un uz sabiedrības sarīkojumiem.

Viena daļa šo darbinieku ir bijuši 
latvieši, un arī vēl šodien mums dažā-
dos amatos darbojās vairāki latvieši.

Ir arī jāpasakās tiem, kas ir devuši 
savu laiku bez maksas, lai palīdzētu 
mūsu Ciemā, īpaši sākuma gados, kad 
nebija daudz naudas un darbus bija 
pašiem jāiemācās; nebija, kas viņus 
apmāca.

Talcinieces ir bijusi liela daļa no 
Ciema dzīves jau kopš sākuma gadiem. 
Jau 1969. gadā iesāka darbību Ras-
mas Hartmanes-Vugules vadību. Es 
nevaru iedomāties sarīkojumu bez tal-
ciniecēm. Ir notikuši dažādu viedu sa-
rīkojumi – kā Pankūku pēcpusdienas, 
Pavasara svētki un tagad slavenais Mel-
burnas Kausu sarīkojums. Esmu dzir-
dējis, ja nevar tikt uz Flemingtonu, tad 
vienīgā vieta, kur tad var būt, ir Ciemā.

Talcinieču vadītājas ir bijušas sešas: 
Rasma Hartmane-Vugule (13 gadus), 
Mirdza Saulīte (8 gadus), Rita Nitec-
ka (1 gadu), Skaidrīte Caune (1 gadu), 
Mirdza Ozoliņa (1 gadu) un Ingrīda 

Houka (Hawke), kas ir vadījusi tal-
cinieces divas reizes – 1 gadu un kā 
pašreizējā vadītāja tagad ir jau 7 gadus. 
Bet bez darbiniecēm vadītāji daudz ne-
var izdarīt, un ir bijušas daudz, daudz 
palīdzes, un arī šodien atkal mums ir 
talciniecēm jāpasakās par viņu darbu.

Bet ir viena grupa, bez kuriem 
mēs nebūtu šeit šodien, un kam Lat-
viešu ciems tika uzbūvēts; tie ir mūsu 
iemītnieki, kas dzīvo saucamajā Aug-
šas ciemā un tāpat arī Lejas ciemā. Pa 
šiem gadiem ir bijis daudz iemītnieku. 
Ir bijuši tie, kas īsu laiku ir šeit nodzī-
vojuši, un ir bijuši tie, kas te ir ilggadī-
gi. Man jāsaka šeit, kad mums ir bijuši 
vairāki un pat vēl pašlaik ir iedzīvotāji, 
kas ir sasnieguši simtus gadus. Varbūt 
tas pierāda, ka Ciems ir laba vieta, kur 
dzīvot, ja grib ilgi nodzīvot.

Latviešu ciems dod iespēju dzīvot 
latviešu garā, kur runā latviski. Var pie-
minēt, ka pat sveštautiešu darbinieki arī 
ir iemācījušies dažus latviešu vārdus.

Pats esmu pēdējos piecpadsmit 
gados bijis regulārais Ciema apmeklē-
tājs, jo mani vairāki radi ir dzīvojuši 
ciemā kā iemītnieki – man onkulis, 
tante, māte, sievastēvs, sievasmāte un 
pašlaik bijusī kaimiņiene. Un nav pa-
tiesība, ka ciems dod grupas atlaidi, 
par to es var galvot.

Kapela tika atvērts 1998. gadā, un 
ir notikuši regulāri dievkalpojumi un 
arī Ciemas iemītnieki izvadīti pēdējā 
gaitā. Tā ir vieta, kur iemītnieki var 
katrā laikā atnākt un vai pielūgt Die-
vu vai tāpat dažas minūtes pārdomāt 
lietas.

Bibliotēka Ciemā ir jau kopš 
1986. gada, bet 1994. gadā bibliotē-
ka tika pārcelta uz pašreizējo vietu. 
Bibliotēkai ir bijuši seši vadītāji – 
Raimonds Rauska, Arturs Vanags, 
Evalds Paegle, Skaidrīte Leinasara, 
Dzidra Cekuliņa un Silvija Kreitala.

Busiņš tika iegādāts drīz pēc tam, 
kad tika atvērts Ciems, un tiek lietots, 
lai vestu iemītniekus uz Knox iepirkša-
nās centru un arī uz sarīkojumiem Lat-
viešu namā un katru mēnešu pirmajā 
sestdienā un Daugavas Vanagu mītni 
uz Vanadžu sagatavojām pusdienām.

Banka – Latviešu Kredītkoopera-

tīvs ir jau vairākus gadus apkalpojis 
Ciemu; sākumā aizdodot naudu zemes 
iegādei un pēdējos gados no pensijas 
atvelkot nodevas, ko prasa Ciems par 
te dzīvošanu un par citiem pakalpoju-
miem, kas tiek piedāvāti, un ja ir vaja-
dzīgs, tad pat izmaksā naudu. Es vēlos 
pateikties mūsu ilggadīgajai bankas 
darbiniecei Veltai Strožai par viņas 
darbu. Bankā arī darbojās Elfrida 
Džonstona (Johnston), Arturs Ken-
ne un arī Dzidra Cekuliņa.

Ja kāds domā, ka nāk uz Ciemu 
slinkot, tad viņi būs pārsteigti; ir vai-
rākas nodarbības, kas notiek Ciemā: 
fiziskām nodarbības, ieskaitot vingro-
šanu, hookey, tai chi, paklāju bļodas, 
novuss, un smadzenes var vingrināt ar 
bingo, krustvārdu mīklas, lasīšana un 
skatoties video lentes.

Es vēlos pateikties Rūtai Šķobai 
par viņas darbu pēdējos trīs gados. 
Mums pēdējo trīs gadu laikā ir bijis 
daudz darba un maiņu; pārmaiņas no-
teikumos, īpaši, sakarā ar iemaksām, 
lai ievāktos hosteļa daļā. Pēdējā gadā 
ir pārtaisīts Vidzemes spārns, un vai-
rāki iemītnieki ir šajā daļa ievākušies. 
Arī pateicība visiem darbiniekiem, kas 
ir mums palīdzējuši iegūt akreditāciju 
nākošiem trim gadiem.

Man vairākas reizes ir minēts no 
ārpusniekiem: kad viņi šeit ienāk, cik 
patīkams ir mūsu Ciems.

Nākošie gadi mums liek domāt, kā 
Ciemam turpināt augt finansiāli un tur-
pināt pildīt Ciemu pilnu ar latviešiem. 
Ciems ir viens no retajām organizāci-
jām, kas darbojās 24 stundas diennak-
tī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā; 
nav tāds darbs, kur aizslēdz durvis 
pulksten 5 piektdienas pēcpusdienā, un 
nav jāuztraucas līdz pirmdienas rītam.

Daudz interesējās, kas pašlaik no-
tiek ar ciema vadītāju. Valde pašlaik 
meklē jaunu vadītāju Ciemam un ce-
ram, ka varēsim ziņot par to pilnsapul-
cē.

Noslēgumā es vēlos pateikties vi-
siem, kas šodien ir atnākuši, un vēlu 
jums patīkamu pēcpusdienu!

Pēteris Delvers
Latviešu Savstarpējas palīdzības 

biedrības priekšsēdis

Latviešu Ciema 30 gadu jubileja
Turpinājums no 6. lpp.

gan aicina rūpīgi izvērtēt plānoto sistē-
mu, lai pārrobežu kontekstā nerastos 
mazaizsargāto aprūpes vakuums: „Ne-
drīkstētu notikt tā, ka ar pārāk striktu 
regulējumu iespēja saņemt medicīnisko 
aprūpi tiktu faktiski liegta tiem Latvijas 
piederīgajiem, kuri ārvalstīs nestrādā, 
bet gan, piemēram, studē, meklē darbu 
vai ir citādi mazaizsargāti. Īpaši būtu jā-
domā par bērniem. Viņi vēl nevar mak-
sāt nodokļus, bet var kļūt par mūsu nā-
kotnes ārstiem un medmāsām Latvijā.“

Šāds liegums un tā atainojums pub-
liskajā telpā ELA ieskatā tomēr ir arī 
atsvešinošs žests un īpatna Simtgades 

dāvana ārzemēs mītošajiem latviešiem. 
ELA pārstāvji skaidro: „Arī tie diasporas 
latvieši, kuri nemaksā nodokļus Latvijā, 
veic vērā ņemamus ieguldījumus Lat-
vijas veselības aprūpes sistēmas finan-
sēšanā: apmeklējot Latvijas ārstus par 
pilnu maksu savu Latvijas apciemojumu 
laikā un ar naudas pārskaitījumiem ik-
dienā sedzot savu pensionēto vecāku 
un citu tuvinieku ārstēšanās izdevumus 
un zāļu izmaksas Latvijā. Liela daļa no 
vairāk kā pusmiljarda eiro, ko diaspora 
no ārzemēm ik gadu pārskaita uz Latvi-
ju, tiek izmantota tieši šādam nolūkam.“ 
ELA norāda, ka virzīto veselības aprū-
pes finansēšanas sistēmas grozījumu 
kontekstā būtu vērtīgi redzēt aprēķinus, 
kāds ir līdzšinējais diasporas saldo Lat-

vijas veselības aprūpes budžetā.
Kristaps Grasis

Eiropas Latviešu Apvienības prezidija 
priekšsēdētājs

Latviešu Kopības Vācijā padomes 
priekšsēdētājs

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības 
(PBLA) valdes loceklis

13.10.2016

* Pētījums „Latvijas diasporas pilso-
niskās un politiskās līdzdalības poten-
ciāls Eiropā“ ir projekta „No Eiropas 
Latviešu kultūras svētku Dziesmu un 
deju lielkoncerta 2015. gadā uz Eiro-
pas Latviešu kongresu 2017. gadā“ ak-
tivitāte, kas tiek īstenots ar Sabiedrības 
integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Veselības aprūpes sistēma
Turpinājums no 1. lpp.
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No 2016. gada 28. līdz 30. oktob-
rim Rīgā un Rēzeknes novada Lūzna-
vā Cimboļu mūzikas svētkos pulcē-
sies nedaudzie pašmāju tradicionālās 
cimboles spēlmaņi un viesi no ārval-
stīm. Koncertos un instrumentu spē-
les meistarklasēs būs iespēja izbaudīt 
šī savdabīgā instrumenta skanējumu 
dažādos tradicionālo instrumentu sa-
stāvos, uzzināt par instrumenta vie-
tu Latvijas un kaimiņzemju mūzikas 
tradīcijās, kā arī praktiski iepazīties 
ar dažādiem cimboles spēles paņēmie-
niem.

