
2019. gada 28. feb-
ruārī Ārlietu ministri-
ja notika seminārs zvē-
rinātiem advokātiem 
un sankciju uzraudzī-
bas iestādēm Sankcijas 
Latvijā: mērķis, saturs 
un piemērošana.

Ārlietu ministrijas Juridiskā de-
partamenta sankciju eksperti Andris 
Krastiņš un Elīza Grīsle semināra 
dalībniekiem skaidroja sankciju bū-
tību un sniedza informāciju par pa-
stāvošajiem sankciju režīmiem un 
veidiem. Klausītāji tika iepazīstināti 
ar jaunākajiem grozījumiem Starp-
tautisko un Latvijas Republikas na-
cionālo sankciju likumā, pienākumu 
izveidot iekšējās kontroles sistēmas 
sankciju ievērošanai un risku pārval-
dībai.

Savukārt 11. martā Ārlietu mi-

nistrija plāno rīkot semināru uz-
ņēmējiem, kurā iepazīstinās ar mi-
nistrijas izstrādātajām vadlīnijām 
efektīvai sankciju piemērošanai. Tajā 
tiks sniegti skaidrojumi un padomi 
sankciju ievērošanai un drošas uz-
ņēmējdarbības nodrošināšanai. Dalī-
bai seminārā var pieteikties, rakstot 
uz e-pastu: sankcijas@mfa.gov.lv un 
norādot vārdu, uzvārdu un pārstāvēto 
uzņēmumu.

Vispārīga plašāka informācija par 
sankcijām atrodama Ārlietu ministri-
jas mājaslapas sadaļā Sankcijas. Lai 
regulāri saņemtu informāciju par ak-
tualitātēm sankciju jomā (Ārlietu mi-
nistrijas ikmēneša sankciju biļetens), 
aicinām pierakstīties jaunumiem, sūtot 
pieprasījumu uz e-pastu: sankcijas@
mfa.gov.lv .

LR Ārlietu ministrija

Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis ce-
turtdien, 2019. gada 
28. februārī, Košicē, 

Slovākijā piedalījās NATO Austrumu 
flanga (B9 – Bukarestes devītnieka) 
valstu vadītāju sanāksmē.

Uzrunājot B9 valstu vadītājus, 
Valsts prezidents norādīja, ka „Šodien 
pasaule saskaras ar kompleksiem, 

bieži neparedzamiem draudiem un 
izaicinājumiem. Šos draudus pilnībā 
novērst un izaicinājumus pārvarēt 
vienatnē nav spējīga neviena valsts. 
To varam izdarīt tikai kopā un esot 
vienoti, stiprinot NATO un Eiropas 
Savienības aizsardzības iniciatīvām 
papildinot NATO, nevis mēģinot to 
aizvietot,“ uzsvēra Raimonds Vējo-
nis sanāksmē notikušajā diskusijā par 

vispārējo drošības situāciju Eiropā un 
mūsu reģionā.

Savukārt dienas turpinājumā B9 
valstu līderi diskutēja par hibrīdā ap-
draudējuma samazināšanu un NATO 
alianses adaptāciju jaunajiem apstāk-
ļiem un jauno tehnoloģiju ietekmei.

Valsts prezidents atzīmēja, ka tu-
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„Joprojām pastāv militārie draudi“
Prezidents piedalās NATO Austrumu flanga sanāksmē

Sankcijas Latvijā
Mērķis, saturs un piemērošana
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Kā jau Tu zini, mam-
ma ir aizgājusi aizsaulē. 
Rakstu, lai Tev pateik-
tos par Tavu silto, tuvo 
draudzību ar mammu. 
Viņai vienmēr bija tik 
liels prieks uzturēt ko-

respondenci ar Tevi, mazliet paklačot 
un sīkumos iztirzāt par sabiedrības 
būšanām un nebūšanām!

Viņa kā māmiņa, vecmāmiņa un 
sievasmāte mums visiem ļoti trūkst. 
Mēs par to skumstam, protams, bet 
zinām, ka mamma grib visvairāk, lai 
mēs svinam viņas dzīvi un mūsu bi-
jušās attiecības ar viņu. Tātad es gri-
bu atcerēties viņas labās īpašības un 
raksturu, jo zinu, ka viņa necieš lielo 
pinkšķēšanu!

Kā jau Tu labi zini, mamma bija 
neatlaidīgi pragmātiska līdz pat pašām 
beigām. Pat apzinādama savu veselī-
bas stāvokli, viņa rāva vaļā visas ie-
spējamības noorganizēt sīkās detaļās 
savas bēres ar lielu entuziasmu, un cik 
vien ķermenis savā vājumā viņai to at-
ļāva. Viņa nebija tāda, kas mēdza gu-
lēt gultā, bezcerībā gaidot galu! Vienā 
mirklī viņa izdomāja, kāpēc gaidīt, 
kad ir jau miris. Varbūt varētu noorga-
nizēt savas bēres, kamēr vēl ir dzīva. 
Tā var pats savas bēres apmeklēt un 
dzirdēt visas tās patīkami labās lietas, 
ko cilvēki saka parasti, kad cilvēks jau 
miris!

Mammas dzīvē pragmatisms bija 
rakstura galvenā īpašība. Viņa vien-
mēr kaut ko darīja vai uzņēmās. Vien-
mēr strādīga, un, man šķiet, nezināja, 

ko nozīmē vārds brīvdienas. Sēdēt, 
skatīties televīziju stundām ilgi nebija 
viņas stilā. To sakot, bija posms dzīvē, 
kad ar lielu aizrautību viņa katru die-
nu noskatījās savu pusstundiņu garo 
(Mildiņ, arī Tavu mīļāko!) program-
mu Hameleonu rotaļas (The Bold and 
the Beautiful). Bet arī tad rokās viņai 
vienmēr atradās kāds pusadīts, tambo-
rēts vai izšūts darbiņš. Daudzums tādu 
darbiņu tika nodoti Sarkanajam Krus-
tam, viņiem, ko pārdot. Ja nebija rok-
darbi, tad viņu varēja atrast virtuvē, 
cepot rupjmaizi, pīrāgus, DV pusdie-
nas... utt. Bija tā, it kā viņai būtu uz-
metusies misija nodrošināt to, ka visa 
Latviešu sabiedrība katru nedēļu tiek 
paēdināta gadījumā, ja draud bads!