Ar īpašiem āmuriņiem skandinā-
mais stīgu instruments, kura izcelsmi 
saista ar Tuvo Austrumu zemēm, laika 
gaitā radis vietu daudzu pasaules tautu 
tradicionālajā mūzikā. 19.gs. cimboles 
bija labi pazīstamas visā Latvijas te-
ritorijā, bet visilgāk saglabājušās Lat-
gales ciemos, Daugavpils, Dagdas un 
Krāslavas novados.

„Sabiedrībā arvien pieaugošā in-
terese par savas zemes un novadu kul-
tūras tradīcijām un izzūdošo prasmju 
saglabāšanu arī cimbolēm devusi ce-

rības uz atdzimšanu. Biedrības „Ska-
ņumāja“ un Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra rīkotie Cimboļu mūzikas 
svētki būs gan atskats uz jau paveikto, 
gan jauns solis tautas tradīciju sagla-
bāšanā un bagātināšanā,“ stāsta Lat-
vijas Nacionālā kultūras centra tautas 
mūzikas eksperts Ilmārs Pumpurs.

Piektdiena, 28. oktobrī, Folkklubā 
ALA (Peldu ielā 19, Rīgā) plkst.21.00 
svētkus ieskandinās ārvalstu viesu 
koncerts. 

Sestdien, 29. oktobrī, Lūznavas 
muižā (Pils ielā 8, Lūznavā, Rēzeknes 
novadā) plkst.19.00 ikviens aicināts uz 
Leģendu nakti un Cimboļu mūzikas 
koncertu. 

Svētdien, 30. oktobrī, Koka ēku 
renovācijas centrā Koka Rīga (Krāso-
tāju ielā 12, Rīgā) no plkst.12.00 līdz 
14.30 notiks instrumentu un ansam-
bļa spēles meistarklases, savukārt 
plkst.16.00 svētkus noslēgs Cimboļu 
mūzikas koncerts.

Svētkos piedalīsies cimboļu spēl-
manis un meistars Ales Losj ar grupu 
(Baltkrievija), Klaipēdas danču kluba 

muzikanti (Lietuva), ansamblis Cim-
balova muzika Bača (Čehija), kapela 
Dziga (Rēzekne), Rēzeknes mūzikas 
vidusskolas tautas mūzikas program-
mas audzēkņi un tautas mūzikas kape-
las Cielava spēlmaņi (Salacgrīva).

Cimboļu mūzikas svētki ir Tradi-
cionālo instrumentu spēles pārmanto-
šanas projekta Dzīvā mūzika gadskār-
tējais pasākums.

Inga Bika
Latvijas Nacionālais kultūras centra 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmo reizi Latvijā notiks Cimboļu mūzikas svētki
Pulcēsies pašmāju tradicionālās cimboles spēlmaņi un viesi no ārvalstīm

Cimboles.
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Tik uzticīgu un mī-
lamu draugu sen man 
nav bijis. Viņš atnāk pie 
manis katru rītu un cit-
reiz pat vairākas reizes 
dienā. Uzvalks viņam ir 
melns ar baltu, spīdīgs 
un labi pieguļošs. Mans 

Čārlītis ir – Magpie putniņš.
Dažreiz viņš atnāk un, uz verandas 

malas nosēdies, mēģina mani uzmodi-
nāt. Es vēl agrā rītā esmu gultā un ne-
domāju celties un dot viņam brokastis. 
Dziesmas melodija ir skanīga un patī-
kama. Pēc kāda laika tas tonis paliek 
savādāks, un es varu apgalvot, ka viņš 
pielieto lamu vārdus – Celies augšā, 
ko tu tik ilgu guli!!

Viņš pa lielākais daļai nāk viens 
pats, bet zināmā gadalaikā atved visu 
savu ģimeni, lai es to redzētu un apbrī-
notu. Viņa bērni parasti 2; tikai vienreiz 
pa šiem gadiem tam bija 3. Tie visi jau 
ir Čārlīša lielumā, tikai ne tik izskatīgi; 
tikai spalvas un kauli; manam draudzi-
ņam ir ari tauku kārta. Briesmas tikai 
skatīties – liels putna bērns neprot pa-
ņemt barību no zemes, stāv atplēstu 
knābi un sauc pēc ēdamā. Mans Čārlītis 
ar savu kundzi dabū daudz piestrādāt, 
lai pabarotu izsalkušos bērnus. Pēc ne-
dēļas, ja tie neprot paši ēst, tos piekauj. 
Tad viņi apmetas ar kājām uz augšu un 
nejauki kliedz. Pēc pāris tādām kaujām 
tie jau paši prot dabūt savu ēdamo.

Ja viņam sagribas ēst kaut kad pa 

dienu, viņš atnāk pie loga un skatās, 
kur es esmu. Ja es to neievēroju viņš 
nosēžas ārā uz palodzes un stipri sit 
pie loga rūts.

Kad es attaisu durvis, un man 
maizes gabaliņš rokā, viņš jau stāv 
soļa attālumā un ar steigu grib saņemt 
doto. Es viņu neesmu izlutinājusi; ko 
es pati ēdu, to arī viņš dabū. Kad es 
eju pa trepēm, lai noliktu zālītē barību 
arī citiem viņa draugiem, viņš nelido, 
bet pakāpienu pēc pakāpiena soļo man 
no muguras.

Mana Čārlītim ir arī savi niķi. 
Mani veļas žāvēšanai paredzētie kna-
ģi ir zālītē pie žāvētāja salikti spainītī. 
Kādu dienu viņam bija garlaicīgi, un 
uzsēdies uz spainīša malas, viņš tos 
vienu pēc otra izmētāja zālē. Citu die-
nu viņš sadomāja paņemt arī tos, kas 
bija piestiprināti manai veļai uz šņo-
res. Visus izraut nelaimējās vai arī ap-
nika tā spēle, bet lielākā daļa aizlidoja 
vējā kopā ar manu tīro veļu.

Ja es atstātu durvis vaļā, viņš no-
teikti ienāktu istabā, kā tas īstam drau-
gam pienāktos. Vai es viņu varētu da-
būt ārā, to labāk es nemēģināšu.

Es esmu ļoti pateicīga tev, Čārlīt, 
par draudzību un uzticēšanos. Mans 
draudziņš paliek ar katru dienu res-
nāks un izskatīgāks. Melnā krāsa spīd 
un vizuļo saules staros; arī mani uz-
klausa, kad es stāstu savas rūpes, un, 
galvenais – nerunā pretī un nekritizē!

Man ir tikai rūpes un jautājumi, kas 

notiksies ar manu Čārlīti nākotnē. Man 
ir paredzēta dzīve vietas maiņa. Kā lai 
es viņam to pastāstu un iedodu jauno 
adresi? Ja viņš šeit paliek, vai kāds ar 
viņu aprunāsies, vai pabaros tā dzimtu?

Ja jūs uz ceļa satiekat izskatīgo 
Čārlīti, atsūtiet viņu uz manu pusi. 
Man jaunā mājā viņa pietrūkst.

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Mans draugs Čārlītis
Jaunā mājā man viņš pietrūkst

„Kas tajās tūtās ir man?“
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„Vienalga, kas bija, man garšoja!“
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rogā, bet arī ikdienā, un pauda gan-
darījumu, ka pašlaik veidojas ciešāka 
abu valstu sadarbība gan e-risinājumu 
jautājumos, gan saistībā ar Igaunijas 
ieņēmumu dienesta pieredzes pārņem-
šanu.

Valsts prezidents atzīmēja, ka 
saredz visus priekšnoteikumus, lai 

„Šajos dinamiska-
jos un izaicinājumiem 
pilnajos ģeopolitiskajos 
apstākļos īpaši svarīga 
ir valstu vienotība un 

spēja pārvarēt šķelšanos dažādos jau-
tājumos, – vai tās būtu sankcijas pret 
Krieviju, palīdzība Ukrainai, vai mig-
rācijas jautājumi. Skatījums uz pašlaik 
visai nemierīgo ainu pasaulē mums un 
igauņu kaimiņiem ir praktiski iden-
tisks,“ 21. oktobrī kopīgajā preses 
konferencē ar Igaunijas prezidenti 
Kersti Kaljulaidu teica Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents atgādināja, ka 
gan Latvija, gan Igaunija ir NATO, Ei-
ropas Savienības un OECD dalībvals-
tis, un ceļā uz drošību un labklājību 
Eiropā Igaunija ir un būs ciešs Latvi-
jas sabiedrotais. „Mēs vienādi redzam 
gan problēmas, gan ceļu, kā tās pār-
varēt,“ viņš teica.

Tikšanās laikā ar Igaunijas prezi-
denti pārrunāta arī Igaunijas gatavo-
šanās un prioritātes prezidentūrai ES 
Padomē 2017. gada otrajā pusē, infor-
mēja Valsts prezidents. Viņš arī uzsvē-
ra – Latvija un Igaunija ir vienisprātis, 
ka jāpadziļina ES sadarbība digitālā 
tirgus un Enerģētikas savienības jau-
tājumos, bet Nord Stream 2 projekts 
Enerģētikas savienības mērķiem un 
principiem neatbilst un neskaidrs 
ir arī tā ekonomiskais pamatojums. 
Pārrunājot reģionālos infrastruktūras 
projektus, īpaši atzīmēta Rail Baltica 
stratēģiskā nozīme.

Tāpat Raimonds Vējonis preses 
konferencē norādīja, ka sadarbība ar 
Igauniju notiek ne tikai globālā mē-

Melburnas kausa dienas sarīkojums
Melburnas Latviešu ciemā

2016. g. 1. novembrī plkst. 13.00

Ieeja brīva.

Lauku pavardā gatavotas 
pusdienas $10.00

Piedalīšanās zirgu skriešanas 
sacīkstēs.

Cepuru sacensība ar balvām.

Pērkamas kūkas.

ras reģionu un valstīm, kas izšķirošos 
vēsturiskos brīžos, tostarp valsts prok-
lamēšanas, Brīvības cīņu un neatka-
rības atgūšanas laikā, atbalstījušas 
Latviju.“

Baltijas valstis būs goda vie-
su statusā Londonas grāmatu tirgū 
2018. gada pavasarī, kā arī vairākos 
nozīmīgos mūzikas festivālos Vācijā, 
Zviedrijā un Francijā. Starptautiskā 
programma ir visnotaļ plaša un daudz-
veidīga – 112 notikumi 16 valstīs, pub-
liskās diplomātijas programma, Latvi-
ju reprezentējot 70 valstīs. 23 valstīs 
notiks Latvijas simtgades svinības, 
kuras organizē tautieši ārzemēs. Kul-
tūras ministres teiktais: „Tautieši ār-
zemēs mums ir ārkārtīgi liels atbalsts, 
ar viņiem ļoti laicīgi esam sākuši 
sadarbību un komunikāciju – dažā-
dos veidos un formātos esam tikušies 
ar tautiešu organizācijām.“ Latvi-
jas simtgades tautiešu sagatavotajām 
programmām ārzemēs 2017. gada un 

2018. gada budžetā ir paredzēts valsts 
atbalsts 100 000 euro apmērā.

Sadarbība ar kaimiņiem, Latvijai 
ir sena, tikai tagad tā ir intensīvāka 
un ar vienotu mērķi. Kā pirmā simt-
gades svinības uzsāks Somija, jau ar 
2017. gada jaungadu līdz Neatkarības 

dienai – 6. decembrī; tālāk 2018. gadā 
sekos Lietuva 16. februārī, Igaunija 
24. februārī un Latvija – 18. novembrī, 
svinības plānotas 3 – 5 gadu garumā. 
Pošamies svētkiem!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Simtgade ne tikai Latvijā
Turpinājums no 1. lpp.

No kreisās: Linda Pavļuta, Rolands Kazlausks, Dace Melbārde, Suvi Innila, 
Mārja Līsa Sē, Linda Pastare (biroja sabiedrisko attiecību speciāliste) un Leo-
narda Ķestere (biroja starptautiskās programmas vadītāja).
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Tiekas Igaunijas un Latvijas prezidenti
Raimonds Vējonis: Ir iespējas vēl ciešākai abu valstu praktiskai sadarbībai

Igaunijas prezidente Kersti Kaljulai-
du un Latvijas Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis. FO
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Aicina ziedot Latvijā topošai grāmatai 
Par trimdas garīgo darbinieku un sirdscilvēku – Kazimiru Vilni

Latvijā, Latgales Kultūras Cen-
tra apgādā, patlaban top grāmata par 
savulaik Zviedrijā dzīvojušo, trimdas 
garīgo darbinieku un sirdscilvēku – 
mācītāju Kazimiru Vilni. Tautieši 
Zviedrijā, Vācijā, Latvijā un citur 
pasaulē sirsnīgi aicināti līdz šā gada 
30. novembrim ziedot grāmatas tap-
šanai Zviedrijas Latviešu Apvienības 
mājas lapā www.ZLA.se.

20. gadsimta likteņstāsti – tās ir ne 
vien nozīmīgas liecības par Latvijas 
vēstures skarbajiem līkločiem, bet arī 
vēstījums par kara, trimdas un Padom-
ju varas represiju nežēlīgajā virpulī 
ierauto līdzcilvēku piedzīvoto, pārdzī-
voto un skarbajos apstākļos paveikto. 
Laikā, kad mūsdienu cilvēks nereti 
jau ir noguris no smagnēju vēstures 
un politisku jautājumu šķetināšanas, 
viens no veidiem, kā rosināt interesi 
par būtiskiem Latvijas vēstures noti-
kumiem un nodot zināšanas par tiem 
nākamajām paaudzēm, ir tieši indi-
viduāli, atsevišķu cilvēku pieredzes 
stāsti, jeb likteņstāsti. Topošā grāmata 
par mācītāju Kazimiru Vilni un viņa 
dzīvi Latvijā un Zviedrijā ir viens no 
šādiem biogrāfiskiem likteņstāstiem, 
kas neatstās lasītāju vienaldzīgu.

Kazimira Viļņa dzīve un darbs 
veltīti garīgumam un Latvijai, tās cil-
vēkiem

Kazimirs Vilnis piedzima 
1907. gada 18. novembrī Nautrēnu 
draudzē. Mācījies Rīgas Garīgajā semi-
nārā, iesvētīts par priesteri 1933. gadā. 
1933.–1934. gadā strādājis Rīgas Sāpju 
Dievmātes draudzē, kur bijis vikārs un 
skolu kapelāns. No 1934. līdz 1944. ga-
dam bijis Kristus Karaļa draudzes 
prāvests. Tajā pašā laikā cēlis Kristus 
Karaļa baznīcu Mežaparkā un darbus 
turpinājis arī kara laikā. 1941. gada va-
sarā līdz ar Padomju okupācijas varas 
nostiprināšanos un tās īstenotajām re-
presijām pret garīdzniecību, K. Vilnis 
tika pārcelts darbā uz Vidsmuižas drau-
dzi Rēzeknes rajonā. Atmiņās dalās 
K. Viļņa māsas meita Felicija Mičāne: 
„Ātri vien (arī) tur pie viņa ieradās če-
kisti un lika parakstīt apņemšanos, ka 
(viņš) ziņos par padomju varai nelojā-
lajiem iedzīvotājiem. Kad viņš atteicās 
to darīt, (viņu) piesēja pie zirga pajūga 
un, zirgu dzenot rikšos, viņam bija jā-
skrien līdzi ap 30 km līdz Rēzeknei. Tur 
viņu ielika čekas pagrabā, spīdzināja 
un lika parakstīt šo dokumentu, kuru 
viņš tā arī neparakstīja.“

Kazimira Viļņa biogrāfijā ir arī cita, 
pieminēšanas vērta lappuse, kas veltīta 
milzu pilsoniskai un cilvēciskai dros-
mei, kad vācu laikā, riskējot ar savu 
dzīvību, baznīcas jaunbūvē Mežaparkā 
viņš slēpis ebreju jaunieti Dāvidu Pac-
kinu. D. Packins izglābies. Daudzus 
gadus vēlāk K. Viļņa bērēs atvadu runā 
Dāvids Packins sacījis: „Es nekad ne-

aizmirsīšu, kā bēgot no nacistiem, es 
biju bez darba, bez tuviniekiem, kas va-
rētu man palīdzēt. Kad apstājos pie tēva 
Viļņa durvīm, es biju laipni lūgts. Viņš 
pieņēma mani ar atplestām rokām un 
lūdza sēsties pie viņa klātā galda. La-
bais tēvs Vilnis man atdeva pašcieņu un 
spēku cīnīties ar dzīvi. Viņš turēja mani 
slepenībā vairāk kā gadu, neskatoties 
uz to, ka tas viņam pašam bija bīstami.“ 
Kazimiram Vilnim 2008. gadā (pēc nā-
ves) Izraēlas valdība piešķīrusi Taisnī-
gā starp tautām titulu.

Arī vidējās un vecākās paaudzes 
latviešiem Zviedrijā, Vācijā, Amerikā 
un citviet Kazimira Viļņa vārds, iespē-
jams, nebūs svešs. Pēc 1944. gada pries-
teris K. Vilnis aktīvi darbojies trimdā 
(Zviedrijā), kur centies apvienot svešu-
mā izklīdušos latviešus, cēlis baznīcas 
un dibinājis draudzes. Laikabiedri atce-
ras, ka K. Vilnis jau kopš ierašanās bēg-
ļu gaitās Zviedrijā uzņēmās iniciatīvu 
par tautiešu garīgo aprūpi un iespēju ro-
bežās arī sadzīvisku problēmu risināša-
nu. Viņa vadībā Zviedrijā turpmākajos 
gados tika uzceltas baznīcas – Eskilstū-
nā, Fālunā un draudzes nams Sogmīrā. 
Daudzus gadus latviešu jaunieši brauca 
uz viņa baznīcas īpašumu Sogmīrā, lai 
slēpotu un uzturētu latvisku kopību.

Jau 1946. gadā K. Vilnis sācis iz-
dot mēnešrakstu Dzimtenes Balss (Lū-
dzam nesajaukt ar identiska nosauku-
ma padomju propagandas laikrakstu!) 
K. Vilnis, būdams trimdā, allaž aici-
nājis tautiešus stāties preses cīnītāju 
rindās gan kā rakstītājus, gan kā iz-
platītājus un atbalstītājus, jo neesot 
šeit braukuši pelnīt un krāt naudu, 
bet gan cīnīties par savas dzimtenes 
Latvijas brīvību un neatkarību. Sav-
dabīgi, ka šis K. Viļņa aicinājums nav 
zaudējis aktualitāti arī šī brīža ģeopo-
litiskajā situācijā, kad mediju un inter-
neta telpā regulāri redzami organizēti 
mēģinājumi nomelnot un diskreditēt 
Latvijas un Baltijas valstu valstisku-
mu, neatkarību un piederību Eiropai.

No 1974. gada K. Vilnis izdevis 
gadagrāmatu Dzimtenes kalendārs ar 
apjomīgu kultūrvēsturisku un literāru 
rakstu pielikumu. Bija aktīvs Latvijas 
patriots un sabiedrisks darbinieks. Kazi-
mirs Vilnis miris 1988. gada 27. janvārī 
un apglabāts Stokholmā. Ap Dzimtenes 
kalendāru pulcējušies visas Stokhol-
mas un citurienes latviešu intelektuāļi. 
Dzejoļus te publicējuši: Andrejs Eglītis, 
Mirdza Čulbe, A. G. Irbe, Juris Kron-
bergs, Karmena Kurzemniece, Arvīds 
Melliņš, Francis Murāns, Veronika 
Strēlerte, Marija Stroda un Paulīne Za-
lāne. Prozas darbus publicējuši Jānis 
Klīdzējs, Marija Stroda un Mirdza Čul-
be. Publicēti daudzi raksti arī par Latvi-
jas, Rīgas senatni u.c.

Grāmatas nozīme un finansēšana 
no saziedotiem līdzekļiem

Topošajā grāmatā ar nosaukumu 
Kazimirs Vilnis apkopoti gan biogrāfis-
ki materiāli par katoļu priesteri, kultū-
ras darbinieku un Latvijas patriotu Ka-
zimiru Vilni (1907 – 1988), laikabiedru 
un ģimenes atmiņas, gan arī fakti par 
Latvijas, Zviedrijas un latviešu emig-
rācijas vēsturi. Materiālu grāmatas 
tapšanai par K. Viļņa dzīvi Latvijā un 
Zviedrijā uzsāka viņa līdzgaitnieks, 
ērģelnieks un tuvākais palīgs Vladis-
lavs Krauklis. Pēc V. Kraukļa pēkšņās 
nāves darbu pie grāmatas pabeigšanas 
turpināja K. Viļņa tuvinieki, īpaši mā-
sas vecākā meita, bijusī latviešu valodas 
skolotāja Antoņina. Savukārt grāmatas 
izdošanu apņēmusies veikt Jāņa Elkšņa 
vadītā Latgales Kultūras Centra izdev-
niecība. Grāmata iecerēta ne vien kā 
vēsturiska liecība, bet arī atgādinājums 
un mudinājums jaunajām paaudzēm 
būt aktīviem, uzņemoties rūpes un at-
bildību par Latvijas šodienu un nākotni.