Kā jau Tu zini, Mildiņ, jau no pus-
audža dienām mamma prata šūt sev 
tērpus, un vēlāk pelnīt naudu, šujot 
drēbes butīkai (boutique) un citiem. 
Atceries, ka tas jau bija pirms viņa 
kļuva par vidusskolas skolotāju, mā-
cot galvenokārt mājturību, vācu un 
angļu valodas. Esmu pateicīga mam-
mai, ka varēju no viņas iemācīties vi-
sas šīs lietas. Pat dzīves priekšpēdējā 
nedēļā viņa man pamācīja specifiskās 
detaļās, kā pareizi brūvēt tēju. Kuram 
tagad lai zvanu prasīt, kā pārrakstīt 
recepti lielākos kvantumos, vai ko 
lietot, lai iztīrītu no uzvalka jaunāko 
traipu.

Vēl, kas bija dziļš mammas rak-
sturā, bija patstāvība un kopā ar prag-
matismu un stingro darba ētiku, viņa 
ar prieku kalpoja kā DV Adelaides 
nodaļas priekšniece. Man jāsaka, ka 
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Mammu pieminot
Mīļā Mildiņ,

ar to lepojos, jo ņemot vērā, ka dzīve 
viņai pagātnē bija ne visai gluda, viņa 
paspēja pārvarēt šķēršļus un iestūrēt 
tādā dzīves virzienā, kas deva viņai 
iespēju tālāk attīstīt no dabas dotās 
dotības un būt pozitīvi noderīgai sa-
biedrībā. Zinu, ka mamma teiktu, ka 
viņa nemūžam nebija sasniegusi kal-
na galu. Bija vēl mērķi, kas dzīvē pa-
lika nesasniegti. Beigās varēja redzēt, 
ka dvēselē vēl daudz dzīvības, bet 
ķermenis vairs nepielāgojās! Bet pār-
skatot viņas dzīvi, domāju, ka viņa 
panāca brīnumdarbus. Viņas dzīves 
stāsts ir kļuvis kā inspirācija/iedves-
ma mūsu ģimenei.

Speciāliste ārste jau mammai 
pirms pāris gadiem izteica izbrīnu, ka 
viņa vēl esot dzīva! Zini, Mildiņ, es 
domāju, ka tas ir Latviešu sabiedrības 
dēļ. Jāturas sabiedrībai līdzi. Nebija 
laiks domāt par miršanu! Mammas 
sirds un draudzības stingri noturējās 
pie Latviešiem. Tātad, mammu atmi-
not, atļausimies paraudāt, bet tad arī 
svinēsim viņas dzīvi un iedzersim vi-
ņas mīļāko – jā, Tu uzminēji, – Šam-
pānieti!

Visu labu,–
Valda

vojoties Eiropas Parlamenta vēlēša-
nām mums jāapzinās visi iespējamie 
apdraudējumi un jābūt gataviem uz 
tiem atbildēt. ES dalībvalstīm ir ciešāk 
jākoordinē rīcība un jādalās ar nacio-
nālā līmenī iegūtajām zināšanām un 
pieredzi. Saeimas vēlēšanas Latvijā 
pagājušā gada oktobrī apliecināja Lat-
vijas noturību pret ārējo ietekmi uz 
vēlēšanu iznākumu. „Tomēr mums ir 
jāatceras, ka blakus hibrīdajam ap-
draudējumam joprojām pastāv arī mi-
litārie draudi. Tāpēc mums ir jāmeklē 
visaptveroši risinājumi, kas papildina 
viens otru. Un cieša ES un NATO sa-
darbība ir atslēga, lai mēs spētu šos 
riskus pārvarēt,“ atzina Raimonds 
Vējonis.

B9 sanāksmes laikā tika pieņemta 
deklarācija, kurā B9 valstu vadītāji 
pauž atbalstu turpmākai NATO stip-
rināšanai, nodrošinot, ka Eiropas un 
transatlantiskās saites tiek saglabātas 
tikpat stipras un efektīvas kā līdz šim, 

apņemoties novirzīt 2% no IKP aiz-
sardzības vajadzībām, modernizējot 
aizsardzības spēkus un piedaloties 
starptautiskās operācijās. Tāpat dek-
larācijā uzsvērts, ka B9 valstis atzi-
nīgi novērtē un atbalsta turpmāku 
ASV un Kanādas militāro klātbūtni 
Eiropā, īpaši NATO austruma flanga 
valstīs.

B9 valstu vadītāju sanāksmē Koši-
cē piedalījās arī Slovākijas prezidents 
Andrejs Kiska (Andrej Kiska), NATO 
ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs 
(Jens Stoltenberg), Bulgārijas prezi-
dents Rumens Radevs (Rumen Radev), 
Čehijas prezidents Milošs Zemans 
(Miloš Zeman), Igaunijas prezidente 
Kersti Kaljulaida (Kersti Kaljulaid), 
kā arī Lietuvas prezidente Daļa Grī-
bauskaite (Dalia Grybauskaite), Poli-
jas prezidents Andžejs Duda (Andrzej 
Duda), Rumānijas prezidents Klauss 
Johanniss (Klaus Iohannis) un Ungā-
rijas prezidents Jānošs Āders (János 
Áder).

Valsts prezidenta kanceleja
28.02.2019.

„Joprojām pastāv militārie...“
Turpinājums no 1. lpp.
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Pasaules brīvo lat-
viešu apvienība (PBLA), 
nevalstiska, bezpeļņas 
organizācija ir aktīvi 
darbojusies gandrīz 70 
gadus, pārstāvot Lat-

vijas un ārzemēs dzīvojoši latviešu 
intereses. Caur savām dalīborganizā-
cijām – ALA, DKLA, ELA, LAAJ, 
LNAK, KLK – PBLA, kā visu šo 
biedru jumta organizācija ir bijusi ak-
tīva visā pasaulē, uzturot latviešu kul-
tūru un izglītības sistēmu, gādājot par 
valsts drošību un popularizējot Latvi-
jas vārdu neskaitāmos valsts simtga-
des pasākumos ārpus Latvijas.