Patlaban saziedoti 70% no grā-
matas izdošanai nepieciešamajiem 
līdzekļiem, kas ļāvis grāmatu nodot 
elektroniskai salikšanai un rediģēša-
nai, taču grāmatas pabeigšanai un 
paraugeksemplāru nodrošināšanai 
bibliotēkām Latvijā vēl nepiecieša-
mi līdzekļi, kurus latviešu sabiedrī-
bu ārvalstīs un Latvijā aicina ziedot 
Kazimira Viļņa ģimene un izdevēji. 
Ar Zviedrijas Latviešu Apvienības gā-
dību grāmatas tapšanai par Kazimiru 
Vilni patlaban noris ziedojumu vāk-
šanas akcija, kurā aicināti iesaistī-
ties un ziedot arī tautieši Zviedrijā, 
Vācijā, Latvijā un citur pasaulē. 
Ziedot iespējams līdz 2016. gada 30. 
novembrim, maksājuma mērķī no-
rādot grāmatai par K. Vilni:

– ar bankas pārskaitījumu 
Zviedrijas Latviešu Apvienības (Let-
ternas Riksförbund i Sverige) bankas 
Plus giro konts 250833-1

– ar Pay Pal drošo starptautisko 
maksājumu sistēmu internetā www.
ZLA.se sadaļā Ziedo Zviedrijas Lat-
viešu Apvienībai (var maksāt arī ar 
bankas karti vai kredītkarti)

– ja vēlaties ziedot skaidru nau-
du Zviedrijā vai jums ir jautājumi par 
topošo grāmatu, aicinām sazināties ar 
projekta atbalstītāju Zviedrijā Zuzan-
nu Kancāns, rakstot e-pastu (z.kan-
cans@gmail.com) vai zvanot pa tālru-
ni +46(0)73 7817855 un +46(0) 08-86 
67 30.

Grāmatas autori – Kazimira 
Viļņa tuvinieki Latvijā un izdevēji 
pateicas visiem ziedotājiem un cer, 
ka nākamgad, Kazimira Viļņa 110 
gadu jubilejas gadā, kas aprit zīmī-
gajā 18. novembrī, grāmata nonāks 
pie lasītājiem Latvijā, Zviedrijā un 
citur pasaulē!
Aira Miķelsone, Zuzanna Kancāne

Laikrakstam „Latvietis“
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No bijušā SAL noza-
res vadītāja Ērika Krū-
miņa esmu saņēmusi 
ziņu, ka 3. oktobrī Ame-
rikas Latviešu Apvienī-
ba (ALA) atkal sadarbībā 
ar Latvijas Bērnu Fondu 
(LBF) palīdzēs Latvijas 

daudzbērnu ģimenēm un studentiem 
bāreņiem vai arī bērniem no lielām 
ģimenēm. Bet kā vienmēr, par to man 
arī ziņo Bērnu fonda viceprezidente 
Vaira Vucāne, kura pa šiem gadiem 
man ir kļuvusi tuvāka un mīļāka par 
draudzeni vai māsīcu. Tā es jau zinu, 
ka 3. oktobrī man būs jābūt Gutenber-
ga viesnīcas 4. stāva zālē, jo tur notiks 
ALAs un Latvijas Bērnu Fonda ikgadē-
jā tikšanās. Esmu priecīga, ka arī šoreiz 
mani tur pavadīs māsiņa no Klīvlandes. 
Šoreiz viņa te ir jau otro mēnesi, un, 
paldies Dievam, būs vēl vienu mēnesi. 
Pašlaik man viņa ir ļoti vajadzīga.

Kā parasti, 3. oktobra, rītā pie 
mana dzīvokļa piebrauc viņu sarkan-
baltais minibusiņš, un šoferis Andrejs, 
kā parasti, palīdz man tajā ierāpties. 
Diemžēl, ar katru gadu tas man kļūst 
arvien grūtāk. Bet iekšā es tieku un jau 
pēc brītiņa izslidinos no busiņa vies-
nīcas Gutenbergs durvju priekšā. Jau 
turpat satieku Bērnu fonda prezidentu 
Andri Bērziņu. Sasveicināmies, kā 
vienmēr, ar priecīgiem smiekliņiem; 
viņš mani godā par Astrīdas kundzi, 
es viņu par Andra kungu. Kad uz-
braucam ar liftu 4. stāva attiecīgajā 
zālē, tur ir jau diezgan daudz visāda 
lieluma bērnu un vecāku. Kā parasti, 
tiem gandrīz visiem rokās ir kāds zie-
du pušķītis. Citam tas ir nopirkts kādā 
lielveikalā, bet vairums gan liekas, ka 
ir saplūkts pašu piemājas dārza dobītē.

Sarīkojuma pirmā runātāja šoreiz 
ir ALA jaunā nozares SAL (Sadarbība 
ar Latviju) vadītāja Kaija Petrovska. 
Tikai tagad, viņai blakus sēžot, esmu 
uzzinājusi, ka viņa ir manas kādreizējas 
Pinebergas Ģimnāzijas klases biedrenes 
meita, un es jau jūtos kā Kaijas diezgan 
tuva radiniece. Kaija veikli pieceļas un 
pastāsta tiem, kas to vēl nezina, ko Lat-
vijas labā jau vairāk nekā 20 gadus dara 
ALAs nozare Sadarbība ar Latviju, ko 
jau vairākus gadus viņa vada. Mums 
kļūst zināms, ka šodien atkal tiks izda-
līti ALAs Latvijas akcijai Drošais tilts 
tikko atsūtītie $ 207 800, un arī to, ka 
tas jau kopā ar iepriekš atsūtīto palīdzī-
bu ir gandrīz, gandrīz veseli 3 miljoni 
dolāru. (Tiešos skaitļos $2 949 595.)

Kaija vēl pastāsta, ka šogad ALA 
varēs palīdzēt 39 daudzbērnu ģime-
nēm, trim smagas slimības piemek-
lētiem bērniem un 16 augstskolu stu-
dentiem, kas ir bāreņi vai bērni no 
Latvijas lielajām ģimenēm. Jaunus pa-
balstus šodien saņems 10 lielās ģime-
nes, un pabalsts tiks turpināts 26 jau 

iepriekš atbalstī-
tām ģimenēm. 
Kaija mums vēl 
atgādina, ka katrs 
students saņem 
stipendiju $2000 
apmērā mācību 
gadam, bet katra 
ģimene saņems 
$360 mēnesī; pa-
rasti ģimene to sa-
ņem uz 2 gadiem. 
Studentiem stipen-
dija tiek izmaksāta 
divās daļās – mā-
cību gada sākumā 
un pēc semestra 
sekmīgas nokārto-
šanas. Sekmīgie studenti stipendijas 
saņem, sākot no otrā mācību gada līdz 
pat bakalaura grāda iegūšanai.

Un tad jau Vaira aicina lielās ģi-
menes vienu pēc otras, lai nāk saņemt 
kārtējos pabalstus. Tagad Vaira izsauc 
ģimenes uzvārdus, pastāsta, cik un kā-
dos vecumos ģimenē ir bērnu, mūsu 
Kaija iedod ģimenes galvai aploksni, 
bet Andris Bērziņš katrai ģimenei ie-
dod pa muguras somai, kas piekrauta 
visādiem labumiem un gardumiem. Es 
šoreiz palieku sēžot, esmu izlūgusies 
atelpu, jo man veselība vēl arvien strei-
ko. Šad, tad uzņemu pa fotogrāfijai un 
priecājos, ka Amerikas latvieši vēl ar-
vien tik sirsnīgi rūpējas par Latvijas nā-
kotni. Kad visas šīsdienas 10 ģimenes 
un jau kādi 10 studenti jau ir apdāvinā-
ti, Vaira piesaka 5 nākamos studentus, 
ko atbalsta mani vēl arvien mīļie un tik 
foršie klīvlandieši. Esmu lepna, ka man 
bija izdevība ar viņiem pavadīt manas 
dzīves labākos gadus un varu teikt, ka 
vēl arvien jūtos kā viens no viņiem. 
Klīvlandes stipendiāti ir Jānis Potašs, 
Annija Sokolova, Aivis Pīlēģis un Inga 
Grīniņa. Tur Latvijai būs viens ārsts, 
viens inženieris, viens datoru speciā-
lists, viena sociālā darbiniece un viena 
politoloģe, kas dienās būšot diplomāte; 
par to es sevišķi priecājos, jo diplomāti 

mums vienmēr būs vajadzīgi.
Vēlāk, pārskatot bildes, ko esmu uz-

ņēmusi, man acīs un sirdī iekrīt 5 bērnu 
ģimenīte no Līvāniem. Tie ir Ināras un 
Viestura Pujātu 5 mīluļi. Saprotams, ka 
man vislabāk patīk mazā divgadīgā Lo-
reta, kas tikko uzsākusi iet dārziņā un 
stingri turas tētim Viesturam pie rokas. 
Viņai blakus ir tikpat burvīgā 5gadīgā 
Terēze, kas nu jau ir liela meita, jo šo-
gad iesākusi iet pirmsskolā. Viņām aiz 
muguras blakus tētim nostājusies lielā 
māsa – 9 gadīgā Annija, kas nu jau ir 
Mūzikas un mākslas skolas 3. klasē. Tad 
ir mamma Ināra, kas saņem aploksni no 
Kaijas. Mammai cieši pie sāniem turas 
ģimenes pirmdzimtais 11 gadīgais Da-
niels. Viņš ir jau 5. klasē; viņš gan dzied 
korī, gan dejo tautas dejas, gan sporto. 
Lielajam brālim blakus stāv 7 gadīgais 
Tomass, kurš ir 1. klasē un kuram patīk 
braukta ar skrituļslidām, velosipēdu, 
un, tāpat kā lielais brālis, viņš arī dzied 
un dejo folkloras kopā Ceiruleits.

Par šo ģimenīti man vēl gribas 
pierakstīt rindkopu no Latvijas Bērnu 
Fonda ziņojuma par šodienas notiku-
mu: „Mamma Ināra mēģina pamazām 
uzsākt darba gaitas. Desmit gadus 
rūpējoties par saviem bērniem, ir sa-

ALA vēl vienmēr palīdz
Tiešos skaitļos $2 949 595

Kopbilde.
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Atzīmējot latviešu strēlnieku varonību un simtgadi, 
kopš pirmo reizi 1. Pasaules kara laikā Rīgas frontē pielie-
toti ķīmiskie ieroči, Ķekavas novadā – Daugmalē un Nāves 
salā – no 23. līdz 25. septembrim notika pasākuma cikls 
Latviešu strēlnieki Nāves salā. Nāves salas pasākumus ap-
meklēja vairāk nekā 1000 cilvēku no visas Latvijas.