Nu jau par tradīciju ir kļuvušas 
gadskārtējās PBLA vadības sadarbības 
un kontaktu vizītes pie Latvijas valdī-
bas pārstāvjiem. Šogad, tas bija seviš-
ķi aktuāls jautājums, jo bija jāuzņem 
kontakts ar jaunizveidoto Krišjāņa 
Kariņa valdību un jāpārrunā uzsāktās 
sadarbības virzieni jaunajā realitātē, 
kad sācis darboties 2019. gada sākumā 
esošais Diasporas likums.

Ar šādu mērķi Rīgā no Vašing-
tonas ieradās PBLA vicepriekšsēdis 
Pēteris Blumbergs, lai kopā ar valdes 

priekšsēdi Kristīni Saulīti, izpild-
direktoru Raitu Eglīti un pārstāv-
niecības vadītāju Jāni Andersonu 
2019. gada februāra trešajā nedēļā tik-
tos ar Ministru prezidentu un Latvijas 
valdības pārstāvjiem.

Darba vizīte Valmierā
Nedēļa iesākās ar darba vizīti Val-

mierā, lai ar pilsētas domes priekšsē-
dētāju Jāni Baiku un viņa vietnieku 
Ričardu Gailumu pārrunātu 21. no-
vembrī Valmierā plānoto Pasaules 
Latviešu ekonomikas un inovāciju 
forumu un Latvijas sadarbību Latvi-
jas attīstībā. Latvija nav tikai Rīga, 
tāpēc jau pašos neatkarības atgūšanas 
pirmsākumos PBLA aktīvi iesaistījās 
Latvijas reģionu attīstībā, konkrēti 
palīdzot pašvaldībām slimnīcu, skolu, 
sporta kompleksu, infrastruktūru utt. 
atjaunošanai un modernizēšanai. Val-
miera ir jau kļuvusi par tradicionālu 
vietu, kur tiek sanākts kopā, lai risi-
nātu Latvijas izaugsmes izaicinājumus 
ekonomikas laukā, līdzīgi kā Cēsīs – 
kultūras jomā.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šogad atzīmējam 

Latvijas armijas simt-
gadi. Latvijas armi-
ju dibināja 1919. gada 
11. jūlijā, un tās pirmais 
virspavēlnieks bija ģe-

nerālis Dāvids Sīmonsons.
Latvijas republikas proklamēšanas 

laikā, 1918. gada 18. novembrī, Lat-
vijas teritorija bija Vācijas okupācijas 
spēku varā. Lai arī vācieši neiebilda 
neatkarīgās Latvijas dibināšanai, tā 
tomēr nepielaida nacionālās armijas 
veidošanu. Tāpēc sākotnēji tapa Lett-
ländische Landeswehr jeb Latvijas 
landesvērs, burtiski zemessardze.

Janvārī izveidoja Latviešu atseviš-
ķo bataljonu pulkvežleitnanta Oskara 
Kalpaka vadībā. Pie reizes uz Igauniju 
aizsūtīja kapteini Jorģi Zemitānu, lai, 
sadarbībā ar igauņiem saformētu latvie-
šu rotu cīņai pret boļševikiem. Pirmā ar 
laiku izveidojās par Dienvidlatvijas bri-
gādi, bet otrā par Ziemeļlatvijas brigādi.

Bez visām minētajām vienībām 
bija arī tā sauktā Eiserne Division, jeb 
Dzelzsdivīzija, kuru veidoja Vācijas 
8. armijas demobilizētie karavīri kopā 
ar Vācijas algotņiem.

Situācija bija patiešām sarežģīta, 
un katrs cīnījās kā mācēja pret boļše-
viku spēkiem, kuri lauzās iekšā Latvi-
jas teritorijā no austrumiem. Nebija ne 
vienotas komandas valodas, ne formas 
tērpu, un pēdējais apstāklis izrādījās 
liktenīgs Oskaram Kalpakam.

6. martā, tieši pirms simts gadiem, 
pie Airītēm Kurzemē izraisījās apšau-
de starp sabiedrotiem – Kalpaka batal-
jonu un vācu Dzelzsdivīzijas fon Bor-
ha bataljonu. Apšaudē krita pulkvedis 
Kalpaks, kapteinis Nikolajs Grundma-
nis un virsleitnants Pēteris Krievs.

Oskars Kalpaks bija ar godu cīnī-
jies Pirmā pasaules karā Krievijas ar-
mijas sastāvā, saņemot gan Svētā Jura 
zobeni, gan Svētā Jura ordeni. Likteņa 
ironija, ka krita kaujā ar viņa Pirmā 
pasaules kara laika ienaidnieku, kurš 
bija kļuvis par sabiedroto.

Pieminot Oskara Kalpaku, nevilto-
sim vēsturi, pārtaisot viņu par Latvijas 
armijas vai par Latvijas bruņoto spē-
ku virspavēlnieku. Tās ir pasaciņas, 
kuras bija derīgas 1930. gados, lai pa-
celtu Kalpaka pēcteča, Kārļa Ulmaņa 
biedra Jāņa Baloža prestižu.

Oskara Kalpaka patiesie nopelni 
ir tik zīmīgi, ka nav vajadzīgas falsifi-
kācijas, lai tiem palīdzētu. Laikā, kad 
boļševiki ne tikai guva militāros panā-
kumus, bet arī saņēma lielu tautas at-
balstu, Kalpaks saprata, kur ir pareizā 
Latvijas nākotne, un spēja iedvesmot 
karavīrus viņam sekot.

Pieminēsim Kalpaku, un būsim 
pateicīgi, ka Latvijai ir bijuši un vēl 
būs tādi vīri!