Latvijas teritorijā 1. Pasaules kara laikā, kurā dzīvības 
zaudēja vairāk nekā 100 latviešu strēlnieku, bet gadu ātrāk 
1915. gadā Iprā pirmo reizi 1. Pasaules kara vēsturē Rietu-
mu frontē tika izmantota indīgā gāze iprīts. Beļģijas Ipru 
un Latvijas Nāves salu vieno skaudrā kara vēsture, ko ne-
drīkst izdzēst no savām atmiņām, jo šajās kaujās tika zau-
dētas tūkstošiem karavīru dvēseļu.

Tāpēc pasākuma cikls aizsākās ar starptautisko konfe-
renci Ķīmisko ieroču pielietošana: Latvijas (Ķekavas) un 
Beļģijas (Ipras) vēsturiskais mantojums. Mūsdienu izai-
cinājumi, kuras laikā gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti 
sprieda par ķīmisko ieroču – indīgo gāzu – izmantošanu 
Nāves salā un Iprā, Beļģijā, 1915. un 1916. gadā, kā arī 
skaidroja aktuālo situāciju ķīmisko ieroču aizlieguma jomā.

Konferences dalībniekiem noslēgumā muzikālo priekš-
nesumu sniedza vīru kopa Vilki, kuri uzdāvināja grāmatu 
Pulcējieties zem latviešu karogiem! ar autora Andra Balce-
ra ierakstu: Ķekavas novada ļaudīm pateicībā par latviešu 
strēlnieku piemiņas godāšanu. Grāmata – kā spēka avots 
turpmākiem darbiem. Šī grāmata tiks nodota Daugmales 
pamatskolas muzejam.

Pasākuma cikla ietvaros 23. septembrī Daugmalē noti-
ka arī tikšanās, kurā piedalījās Ārlietu ministrijas Drošības 
politikas un starptautisko organizāciju direkcijas vadītāja, 
vēstniece Ingrīda Levrence, Latvijas vēstniecības Nīder-
landē padomniece Dace Dobrāja un Ķīmisko ieroču aiz-
lieguma organizācijas eksperts Čens Kajs. Tikšanās reizē 
tika pārrunāta Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas un 
Latvijas sadarbība, kā arī starptautiskas aktualitātes, pie-
mēram, ķīmisko ieroču pielietošanu Sīrijā.

Pasākuma cikla pirmās dienas noslēgumā bija kino va-
kars, kurā varēja noskatīties trīs filmas – J. Podnieka kino 
filmu Strēlnieku zvaigznājs, G. Grūbes dokumentālā filmu 
Zem latviešu karogiem. Varoņu dzimšana un dokumentālā 
filmu Par tēvzemi un brīvību.

Pasākuma kulminācija notika sestdienā, 24. septem-
brī, Nāves salā, kur ikviens, kas vēlējās godināt mūsu lat-
viešu strēlnieku varonību, varēja pārcelties ar laivām, lai 
noliktu ziedus pie pieminekļa, veidojot ziedu paklāju strēl-
nieku piemiņai.

Ziedus dāvāt latviešu strēlnieku piemiņai varēja arī 
iepriekšējās dienās, tos atstājot gan Ķekavā, gan Baložos, 
gan Daugmalē. Vislielākā atsaucība bija saņemta no Daug-
males iedzīvotājiem.

Svinīgajā ziedu nolikšanā uzrunas teica Valsts prezidenta 
nacionālās drošības padomnieks Jānis Kažociņš, Nacionālo 
bruņoto spēki Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta 
jautājumos brigādes ģenerālis Ivo Mogiļnijs, Flandrijas par-
lamenta spīkers Jans Peumans, Ipras mērs Jans Durnēzs 
un Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics.

Kritušo strēlnieku piemiņai svinīgā brīža noslēgumā 
izskanēja Nacionālo bruņoto spēku goda zalves.

Visas dienas laikā cilvēki ar ziediem rokās plūda uz salu, 
lai noliktu tos kopīgajā ziedu paklājā, kā arī gidu pavadībā 
izzinātu strēlnieku takas un cīņu norisi pirms 100 gadiem. 
Pēc izzinošās ekskursijas apmeklētāji varēja nobaudīt putru 
ar speķi un tēju, kā arī patērzēt par dzirdēto un redzēto.

Uz salas rosījās arī skolēnu erudīcijas konkursa Mēs – 
strēlnieku mazbērni dalībnieki, kuriem bija jāveic dažādi 
uzdevumi un jāatrod atbildes par Nāves salas notikumiem.

Pēc norisēm Nāves salā sestdienas vakarā izcilu kon-
certu Ķekavas novada iedzīvotājiem sniedza Nacionālo 
bruņoto spēku orķestris tā diriģenta Andra Grizāna va-

dībā, apvienojot savā repertuārā gan latviešu strēlnieku 
dziesmas, gan patriotiskās melodijas. Savukārt vakara 
turpinājumā ikvienam bija iespēja uzgriezt valsi strēlnieku 
garā Rumbas kvarteta dziesmu pavadījumā.

Pasākuma cikla trešajā dienā – svētdienā – notika pie-
miņas dievkalpojums Ķekavas – Doles baznīcā, kur Daug-
males skolēni lasīja fragmentus no Aleksandra Čaka poē-
mas Mūžības skartie. Īpašus vārdus strēlnieku piemiņai 
veltīja mācītājs Arnis Eltermanis.

Bet pēc dievkalpojuma ziedi tika nolikti Ikšķiles Veca-
jos kapos un Salaspils novada Vecpelšu Brāļu kapos, kur 
zemes klēpī guldīti latviešu strēlnieki, kas gāja bojā Nāves 
salas kaujās.

Pasākumu bagātināja Nacionālo bruņoto spēku izstā-
de par ķīmiskajiem ieročiem un Ķekavas novadpētniecības 
muzeja izstāde Latviešu strēlnieku cīņas 1915-1916.

Pasākuma ciklu rīkoja Ķekavas novada pašvaldība, 
lielu atbalstu pasākuma organizēšanā sniedza Nacionālie 
bruņotie spēki.

Vineta Geka
Laikrakstam „Latvietis“

Godina latviešu strēlnieku piemiņu Nāves salā
Pasākuma cikls aizsākās ar starptautisk konferenci

Kaujas vietu makets.
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Starptautiska konference Ķekavas novadā
Diskutē par ķīmisko ieroču izmantošanu

Piektdien, 23. septembrī, pasā-
kumu cikla Latviešu strēlnieki Nāves 
salā ietvaros, kas veltīts simtgadei 
kopš ķīmisko ieroču izmantošanas Rī-
gas frontē 1. Pasaules karā, norisinājās 
starptautiska konference Ķīmisko ie-
roču pielietošana: Latvijas un Beļģi-
jas vēsturiskais mantojums. Mūsdienu 
izaicinājum.

Konferences tēma ne vien vēstu-
riski nozīmīga, bet arī joprojām aktu-
āla, jo, kā konferences dalībniekiem 
pastāstīja Ķīmisko ieroču aizlieguma 
organizācijas (Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons) un 
Pasaules Zaļā krusta (Green Cross In-
ternational) pārstāvji, kas ar saviem 
referātiem uzstājās konferences ietva-
ros, pasaule joprojām cīnās ar sekām, 
kuras ķīmisko ieroču uzkrājumu veidā 
atstājuši lielie pasaules kari.

Konferenci apmeklēja un ar refe-
rātu par ķīmisko ieroču pielietojumu 
1. Pasaules kara laikā Rietumu frontē 
Beļģijas teritorijā uzstājās Ipras (Beļ-
ģija) mērs Jans Durnēzs. Viņš uzsvē-
ra, cik svarīgi ir zināt un atcerēties pa-
gātnes notikumus, lai veidotu nākotni 
labāku, vairotu mieru, nevis karu. 
Mazā Beļģijas pilsētiņa Ipra atradās 
tieši pa vidu starp divām karojošām 
pusēm un te pirmo reizi 1. Pasaules 
kara laikā vācieši izmantoja ķīmisko 
ieroci – hlora gāzi, kas augstā koncen-
trācijā un pie atbilstoša vēja virziena 
nogalina pat no 7 km attāluma. „No šī 
brīža karš vairs nekad nebūs tāds kā 
bijis, jo upurus nešķiroja. Gāze noga-
lināja katru, kas gadījās ceļā – vai tas 
bija karavīrs, sirmgalvis vai bērns. Bet 
tos, kuri izdzīvoja, elpošanas orgānu 
apdegumi un citas traumas mocīja vēl 
desmitiem gadu, līdz nonāvēja tik un 
tā,“ stāsta J. Durnēzs.

Par 1. Pasaules kara notikumiem 
1916. gadā Nāves salā, Rīgas frontē 
konferences dalībniekiem stāstīja at-
vaļinātais Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku pulkvedis, vēsturnieks Jānis 
Hartmanis, kurš par šo tēmu un lat-
viešu strēlnieku gaitām ar Ķekavas 
pašvaldības atbalstu izdevis grāmatu 
Latviešu strēlnieki Nāves salā 1916.

Kaujas, kuras 1916. gadā norisi-
nājās Nāves salā, ir vienas no nozī-
mīgākajām kaujām Latvijas teritorijā 
1. Pasaules kara laikā. Lai arī ķīmiskās 
gāzes karā jau bija izmantotas Rietu-
mu frontē, krievu karaspēkam, kura 
sastāvā tolaik cīnījās latviešu strēlnie-
ki, zināšanu par šāda veida kaujas me-
todēm vēl nebija. Vienīgā informācija 
bija iegūta no nedaudzajiem izdzīvo-
jušajiem latviešu karavīriem, kas bija 
piedalījušies kaujās pie Varšavas.

Vācieši veica gāzu uzbrukumu 
Nāves salas aizstāvjiem 1916. gada 
25. septembrī. Tolaik Nāves sala bija 
pussala, kura ar Daugavas krastu sa-

vienojās pie Daugmales. Šī vieta bija 
svarīgs objekts, kas krievu armijai 
bija par katru cenu jānosargā, jo šajā 
vietā pārejot Daugavu, vācu armijai 
bija vienīgā iespēja ieņemt Rīgu no 
austrumu puses. Diendienā Nāves salu 
sargāja vismaz trīs krievu armijas ba-
taljoni. 25. septembra rīta agrumā, kad 
vācieši veica gāzu uzbrukumu, Nāves 
salas aizstāvju rindās nebija neviena 
latviešu strēlnieku bataljonu karavīra, 
visi kritušie tajā rītā bija krievu armi-
jas kareivji.