GN

Noslēgušās PBLA vadības tikšanās
Ar jaunizveidotās Latvijas valdības vadītāju un ministriem

No kreisās: Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, PBLA priekš-
sēdētāja Kristīne Saulītis, Valmieras Attīstības aģentūras uzņēmējdarbības 
virziena vadītāja Elīna Leimane, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
nieks Ričards Gailums.
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Kopš 1996. gada, ik 
gadīgi, februāra mēnesī, 
tiek rīkots Daudzkultū-
ru festivāls.

No 15. līdz 17. feb-
ruārim vienā no galve-
najiem Kanberas iepirk-

šanās centriem – Civic vairākas ielas 
ir slēgtas satiksmei. Tajās ir novietnes, 
kurās liels vairums pasaules tautu par 
samaksu piedāvā savas tautas ēdienus 
un dzērienus; ir vairākas estrādes, kur 
visu dienu risinās tautu deju un dzies-
mu priekšnesumi.

Kanberas vietējā laikrakstā mi-
nētais apmeklētāju skaitu aptuveni 
280 000; jāpiebilst, ka Kanberā ir ap 
356 000 iedzīvotāju.

Jau piekto gadu šajā festivālā ir 
Latvijas novietne.To Eiropas Savienī-
bas paspārnē rīko Latvijas vēstniecība 
Austrālijā. Vita un Egons Eversoni 
Kanberā uzņēmās un trīs gadus pēc 
kārtas bija atbildīgi par šīs novietnes 
praktisko izkārtojumu un vadīšanu. Šo 
darbu un vadību no Eversoniem pār-
ņēma Ilze un Kolins (Colin) Beilzi 
(Bales) un jau otro gadu ir atbildīgi par 
Latvijas novietni.

Kā jau iepriekšējās reizes, tā arī 
šoreiz, pie novietnes bija Latvijas ka-
rogs, un garāmgājēji skatīja tautas 
tērpus un greznās jostas, kā arī guva 

informāciju par Latviju.
Interesanta izdoma un uzmanības 

saistošs pasākums ir Eiropas Savienī-
bas pases. Tā ir grāmatiņa, ko festivāla 
apmeklētāji var iegādāties, un viņiem, 
iegriežoties katrā no šīm ES valstu 
novietnēm, grāmatiņā tiek ielikts zī-
mogs. Šīs grāmatiņas piedalās izlozē, 
un galvenais vinnests ir bagātīgs grozs 
ar ES tautu etniskām mantām.

Šī pasākuma galvenais panā-
kums – kaut vai neliela, bet tomēr 
uzmanības pievēršana attiecīgai val-
stij. Uz Latvijas novietnes sienas bija 
pasaules karte, kurā bija speciāli iezī-
mēta Latvija.

Atkārtoti no garāmgājējiem varēja 
dzirdēt – „Lūk, tur ir tā Latvija!“

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Daudzkultūru festivāls Kanberā
„Lūk, tur ir tā Latvija!“

No kreisās: Kolins Beilzs (Colin Bales), Māra Eversone, Maruta Volša (Walsh) 
un Ilze Beilza (Bales).
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Pārmaiņas...
Janča pārdomas

Pēdējos pāris mē-
nešus man tāda jocīga 
dūša. Tā kā gribētos 
raudāt, kā smieties... Tā 
kā vecmāmiņas būtu 
žēl, bet kumpelis Krišs 
nemaz... Reizēm prāts 

nesās uz dziedāšanu, reizēm gribās ēst 
tomātus... Itin bieži ieritinos mīkstā 
krēslā un īdu kā mazs kucēns...

Saprotu, ka kaut kas nav kārtībā. 
Sēžu savā iemīļotā problēmu risinā-
šanas vietā – uz sola, zem krūma un 
domāju, domāju, domāju...

Un pēkšņi, bez kādas steigas, bez 
kāda trokšņa – galvā ataust: PĀR-
MAIŅAS!!!

Cilvēkam vajadzīgas pārmaiņas! 
Ja dienu no dienas cilvēkam jāatkār-
to viens un tas pats, viens un tas pats, 
viens un tas pats, TAD CILVĒKS 
VAR PALIKT TRAKS! Vai vismaz 
zaudēt prātu...

Es jau septiņus gadus, kopš iznācu 
no slimnīcas, daru vienu un to pašu. 
Katru dienu vienu un to pašu. No rīta 
līdz vakaram – baigi.

Uzcelies. Paēd brokastis. Sēdi. 
Paēd pusdienas. Sēdi. Paēd vakariņas. 

Sēdi. Tad guli.
Pārmaiņas!!! Steidzīgi vajag pār-

maiņas, pirms nav par vēlu.
Es neesmu paradis tūļāties. Ja kas 

jādara, daru. Vispirms mierīgi, bez 
steigas pieceļos no sola zem krūma 
un atpakaļ neskatīdamies aizeju. Nav 
vajadzīgs! Lai paliek putniem, ko lie-
tot kā mazmājiņu. Sākuši jau ir. Fui! 
Galu galā sols jau nav man pie pakaļas 
pieaudzis, varu gluži labi iztikt bez tā. 
Eju iekšā Aprūpes namā un uz savu 
istabiņu, bet pēkšņi apstājos. Tur taču 
es eju katru dienu. Bieži pat sešreiz 
dienā. (Tur gan tās ēdienu reizes vai-
nīgas.)

Bet tomēr. Pietiek! Man vajag pār-
maiņu.

Bet istabiņā tomēr vajadzēs tikt 
.Tur taču visas manas panckas un 
papīri. Pēkšņi palīgā nāk mans asais 
prāts un gudrā domāšana. Es taču 
varu iet istabiņā ar pakaļu pa priekšu, 
to nekad neesmu darījis; tātad – Pār-
maiņa.

Nu man amats rokā! Turpmāk viss 
notiek ačgārni. Cilvēki gan tā aizdo-
mīgi sāk uz mani skatīties – sak’, vai 
tas vecis ir pie pilna prāta? Bet man tas 

ir pilnīgi vienalga, galvenais – ir pār-
maiņas.