Vācu armija šim uzbrukumam 
bija gatavojusies jau laikus, no rietu-
mu frontes bija atbraukusi īpaša vie-
nība, kas Nāves salas apkārtnē ieraka 
ap 6000 fosgēna gāzes balonu. Lai 
uzbrukums būtu veiksmīgs, bija jāsa-
gaida piemēroti laika apstākļi un pa-
reizais vēja virziens. Šis brīdis pienā-
ca 25. septembrī, un uzbrukumā bojā 
gāja ap 270 krievu karavīru, vēl vairāk 
saindējās, jo virsnieki nepaspēja dot 
komandu uzvilkt gāzmaskas. Padomju 
laikos gan par šo notikumu fakti tika 
falsificēti, krietni pārspīlējot kritušo 
un cietušo skaitu, kā arī stāstot, ka ka-
ravīru rīcībā nav bijušas gāzmaskas, 
kas neatbilst patiesībai.

Kopš tā laika daudz kas ir mai-
nījies – Nāves sala vairs nav pussala, 
bet pēc hidroelektrostacijas izbūves 
applūdusi un kļuvusi par salu, uz sa-
las ir atauguši koki un krūmi, kas pēc 
1. Pasaules kara bija nopostīti; starp 
dzīvajiem vairs nav neviena šo notiku-
mu aculiecinieka, bet ir saglabājušies 
materiāli. Vienu no šādiem vēsturis-
kiem materiāliem – Beļģijas karaļa 
Alberta parakstītu goda rakstu flāmu 
karavīram par piedalīšanos Pirmā pa-
saules kara kaujās – Jānis Hartmanis 
savas runas noslēgumā pasniedza Ip-
ras mēram J. Durnezam. J. Hartmanis 
to ieguvis, pētot 1. Pasaules kara ma-
teriālus, bet atdāvina pēc piederības 
Beļģijai ar Ipras mēra starpniecību.

Konferencē uzstājās arī Beļģijas 
pilsētas Torhout – Bruges universitā-
tes lektors Hugo Verkests, lai par karu 
pastāstītu nedaudz citā aspektā – no 
cilvēciskā viedokļa. Tas bija stāsts par 
vienkāršu cilvēku – vīriešu un sievie-
šu – izjūtām, bailēm, izmisumu, attie-
cībām, dzīvi. Par to ģimeņu likteņiem, 
ar kurām mēs esam saistīti ar kara 
saitēm, kas glabājas mūsu atmiņās un 
vēsturē. Kā kontrasts šīm pārdomām 
nākamais konferences runātājs NBS 
kapteinis Eduards Kurpnieks ilustrē-
ja šī brīža situāciju Latvijā, raksturojot 
profesionālu karavīru no Nacionālo 
bruņoto spēku Aizsardzības pret masu 
iznīcināšanas ieročiem rotas darbu un 
ikdienu. E. Kurpnieks gan norādīja, ka 
lielākie ķīmiskie riski, ar ko saskaras 
Latvijas armija, ir ķīmisko vielu ra-
žotnes un iespējamās avārijas vai uz-

brukumi tām, kā arī ķīmijas tranzīts 
gan no Austrumu robežas, gan Eiropas 
Savienības valstīm. Visi ķīmiskās rūp-
niecības objekti Latvijas teritorijā ir 
identificēti un tiek uzraudzīti, turklāt 
to skaits, salīdzinot ar citām Eiropas 
un pasaules valstīm, ir mazs.

Kā nākamais konferences ietva-
ros uzstājās Pols Vokers (Mr. Paul 
Walker), viesis no tālajām ASV, kurš 
pārstāv Pasaules Zaļo krustu (Green 
Cross International), organizāciju, kas 
starptautiskā līmenī iestājas par dažā-
diem vides jautājumiem, tostarp par 
apdraudējumu, ko rada ķīmisko ieroču 
uzkrājumi. Viņš uzsvēra, ka šīs konfe-
rences tēma nav tikai par hipotētiskām 
idejām, tā ir par pavisam reāliem un 
nāvi nesošiem ķīmiskajiem ieročiem, 
kas pasaulē tiek izmantoti vēl līdz šim. 
Lielākie Ķīmisko ieroču uzkrājumi 
atrodas Krievijas, ASV, Indijas, Dien-
vidkorejas, Lībijas, Albānijas, Irānas 
un Sīrijas teritorijās. Visas šīs valstis 
ir ratificējušas Ķīmisko ieroču kon-
venciju un saskaņā ar to deklarējušas 
un gandrīz pilnībā iznīcinājušas valsts 
teritorijā esošos krājumus. Vēl nepie-
ciešami daži gadi, lai neitralizētu ASV 
un Krievijas īpašumā esošos atliku-
mus. Šie krājumi starptautiskajām vi-
des aizsardzības organizācijām bažas 
vairs nerada, taču pastāv milzīgs risks, 
kas saistīts ar tādām ieroču rezervēm, 
kas nav atrastas vai ir grūti pieejamas, 
ir apglabātas zemē, okeānos un jūrās. 
Tā, piemēram, Baltijas jūrā vēl tikai 
pirms dažiem gadiem, gāzes vada 
starp Vāciju un Krieviju izbūves laikā, 
atrasts ievērojams ķīmisko ieroču dau-
dzums, kura iznīcināšanai vajadzīgs 
ļoti daudz laika un finanšu resursu. 
Pretējā gadījumā tie var izraisīt eko-
loģisko katastrofu visas planētas mē-
rogā.

Sekas izjūt arī cilvēki, kuri kara-
darbības zonās cietuši ķīmisko ieroču 
uzbrukumos un izdzīvojuši, daudziem 
joprojām nepieciešama īpaša aprūpe. 
Tāpat neiznīcinātie ķīmisko ieroču 
krājumi piesaista teroristu organizāci-
jas, kuras pēdējās desmitgadēs ir īpaši 
aktīvas un apdraud mieru un drošī-
bu visos kontinentos. Neraugoties uz 
Ķīmisko ieroču konvenciju, kuru ra-
tificējušas teju visas pasaules valstis, 
arī mūsdienās aktīvajās kara darbības 
zonās Sīrijā un Irākā ķīmiskie ieroči 
baiļu un haosa izraisīšanai izmantoti 
vēl pavisam nesen, turklāt nav skaidrs, 
cik liels to daudzums patiesībā atrodas 
šo valstu teritorijās.

P. Vokera sniegto ieskatu šībrī-
ža situācijā pasaulē papildināja Čens 
Kajs (Chen Kai), Ķīmisko ieroču aiz-
lieguma organizācijas (Organization 
for the Prohibition of Chemical Weap-
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Nesen medijos va-
rējām lasīt, ka banku 
sektors Latvijā kopumā 
2016. gada pirmajos as-
toņos mēnešos ir nopel-
nījis 342 miljonus eiro.1 
Pārrēķinot šo rādītāju, 
atklājas, ka visa gada 

laikā banku sektora peļņa sasniegs 513 
miljonus. Protams, daļa no minētās 
peļņas ir iegūta, sniedzot pakalpoju-
mus nerezidentiem, kā arī ārvalstīs, 
tomēr lielākā daļa nopelnīta tepat tē-
vzemē. Vienkāršības labad uz brīdi 
aizmirsīsim par nerezidentiem.

Kaut gan bieži esmu bijis pret da-
žādu skaitlisko rādītāju salīdzināšanu 
ar iekšzemes kopproduktu, īpaši jau 
valsts budžeta izdevumu kontekstā, jo 
tas var radīt maldīgu priekšstatu, to-
mēr šoreiz nebaidos to darīt – banku 
sektora peļņa šogad sasniegs 2,1% no 
IKP2 vai apmēram tik, cik prognozē-
tais IKP pieaugums 2016. gadā.

Vēl salīdzinājumam varētu izman-
tot iedzīvotāju skaitu. Izrādās, ka no 
katra Latvijas iedzīvotāja, ieskaitot 
jaundzimušos un pensionārus, banku 
sektors 2016. gadā nopelnīs 262 eiro.

Nebūtu jau slikti, ja par minēto 
naudas summu – 513 miljoniem, pa-
lielinātos tā sauktais privātais nacio-
nālais kapitāls, tas ir, kapitāla apjoms, 
kas pieder valsts pilsoņiem. Diemžēl, 
realitātē tas tā nenotiks, jo peļņu sa-
dalīs komercbanku īpašnieki no ārval-
stīm vai arī ar retiem izņēmumiem pā-
ris Latvijas pilsoņi. Faktiski minētais 
kapitāla apjoms agri vai vēlu aizplūdīs 
no Latvijas ekonomikas.

Gan lasot rakstus, kur atklāta 
banku sektora peļņa, gan arī tagad, 
iespējams, daudzi lasītāji vēderā sajūt 
lidojošus tauriņus vai citas psihoso-
matisku reakciju radītas sajūtas. Prātā 
iezogas arī dažādi īpašvārdi, piemē-
ram, Banka Baltija, Citadele, Latvijas 
Krājbanka. Jā, par banku Citadele ir 
īpaši sāpīgi. Laikā, kad plānoja ban-
kas pārdošanu, jebkuras radošas do-

mas par to, kā panākt, lai banka tiktu 
pārdota lielam skaitam Latvijas iedzī-
votāju, nevis ārzemju kapitālam, neti-
ka uzklausītas. Tad nu esam tur, kur 
esam.

Bet ko mēs, Latvijas vidusšķira, 
varētu darīt lietas labā? Pirmkārt, 
jāsaprot, ka cilvēki aizņēmās visos 
laikos, neatkarīgi no pastāvošās poli-
tiskās iekārtas – vai tā būtu bijusi sāls 
sauja, vai arī liela nauda. Pieprasījums 
pēc aizņemtas naudas bija, ir un būs. 
To pierāda arī lielais mini kredītu pie-
prasījums, kuru radītā milzīgā peļņa 
pat nav ietverta augstākminētajā rādī-
tājā.

Ko tad likumdevējs, ko paši esam 
gadu gadiem vēlējuši, ir mums atļāvis 
darīt? Viens variants – vietējā banka. 
Bet vai tad kārtējā banka, kas piederē-
tu pāris apķērīgiem indivīdiem, vai arī 
valsts izveidota neefektīva barošanās 
sile ar ārvalstīs aizņemtu kapitālu ir 
tas, ko patiešām Latvijai šobrīd vajag?

Atbildē ir – nē. Patiesība ir tāda, ka 
neviens cits nevairos privāto nacionālo 
kapitālu kā tikai paši šī kapitāla turētā-
ji ar savām rokām. Un izveidot banku, 
no nulles ar visām no tā izrietošajām 
regulējošajām prasībām, arī ir ļoti, ļoti 
sarežģīti.