Protams, gadās jau arī šādas, tā-
das problēmas. Tā, piemēram, iešana 
uz labierīcībām. Ar iespītēšanos un 
turēšanos pretim – te nekā nepanāksi. 
Dabūsi tikai lieku reizi veļu mazgāt. 
Izmēģinājos lēkt iekšā vannas istabā 
uz vienas kājas – kritu un gandrīz pār-
lauzu gūžu. Kad apsēdos tur, kur ķei-
zars sēž, un tad, lai būtu pārmaiņas, 
pavadīju tās darīšanas ar dziedāšanu: 
Vēlreiz, draugs, nāksi tu un pēc brīti-
ņa – Aizver actiņas un smaidi... Palika 
tā kā vieglāk.

Ar gulēšanu ar posts. Kad kādas 
trīs naktis, pārmaiņu dēļ, nebiju gulē-
jis, tad viss sāka rādīties tumšās krā-
sās un man palika bail. Tik tiešām bail. 
Laikam tie putniņi, ko katru dienu ap-
brīnoju, sēžot uz sola zem krūma, ir 
ņēmuši mājvietu manā galvā.

Citu izskaidrojumu tam, kas no-
tiek, nevaru atrast. Pietiek! Man pie-
tiek! Labāk lai paliek viss pa vecam! 
TĀ! NORUNĀTS!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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2019. g. Austrālijas novusa meis-
tarsacīkstes 16. un 17. februārī notika 
Melburnā, kurās piedalījās 29 spēlētā-
ji: 24 vīri un 5 dāmas. Lielais dalīb-
nieku skaits liek secināt, ka novusam 
latviešu sabiedriskā dzīvē piekrišana 
nav mazinājusies.

No Sidnejas ar autobusiņu bija at-
braukuši 7 spēlētāji: Anita Misiņa, 
Lilija Vovere, Jānis Lindbergs, Jā-
nis Brakovskis, Indulis Bumbieris, 
Pēteris Dancis un Ivars Dukāts. No 
Sidnejas mazākos autiņos tālo ceļu 
bija mērojuši Rihards Puisēns, Ed-
gars Nemme, Imants Graudiņš un 
Helmuts Šulcs.

Šodienas dati rāda, ka no daudziem 
kādreiz reģistrētām latviešu sporta ko-
pām novuss ir tā vienīgā sporta grupa, 
kas vēl nepārtraukti, aktīvi darbojās, 
rīkojot ik nedēļu regulārus treniņus 
un katru gadu 3 atklātus turnīrus lie-
lākās pilsētās. Tam pamatā varētu būt 
novusa spēles īpašība pievilkt visādu 
gada gājumu spēlētājus no 5 gadiem 
līdz... te nu nevar novilkt svītru... 
mūža galam. Novusam arī piemīt šo-
dien atzītās īpašības un nodarbības, kā 
uzturēt cilvēku pie labākas veselības 
un moža prāta, sevišķi pensijas gados 
nonākušos. Satiekoties sabiedriski rei-

zi nedēļā uz 2 vai 3 stundu treniņiem, 
kur jāstāv kājās, nepārtraukti jālokas, 
jākustas un jādomā, kā katrā brīdī 
rīkoties, lai vinnētu spēli, ir atslēga 
veselīgākai dzīvei. Modernais novuss 
ir latviešu tautas izgudrojums un de-
vums pasaules sportam; izmantosim 
to savā labā! Jauni spēlētāji ir vienmēr 
gaidīti. Ja esat ieinteresēti, Sidnejā sa-

zinieties ar kopas vadītāju Rihardu 
Puisēnu, Adelaidē – ar kopas vadītāju 
Jāni Lindbergu un Melburnā ar Iva-
ru Mirovicu, vai ar kuru katru kopas 
biedru.

Sestdien, 16. februārī, vienspēlēs 
Austrālijas meistara titulu izcīnīja Ed-

Latviešu Ciems aicina piedalīties
„Ciemiņu dienā ģimenēm un draugiem”
sestdien, 30. martā no plkst. 9.00 -14.00

60 Fraser Crescent, Wantirna South

✻ Lietoto mantu tirdziņš (ciema garāžā no plkst. 8.00)
✻ Tirdziņš pagalmā pie lielās zāles no plkst. 9.00
✻ Lauku pavarda stila ēdiens no plkst. 10.00
✻ Dzērieni bērniem un pieaugušajiem
✻ Dažāda veida kūkas un kafija
✻ Lejasciema mājiņu apskate no plkst.10.30 un 13.00
✻ Muzikāli priekšnesumi

Novusa meistarsacīkstes notiek Melburnā
Novusam latviešu sabiedriskā dzīvē piekrišana nav mazinājusies

No kreisās: Rihards Puisēns,  Callum Mežaks, Pēters Mežaks, Edgars Nemme , 
Andrejs Lazdiņš, Edvīns Jansons.
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Konve nc ion ā l a jā 
(conventional) Vedan-
tā – Realitāte, kurā mēs 
dzīvojam, ir atspoguļota 
kā savienota (intercon-
nected) un viena (one). 
Bhagavatā – Realitāte ir 
atspoguļota kā savienota 

un daudzas (plural).
Bībeles Jaunajā Derībā – Realitāte 

ir atspoguļota abējādi – gan kā savie-
nota un Viena, gan arī kā savienotas 
un Daudzas. Viens Dievs..., un visi 
ir viens izsaka savienotas un Vienas 
Realitātes esamību. Kamēr lai tev no-
tiek, kā tu esi ticējis, un starp mums un 

jums ir liels bezdibenis, tā ka tie, kas 
gribētu nevarētu noiet pie jums, – iz-
saka dažādu realitāšu esamību ar stin-
griem parametriem.

(Bībelē sk. Gal.3:28, Mt.8:13, 
Lk.16:26)

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

Garīgais komentārs
Realitāte

 
Turpinājums 14. lpp.
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„Nea Hellas“ ku-
ģis iebrauca Melbur-
nas ostā 1949. gada 23  
februārī. Tieši 70 ga-
dus vēlāk, 2019. gada 
23. februārī tika atzī-
mēts šis mums svarīgais 
notikums. Svinības no-

tika Lietuviešu namā, Norvudā. Kopā 
piedalījās 22 personas. Oriģinālie NH 
pasažieri: 8 (5 latvieši, 3 lietuvieši), 
pārējie bija ģimenes locekļi – laulātie 
draugi, bērni, mazbērni.

Nea Hellas sarīkojumu bija noor-
ganizējis un izkārtojis šī kuģa brau-
cējs Aivars Līdums. Sarīkojums ar 
vakariņām notika Adelaides Lietuvie-
šu namā. Sarīkojuma sākumā Aivars 
uzrunāja klātesošos un uzsauca tostu 
Nea Hellas kuģim. Uz balta ekrāna 
viesi varēja skatīt uzņēmumus no ie-
priekšējo gadu saietām, kā arī redzē-
jām Aivara paša fotogrāfijas no vietām 
Eiropā, kas saistījās ar Nea Hellas 
braucienu.

Vakara norisē biju lūgts pastāstīt 
par kuģa braucienu, ko tad arī noda-
rīju, pieminēdams četras nometnes, 
kas bija tas grūtākais pirms kāpām 
uz kuģa. Četras tranzītnometnes: 
Wentdorfa, Fallingbostele, Grohna un 
Bagnoli ar ļoti primitīviem apstākļiem 
sagādāja lielas grūtības, jo sevišķi ģi-
menēm ar maziem bērniem.

Uz Nea Hellas kuģa uzkāpām 
24. janvārī, un kuģis atstāja ostu 
plkst. 11. vakarā. Pirmās dienas uz 
jūras bija ļoti nemierīgas, un lielākā 
daļa pasažieru palika gultās un nebija 
redzami ēdamzālē.

Mana mazā ģimene ar 9 mēnešus 
veco bērnu bijām novietoti tūristu 
klasē. Mūsu kabīnē bija divas divstā-
vu gultas, tīri palagi un dvieļi; katram 
viena sega, auksts un karsts ūdens –ju-
tāmies priecīgi. Mazajai meitiņai Irē-
nei bija saaukstēšanās pazīmes un kle-
pus. Tās ģimenes, kurām bija vairāki 
bērni, okupēja pirmās klases kabīnes.

Aizbraucot garām Krētas salai, 

kuģa gaita nomierinājās un braucēji 
sāka pulcēties uz kuģa klāja, un ēdam-
zāle bija atkal pilna.

Kuģis apstājās Port Saidas un Adē-
nas ostās, kur notika liela tirgošanās ar 
arābiem. Varēja pirkt apelsīnus, banā-
nus, ādas somas un arī tepiķus.

Suecas kanālā un Sarkanajā jūrā 
piedzīvojām lielu karstumu un mitru-
mu; nebija patīkami.

Uz kuģa klāja varēja skatīties fil-
mas, spēlēt kārtis un arī dejot, bet tādā 
karstumā to negribējās darīt.

Latvieši jau bija noorganizējuši kā 
jaukto kori, tā arī vīru kori Arvīda 
Kanta vadībā un piedalījās pirmajā 
kuģa koncertā.

Ekvatoru krustojām 8. februārī, 
un tā bija ļoti lietaina diena, bet nāka-
mās piecas dienas okeāns bija tik ļoti 
mierīgs ar brīnišķīgiem saulrietiem.

Atkal viens koncerts ar dažādu 
tautību mākslinieku piedalīšanos. Abi 
latviešu kori uzstājās šajā sarīkojumā 
un sevi labi atestēja. Šeit varētu pie-
minēt, ka latviešu jauktais koris, kas 
dziedāja uz kuģa, lika pamatu Adelai-
des Latviešu biedrības jauktajam ko-
rim Adelaidē.

Lietuvieši nosvinēja savu Nacio-
nālo dienu 18. janvārī, un tajā pašā 
dienā mēs ieraudzījām mūsu sapņu ze-
mes krastus – Terra Australis. Tie bija 
Rietumaustrālijas krasti.

Pirms nonākšanas Melburnas ostā, 
kuģis Nea Hellas jauniebraucējus vēl-
reiz kārtīgi sašūpoja tā sauktajā Great 
Australian Bite.

Grieķu baltais tvaikonis Nea Hel-
las 1949. gada, 23. februārī lēnām 
ieslīdēja Melburnas ostā un izmeta 
enkuru. Kuģa kapteinis Polemis Sta-
matios atļāva saviem pasažieriem 
dziedāt, dejot un priecāties līdz agrai 
rīta stundai. 

Bruno Krūmiņš
Laikrakstam „Latvietis“

70 gadu atceres sarīkojums Adelaidē
Kuģa „Nea Hellas“ braucējiem

Pirmā rindā no kreisās:  Irēne Krūmiņa-Hiller, Tamara Jelande (Yelland), Lia Kapele, Bruno Krūmiņš, Māra Līduma, 
Aivars Līdums, Rūta Franka (Ruth Franck), Inga Līduma, Ināra Strazda, Pēteris Strazds. Otrā rindā:  Rom Pocius, Lidi-
ja Pocius, Terījs Jelands (Terry Yelland), Nataša Hantera (Natasha Hunter), Lidija (Lydia) Līduma, Arnis Līdums, Zinta 
Līduma, Ilmārs Līdums, Brita Līduma, Varis Līdums, Ali Līdums, Andris Līdums.
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Pasažieri. Pirmā rindā no kreisās:  Lia Kapele, Bruno Krūmiņš, Tamara Je-
lande (Yelland), Aivars Līdums, Rūta Franka (Ruth Franck). Otrā rindā: Rom 
Pocius, Irēne Krūmiņa-Hiller, Pēteris Strazds.
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Pēc Kristapa Por-
ziņģa pāriešanu no NY 
Knicks uz Dallas Ma-
vericks komandu, Ņu-
jorkas latviešiem bija 
jāmeklē jaunu latviešu 
basketbola čempionu, 
kam šeit sekot.