Tad atliek tikai viens variants, kā 
nosmelt daļu peļņas no acīmredzami 
pieprasītās naudas aizdošanas proce-
sa – krājaizdevu sabiedrības. Tās kā 
juridiskas personas forma ir koope-
ratīva sabiedrība, tāpēc tās ir relatīvi 
viegli nodibināt un arī vienkāršāk 
nodrošināt to darbību. Sanākot kopā 
vismaz 20 biedriem no viena reģiona, 
jau ir radies pietiekams pamats, lai šo 
lietu uzsāktu. Likums īpaši uzsver, 
ka arī pašvaldības, biedrības un ka-
pitālsabiedrības var būt krājaizdevu 
sabiedrību biedri. Te gan jautājums, 
cik pašvaldības un kapitālsabiedrības 
šādu iespēju ir izmantojušas?

Latvijā uzskaitē pašlaik ir 28 
krājaizdevu sabiedrības, un tajās ko-
pumā ir aptuveni 23 tūkstoši biedru. 

Gandrīz pusi no biedriem veido Lat-
vijā lielākās krājaizdevu sabiedrības 
Dzelzceļnieks KS biedri ar gandrīz 
10 milj. eiro lieliem aktīviem, gadā 
nopelnot aptuveni 220 tūkstošus eiro3. 
Bet ir arī vairākas mazās krājaizdevu 
sabiedrības, kuras pašas sevi iero-
bežojušas, darbojoties tikai nelielās 
administratīvās teritorijās, kurās nav 
iespējams savākt ne pietiekami daudz 
noguldījumu, ne arī atrast perspek-
tīvus klientus kredītu izsniegšanai. 
Tām viegli nebūs.

Jāpriecājas, ka arī Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kamera vēl 
nesen apsvēra krājaizdevu sabiedrības 
izveidi, izmantojot savu biedru bāzi. 
Šim piemēram būtu jāseko gan visām 
pašvaldībām, gan nevalstiskajām or-
ganizācijām.

Krājaizdevu sabiedrībai paplaši-
noties, pastāv iespēja, ka tā kā juridis-
ka persona nodibina arī savu meitas 
uzņēmumu – nacionālajam kapitālam 
piederošu banku, jo tai jau būtu aktīvi, 
potenciāli klienti, kā arī administratī-
vā aparāta iestrādes, – līdz ar to nebūtu 
jāsāk no nulles.

Iezīmēju tikai vienu no iespēja-
majiem ceļiem, kā Latvijā nokļūt līdz 
vietējā kapitāla komercbankai, kas 
piederētu pietiekami lielam pilsoņu 
skaitam. Atliktu tikai darboties savā 
valstī pašiem savās interesēs.

Krišjānis Feldmans, ekonomists
Laikrakstam „Latvietis“

Izmantotie informācijas avoti:
[1] http://www.delfi.lv/bizness/
bankas_un_ finanses/bankas-
latvija-si-gada-astonos-menesos-
nopelnijusas-341-8-miljonus-
eiro.d?id=47952043
[2] http://www.fm.gov.lv/lv/
sadalas/tautsaimniecibas_analize/
tautsaimniecibas_analize/ galvenie_
makroekonomiskie_raditaji_un_
prognozes/
[3] http://www.dzks.lv/lv/par_mums/
finansu_informacija

Ekonomista viedoklis
Kooperācija – vienīgais ceļš, kā nonākt pie tautai piederošas komercbankas

Latvijas un Igaunijas sadarbība arī 
turpmāk būtu veiksmīga gan valstu, 
gan prezidentu līmenī: „Latvijas un 

Igaunijas sadarbība vienmēr ir bals-
tījusies uz kopīgām pamatvērtībām – 
brīvību un demokrātiju. Mūs vieno 
kopīga vēsturiska pieredze, intereses 
un nākotnes redzējums.“ Viņš novē-
lēja Igaunijas prezidentei Kersti Kal-

julaidai spēku un izturību atbildīgajā 
darbā un pauda prieku, ka arī kaimiņ-
valsts prezidenta amatā nu ir kolēģe ar 
biologa izglītību. 
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Igaunijas un Latvijas prezidenti
Turpinājums no 9. lpp.

dzērieni, bet varēja nopirkt arī stādus 
un bērnu rotaļlietas, kā arī mākslinie-
ces Ilzes priekšautus ar latviskiem 
rakstiem un arī citus izstrādājumus. 

Tātad varam teikt, ka tas tiešām bija 
GADATIRGUS!

Pēc starpbrīža bērni un pat tra-
kulīgās skolotājas uzstājās ar lu-
dziņām. Paldies visiem vecākiem 
par ieguldīto darbu; paldies visiem 
skolotājiem, kuriem droši vien ir 

par vienu sirmu matu vairāk. Kā arī 
liels paldies visiem draugiem un at-
balstītājiem, jo bez jūsu atbalsta mēs 
nebūtu – MŪSU SKOLA IR JŪSU 
SKOLA!

Mārīte Rumpe
Laikrakstam „Latvietis“

„Mūsu skola ir jūsu skola“
Turpinājums no 2. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
29. oktobris
Laimonis, Laimis, Elvijs, Elvis, Elva
1916. rakstnieks Vizbulis Bērce.
1936. PSRS tanki un lidmašīnas ar 
Sarkanarmijas apkalpi sāk kaujas Spā-
nijā.
1964. garīdznieks Austrālijā Rai-
monds Sokolovskis.

30. oktobris
Nadīna, Adīna, Ulla
1861. atceļot tirdzniecības ierobežoju-
mus ārzemniekiem, Rīgā tiek veicināta 
konkurence, kas stimulē tirdznieciskā 
kapitāla transformēšanos rūpnieciska-
jā kapitālā.
1941. dzejnieks, izdevējs Uldis Ausek-
lis.

31. oktobris
Rinalds, Rinalda, Valts
1961. politiķis, LR ekonomikas mi-
nistrs (2006.g. 7.nov. – 2007.g. 17.sept.) 
Jurijs Strods.

1. novembris
Ikars
Visu svēto diena
1846. (j.s., pēv v.s. 20. oktobrī) dzej-
nieks, tulkotājs, folklorists Fricis 
Brīvzemnieks (īstajā vārdā Fricis Trei-
lands).
1921. ALTA (Adelaidē) aktieris un re-
žisors Miervaldis Bumbieris.
1931. atklāj Centrāltirgu Rīgā, vienu 
no tolaik modernākajiem Eiropā.
1933. sabiedriskais darbinieks Austrā-
lijā Aleksandrs Impols.

2. novembris
Vivita, Dzīle, Viva
1921. dibināta Fraternitas Rusticana 
(studentu biedrība, statūti apstiprināti 
LU 1926.g.).

3. novembris
Ērika, Dagnija
1956. politiķis, LR iekšlietu ministrs 

(1994.g. 11.nov. – 1995.g. 12.dec.) Jā-
nis Ādamsons.

4. novembris
Atis, Otomārs, Oto
1926. rakstniece Daina Avotiņa.
1936. politiķis, fiziķis, Latvijas Uni-
versitātes rektors (1987.–2000.) Juris 
Zaķis.
1986. dziedātāja Liene Šomase.

5. novembris
Šarlote, Lote
1361. arhibīskapa un ordeņa strīdā 
Rīgas pilsēta aktīvi aizstāv savas in-
tereses. Tā kā arhibīskaps, iegūdams 
pāvesta un arī Vācijas ķeizara Kārļa 
IV atbalstu, var apdraudēt rīdzinieku 
intereses, viņi ir ar mieru atzīt orde-
ņa uzvaru pār pilsētu, par ko izpelnās 
baznīcas nosodījumu.
1896. komponists un diriģents Valde-
mārs Ozoliņš.
1936. dzejnieks, tulks Knuts Skuje-
nieks.
1941. ASV Kongress apstiprina 
$1 000 000 000 aizdevumu PSRS.

6. novembris
Linards, Leons, Leo, Leonards, Leo-
narda
1866. valodnieks, vēsturnieks, pirmais 
Latvijas Universitātes rektors Ernests 
Felsbergs.
1921. Latvijas Universitātē dibināta 
studenšu korporācija Daugaviete.
1927. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, tautas deju speciāliste, Saules jos-
tas vadītāja Skaidrīte Dariusa.
1931. Latvijas kara aviācijas smagākā 
avārija – saskrējās 3 hidroplāni, 6 bo-
jāgājušie.
1981. šahiste un politiķe, LR ekonomi-
kas ministre (2014.g. 5.nov. – 2016.g. 
11.febr.), LR finanšu ministre (kopš 
2016.g. 11.febr.) Dana Reizniece-Ozo-
la.
1981. futbolists Kaspars Gorkšs.

7. novembris
Helma, Lotārs
1886. Latvijā dzimis šaha lielmeistars 
Ārons Nimcovičs.
1932. SLT, ALT aktieris Juris Zemītis.

8. novembris
Aleksandra, Agra
1906. ALT aktieris Sigords Plakans.
1926. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Jānis Vējiņš.

9. novembris
Teodors
1906. komponists, diriģents Leonīds 
Vīgners.
1916. rakstnieks Mārtiņš Kalndruva 
(Krīgers).
1936. Latvijas šahists, pasaules čem-
pions šahā (1960.-1961.) Mihails Tāls.

10. novembris
Mārtiņš, Mārcis, Markuss, Marks
Mārtiņdiena
1881. publicists, diplomāts, Latvijas 
Senāta senators Kārlis Ducmanis. Iz-
sūtīts 1941. g. 14. jūnijā; miris Kirova 
cietumā 1943. g.
1886. žurnālists, rakstnieks Jānis Ban-
kavs.
1931. filmu operators Vilis Lapenieks jun.
1941. aktrise, politiķe Ausma Ziedo-
ne-Kantāne.