Un to atradām tepat Bruklinā pie 
Brooklyn Nets, kur spēlē 21 g.v. Cēsīs 
dzimušais Rodions Kurucs.

Tā kā pirmdien, 25. februārī, pret 
Nets spēlēja Spurs, kura komandā ir 
28 g.v. valmierietis Dāvis Bertāns, 
bija laiks pulcēties Barclays Center 
estrādē Bruklinā.

Viena bumba, divi grozi un divi 
latvieši uz laukuma – īpašs notikums 
latviešiem Ņujorkā!

LR goda konsuls Daris Dēliņš no-
kārtoja tikšanos ar abiem spēlētājiem, 
gan pirms, gan pēc spēles. Kurucu un 
Bertānu apsveica klātesošie latvieši, 
to skaitā LR pilnvarotais vēstnieks pie 
ANO Andrejs Pildegovičs.

Spēles sākumā viens no vakara 
dalībniekiem bija dzirdēts sakām: „...
man godīgi jāsaka, nezinu, par kuru 
komandu lai kliedzu skaļāk, jo abās ir 
mūsu latvietis!”

Noslēgumā Rodiona Kurucu ko-
manda Nets bija stiprāki uz laukuma 
pret Bertānu un viņa Spurs kolēģiem.

Gaidīsim viņus atkal šeit – Bruk-
linā nākošajā sezonā, un arī Kristapa 
atgriešanos spēles laukumā.

Daris Dēliņš,
LR goda konsuls Ņujorkā

Ņujorkas latvieši meklē jaunu 
latviešu basketbola čempionu
...un to atrod Bruklinā

Matiss Dēliņš apsveica Rodionu Ku-
rucu.
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Apsveicam Rodionu Kurucu.
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Apsveicam Dāvi Bertānu.
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Lielās mūzikas balvas 2018
Nominanti kategorijā „Par izcilu sniegumu gada garumā“

Lielās mūzikas balvas 2018 žūrija 
kategorijā Par izcilu sniegumu gada 
garumā nominēja dziedātāju Rihardu 
Mačanovski, Trio Palladio un valsts 
kamerorķestri Sinfonietta Rīga. Lielās 
mūzikas balvas 2018 laureāti tiks pa-
ziņoti otrdien, 5. martā, plkst. 19.00 
Latvijas Nacionālajā operā balvu pa-
sniegšanas ceremonijā, kuru tiešraidē 
atspoguļos Latvijas Televīzijas 1. ka-
nāls un Latvijas Radio 3 Klasika.

Trio Palladio veido trīs izcili solis-
ti, visi jau esoši Lielās mūzikas balvas 
laureāti, liela mirdzuma zvaigznes, 
kas spoži spīd katra pati par sevi, un 
kopā veido nopietnu, augsta līmeņa  
atskaņotājmākslas vienību. Trio Palla-
dio sastāvā spēlē vijolniece Eva Bin-
dere, čelliste Kristīne Blaumane un 
pianists Reinis Zariņš.

Lielās mūzikas balvas 2018 žū-
rijas locekle, muzikoloģe, nodibinā-
juma Mūzikas un mākslas atbalsta 
fonds valdes priekšsēdētāja Sandra 
Zandberga: „Viņu sniegumu rakstu-
ro konceptuālas programmas, atklājot 
arī Latvijā mazzināmu klaviertrio re-

pertuāru, dziļi pārdomātas interpre-
tācijas un īpaša, intuitīva savstarpēja 
saprašanās, kas jūtama trio saspēlē. 
Šo lielisko mūziķu apvienošanās kopī-
gā ansamblī ir jauna Latvijas mūzikas 
bagātība.“

Valsts kamerorķestris Sinfonietta 
Rīga ir jau trīskārtējs Lielās mūzikas 
balvas ieguvējs. „Jauneklīgā degsme, 
nepārtrauktais izzināšanas prieks un 
augsta profesionālā latiņa ir kvali-
tātes, kuras orķestra mūziķi un viņu 
mākslinieciskais vadītājs Normunds 
Šnē iedzīvina spilgtās programmās 
un radošos projektos jau 13 koncert-
sezonas,” stāsta Sandra Zandberga. 
„2018. gadā orķestris sniedzis 40 
augstvērtīgus koncertus, sadarbojies 
ar pasaules līmeņa solistiem un vies-
diriģentiem, un savu muzicēšanas 
meistarību apliecinājis gan Rīgā un 
Latvijas novados, gan Nīderlandē, 
Vācijā un Igaunijā. Valsts 100gades 
pasākumos „Sinfonietta Rīga“ spodri-
nāja Latvijas vārdu, debitējot festivālā 
Cafe Budapest Ungārijā, un kopā ar 
akordeonisti Kseniju Sidorovu snie-

dzot koncertus Zviedrijā.“
Basbaritons Rihards Mača-

novskis ir viens no vadošajiem ope-
ras solistiem, kurš 15 gadu darbības 
laikā operā atveidojis ap 30 dažādu 
lomu visdažādāko laikmetu un sti-
lu izrādēs. 2013. gadā viņš saņēma 
Paula Saksa balvu, bet par Pētera 
Čaikovska solodziesmu programmu 
nominēts Lielajai mūzikas balvai 
2013 kategorijā Par izcilu interpre-
tāciju. Šobrīd Mačanovskis ir viens 
no interesantākajiem un pieprasītā-
kajiem opermāksliniekiem Latvijā. 
Dziedātāju raksturo vīrišķi sulīgais 
basbaritona tembrs, pozitīva enerģija, 
atraktīvs humors un skatuves šarms, 
piepildīts ar sirsnīgu izteiksmību un 
dabisku muzikalitāti.

Lielā mūzikas balva (LMB) ir aug-
stākais Latvijas valsts apbalvojums 
mūzikā. LMB organizē VSIA Latvijas 
Koncerti sadarbībā ar Kultūras minis-
triju.