11. novembris
Ojārs, Rainers, Nellija
Lāčplēša diena
1918. Lielbritānija atzīst Latviju de 
facto.
1919. Latvijas armija, izmantojot an-
gļu un franču karakuģu artilērijas 
atbalstu, padzen ienaidnieka spēkus 
no Rīgas pievārtes un pēc tam arī no 
Latvijas. Nodibina Lāčplēša ordeni. 
Šo dienu turpmāk Latvijā atzīmē kā 
Lāčplēša dienu.
1930. Austrālijas latviešu sabiedriskā 
darbiniece Eva Brennere.  ■

pratusi, ka to varētu darīt visu atlikušo 
dzīvi. Palīdzēs citiem vecākiem pieska-
tīt bērnus. Mammai jāprot gandrīz viss, 
un visu jādara ar prieku. Ar bērniem 
vienmēr var iemācīties ko jaunu, un 
katra diena ir pārsteigumu pilna. Tētis 
Viesturs strādā maiznīcā „Dona“, ir 
autovadītājs, agri no rīta ved maizīti uz 
veikaliem. Ticība Dievam palīdz izturēt 
visās grūtībās. Visiem kopā vienmēr ir 

jautri. Visvairāk tiek gaidītas dzimša-
nas dienas, un to ir daudz. Katrs jubi-
lāram gatavo mazu dāvaniņu, lai būtu 
pārsteigums. Vasarā visiem ļoti patīk 
peldēties. Ziemā katrs izmēģina slido-
šanas priekus. Vakarā katram ir jāstei-
dzas izstāstīt dienas piedzīvojumus. Arī 
atcerēties visus darbus un nedarbus.“

Tad jau arī pienācis brīdis, kad 
Andris Bērziņš mūs aicina uz pārstei-
gumu vienu stāvu augstāk. Tas, kā pa-
rasti, ir – bērniem saldumi, augļi, sulas 
un maizītes, bet vecākiem tēja vai kafi-

ja. Tur, kā vienmēr, uztaisa kopējo bil-
di. Es vēl Vairai palūdzu, lai dabū man 
kopā Klīvlandes piecīšus. Kad esmu 
arī ar viņiem vairakkārt nobildējusies, 
tad ir laiks doties uz mājām. Pa ceļam 
vēl ieejam pastā, lai nodotu tur savas 
ārzemēs esošo pilsoņu vēlēšanu lapas, 
un tad jau esam atkal mājās un savā ik-
dienā. Bet prieks, par to, ko dara Ame-
rikas latvieši Latvijas nākotnes labā, 
mums abām prātā vēl ir ilgi.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

ALA vēl vienmēr palīdz
Turpinājums no 11. lpp.

ons) pārstāvis, kurš sīkāk pastāstīja 
par Ķīmisko ieroču konvenciju, tās pa-

matprincipiem, uzsverot, ka ķīmisko 
ieroču lietošanai, tāpat kā ražošanai, 
glabāšanai un pārvadāšanai jābūt aiz-
liegtai un jātiek kriminalizētai katrā 
pasaules valstī, un tam jābūt kā nor-

mai. Tikai tad būs iespējams sasniegt 
mērķi – pasauli bez ķīmiskajiem iero-
čiem.

Inga Ikauniece
Laikrakstam „Latvietis“

Starptautiska konference
Turpinājums no 13. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. oktobrī.
€1 = 1,42680 AUD
€1 = 0,89320 GBP

€1 = 1,51900 NZD
€1 = 1,08860 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 27. okt., plkst. 9.00 
– 15.00 aicinām tautiešus uz ALB 
namu noklausīties jaunāko informāci-
ju pirmās palīdzības sniegšanā (angļu 
valodā). Kursu pārtraukumā pasniegs 
siltas pusdienas, kā arī no rīta un pēc-
pusdienā vieglas uzkodas. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 24. okt.
Sestdien, 29. okt., plkst. 12.00 Tāla-
vas Mazajā zālē Latviešu nama koope-
ratīva pilnsapulce.
Sestdien, 29. okt., plkst. 13.00 DV 
namā seriāla Likteņa līdumnieki seri-
āla epizode.
Sestdien, 29. okt., plkst. 13.30 Tālavas 
mazajā zālē Sabiedriskā kluba pilnsa-
pulce. Pirms pilnsapulces klubs gādās 
par uzkodām un atspirdzinājumiem!
Svētdien, 6. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.
Svētdien, 13. nov., plkst. 9.30 Tālavas 
mazajā zālē novuss.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 6. nov., plkst. 11.30 diev-
kalpojums – Visu svēto diena. Kapu 
svētki.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 30. okt., plkst. 10.30 Sv. Pē-
tera (austrāliešu) draudzes Reformā-
cijas svētku dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos ungāru izcel-
smes Sv. Pētera draudzes mācītājs Ga-
bor Szabo. Mūsu draudze aicināta uz 
šo interesanto dievkalpojumu.

Melburnā
Piektdien, 28. okt., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 29. oktobrī, Igauņu namā, 
43 Melville Rd, West Brunswick no-
tiks Baltiešu festivāls. Tirdziņš no 
plkst.10.00, koncerts – plkst.13.30.
Otrdien, 1. nov., plkst. 13.00 Melbur-
nas Kausa diena Latviešu ciemā.
Sestdien, 5. nov., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 6. nov., plkst. 14.00 Kino 
klubiņš Latviešu namā.
Otrdien, 8. nov., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 12. nov., plkst. 11.30 Mel-
burnas Latviešu namā Melburnas Lat-
viešu nama kooperatīva gadskārtējā 
pilnsapulce.
Svētdien, 13. nov., plkst. 11.00 
Sv. Krusta baznīcā MLELD un DVMN 
Lāčplēša dienas atceres dievkalpo-
jums. Pēc dievkalpojuma plkst.12.00 
baznīcas zālē Akts; runās Kristīne 
Saulīte. Visi mīļi gaidīti.
 

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Sestdien, 29. okt., plkst. 10.00 Baznī-
cas Lielā talka. Ņemt līdzi darbarīkus.
Svētdien, 30. okt., plkst. 11.00 Ticības 
atjaunošanas dienas dievkalpojums. 
Reformācijas svētki 31. oktobrī.
Sestdien, 5. nov., plkst. 11.00 Kapsētu 
lielās talkas Foknera kapos. Ņemt līdzi 
darbarīkus.
Svētdien, 6. nov., plkst. 11.00 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums Lat-
viešu ciemā. Tiek pieminēti ģimenes 
locekļi, kuri nav guldīti draudzes ka-
pos.
Svētdien, 13. nov., plkst. 11.00 Lā-
čplēša dienas dievkalpojums. Pēc 
dievkalpojuma baznīcas zālē Varoņu 
piemiņas dienas sarīkojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Ceturtdien, 3. nov., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdiena.
Svētdien, 6. nov., plkst. 13.00 Latvie-
šu namā Sidnejas Latviešu vīru kora 
60 gadu jubilejas koncerts. Diriģenti 
Daina Jaunbērziņa un Ivars Štubis, 
pianiste Ingrīda Šakurova, vijolniece 
Daina Kaina. Ieeja $25; skolniekiem 
un studentiem ieeja brīva.
Piektdien, 11. nov., plkst. 11.00 DV 
namā Lāčplēša dienas atcere.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 30. okt., plkst. 10.00 Refor-
mācijas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 30. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 3. nov., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boule-
vard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Latvijā
Trešdien, 26. okt., plkst. 19.00 Latvi-
jas Nacionālā mākslas muzeja galvena-
jā ēkā, sadarbībā ar Pētera Vaska fondu 
un biedrību Mazā Mežotnes pils – So-
lokoncerts Rozentāla darbnīcā, kas būs 
veltījums latviešu glezniecības klasi-
ķim Janim Rozentālam 150. jubilejas 
gadā un reizē dāvana mākslinieka mū-
zai un dzīvesbiedrei – somu dziedātājai 
Ellijai Forselei viņas 145. dzimšanas 

dienā. Koncertā izcilās Latvijas Nacio-
nālās operas solistes Evijas Martinso-
nes (soprāns) un pianistes Lailas Hol-
bergas sniegumā skanēs Ziemeļvalstu 
un latviešu vokālā kamermūzika: Al-
frēda Kalniņa, Jāzepa Mediņa, Emīla 
Dārziņa, Roberta Šūmaņa, Edvarda 
Grīga un Jana Sibēliusa solodziesmas, 
kā arī operu ārijas no Ellijas reper-
tuāra. Koncerts Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā (LNMM) būs kā ceļo-
jums laikā uz improvizētu Jaņa Rozen-
tāla darbnīcu, ļaujot klausītājiem kaut 
nedaudz izjust 20. gs. sākuma māksli-
nieka ģimenes svinību gaisotni. Tāpat 
muzeja viesiem būs iespēja apskatīt 
LNMM Lielajā izstāžu zālē notiekošo 
izstādi Janis Rozentāls (1866–1916). 
Māksla un tehnika. Uz koncertu laipni 
aicināts ikviens interesents!
Piektdien, 28. okt., plkst. 15.00 Lat-
vijas Universitātes Diasporas un mig-
rācijas pētniecības centrā Kalpaka 
bulvārī 4, 327. kabinetā Agnese Lāce 
sniegs lekciju Dubultpilsonības duali-
tāte: diskurss un pilsonības likumis-
kais ietvars. Semināra formāts – 30 
minūtes gara lekcija, pēc kuras ir 30 
minūtes jautājumiem un atbildēm 
savstarpējai domu un ideju apmaiņai. 
Laipni aicināti visi interesenti! Pasā-
kumā ieeja bez maksas.
Līdz 30. oktobrim Muzejā Rīgas Jū-
gendstila centrs skatāma neparasta izstā-
de – Tērps kā mākslas darbs no jūgend-
stila līdz mūsdienām. Tajā apskatāmie 
dāmu tērpi uzskatāmi par masu modes 
antitēzi. Katrs no tiem ir gan mākslas 
darbs, gan arī apģērbs. To autori Irina 
fon Šlipe, modes nama Irina v. Schlippe 
Moden dibinātāja, un viņas dēls, slave-
nais dizaineris un vairāku Eiropas teātru 
tērpu mākslinieks Andrejs fon Šlipe. .
Piektdien, 4. nov., plkst. 19.00 Latvijas 
Radio bigbenda 50. dibināšanas gadam 
veltīts koncerts Rīgas Kongresu namā.
Sestdien, 5. nov., plkst. 19.00 Latgales 
vēstniecībā Gors Artūra Uškāna 50 gadu 
jubilejas koncerts ...ai pagaļi pa paka-
ļi.... Koncertā piedalās: Ieva Akuratere, 
Olga Tajecka, Patrioti.lg, Brāļi Puncuļi, 
Etnogrāfiskais ansamblis Vabaļis, Sta-
ge On, Julien Dicharri (Francija), Vīru 
kopa Vilki. Dzīvais pavadījums: Laimas 
Muzykanti, Sintija Šteinkopfa, Aus-
trumlatgales stīgu kvartets. Pasākuma 
vadītāji: Juris Vucāns un Baiba Vingre.
Līdz 20. nov. Cēsu Izstāžu namā (Pils 
laukumā 3) būs apskatāma latviešu 
tautas tērpiem un Dziesmu un deju 
svētku tradīcijai veltīta izstāde Latvis-
kās dvēseles raksti.  ■