Rinta Bružēvica,
„Latvijas Koncertu“ 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Fotogrāfs un kultūras pieminekļu 
pētnieks Vitolds Mašnovskis 40 gadu 
garumā veicis ap 1200 Latvijas muižu 
kompleksu dokumentālu fotofiksāciju 
un izpēti. Apjomīgais materiāls apko-
pots unikālā enciklopēdijā “Muižas 
Latvijā”, kas tiks izdota vairākos sē-
jumos.

Enciklopēdijas 1. sējuma (A–H) 
svinīgā atvēršana notika 2018. gada 
13. decembrī Latvijas Zinātņu akadē-
mijas Portretu zālē.

Enciklopēdijas autors Vitolds 
Mašnovskis stāsta, ka izdevums ir ra-
dīts kā veltījums Latvijas valsts simt-
gadei, un tieši lielajā jubilejas gadā 
tās pirmais sējums visbeidzot iegūs 
redzamu, taustāmu formu. 

Turpina V. Mašnovskis: „Šodien 
cilvēki maz zina par Latvijas lauku 
teritorijas strukturālo pamatu – mui-
žām. Jāatzīst, ka ne tikai Latvijā, bet 
arī visā Eiropā trūkst pilnīgi apko-
potas informācijas, līdz ar to tas bija 
viens no iemesliem, kas mani pamu-
dināja sākt šo apjomīgo darbu un kas 
prasīja 40 gadus un lielu neatlaidību. 
Vēsturiski muižas ir bijušas ne tikai 
pārvaldes, bet arī saimnieciskās dar-
bības institūcijas. Muižu ansambļi 
veidoja arī Latvijas ainavu, un arī 
šodien mūsu valsts nav iedomājama 
bez šī vēsturiskā mantojuma. Ar šo iz-

devumu vēlamies 
parādīt muižu 
īpašnieku vēsturi, 
kā arī muižu lik-
teņu līkločus cauri 
gadsimtiem. Tā ir 
nezūdoša vērtību, 
kuru, apzinoties 
un pareizi sargā-
jot, nododam tālāk 
nākamajām paau-
dzēm.“

P u b l i s k o j o t 
visu Latvijas mui-
žu pārskatu vai-
rākos sējumos, 
tiks radīta iespēja 
saņemt apkopotu 
un strukturētu in-
formāciju, kas līdz šim bija izkaisīta 
pa dažādiem Latvijas un ārzemju ar-
hīviem, bibliotēkām, muzejiem un pri-
vātajiem krājumiem.

Enciklopēdijas izdošanai ir iz-
veidots vairāk nekā 300 tūkstošu 
liels fotoattēlu un dokumentu arhīvs. 
Par muižu vēstures un aptuveni 600 
muižnieku ciltskoku pētījumu avo-
tiem izmantoti Latvijas, Vācijas, 
Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Krie-
vijas, Baltkrievijas arhīvu materiāli, 
kā arī vācu arhitektu un vēsturnieku 
publikācijas.

Enciklopēdijas ievada autors 
Ojārs Spārītis pauž gandarījumu par 
pirmā sējuma izdošanu: „Jebkura ob-
jektīva informācija par Latvijas kultū-
ras vēsturi ir apsveicama, jo Latvijas 
vēstures izpratne jau kopš 19. gadsim-
ta līdz mūsdienām ir tikusi deformēta, 
pakļaujot tās interpretāciju dažādām 
politiskām un ideoloģiskām tenden-
cēm. Tieši šādā kontekstā es vēlos uz-

„Muižas Latvijā“
Latvijā pirmo reizi izdod unikālu enciklopēdiju vairākos sējumos

Grāmata „Muižas Latvijā. A-H“.

teikt Vitolda Mašnovska aizrautības 
un pašaizliedzīga darba monumentālo 
rezultātu, kas visplašākajai sabied-
rībai ļaus izdarīt secinājumus par to, 
kas ir Latvijas eiropiskais kultūras 
mantojums, un kādi mēs – latvieši – 
esam tā mantinieki.“

Apkopojot materiālus, tika izvei-
dota sadarbība ar Herdera institūtu 
Mārburgā, kas ar saviem unikālajiem 
attēliem un rakstītajiem avotiem par 
Austrumviduseiropu atbalsta šī re-
ģiona mākslu un arhitektūru, kā arī 
kultūrvēstures mantojuma apgūšanu 
un izpēti. Kā norāda enciklopēdijas 
zinātniskā redaktore Agnese Berghol-
de-Volfa, kopdarbs ar Vitoldu Maš-
novski nozīmē iespēju nodot plašākai 
sabiedrībai informāciju par vēsturis-
kas un aktuālas foto dokumentācijas 
vērtību un tās izmantošanu muižu un 
kungu māju, kā arī mākslas un arhi-
tektūras objektu izpētē.

Pateicoties projektam Muižas Lat-
vijā, sabiedrība uzzinās kopējo muižu 
skaitu, to vēsturi, kā arī iegūs infor-
māciju par bojā gājušajām celtnēm un 
citām kultūras mantojuma vērtībām.

Enciklopēdijas 1. sējuma (A–H) 
svinīgajā atklāšanā piedalījās encik-
lopēdijas autors Vitolds Mašnovskis, 
enciklopēdijas ievada autors Ojārs 
Spārītis, Ērmaņu muižas saimnieks, 
komponists un mūziķis Uģis Prau-
liņš, kas pasākuma viesus priecēs ar 
saviem skaņdarbiem, kā arī citi, kas 
iesaistīti unikālās enciklopēdijas tap-
šanā.

Projekts realizēts ar Valsts kul-
tūrkapitāla fonda (VKKF) un SIA 
“DUE” atbalstu. Pirms vairākiem 
gadiem SIA DUE ar VKKF atbalstu 
izdeva arī Vitolda Mašnovska enciklo-
pēdiju Latvijas luterāņu baznīcas čet-
ros sējumos. Projekta mājaslapa: www.
due.lv/muizaslatvija

Inta Bērente-Strenga,
Izdevēja un projekta vadītāja

Sintija Priedeslaipa,
Projekta mediju koordinatore
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Indara Kraģa Radošums un kri-
tiskā domāšana ir palīglīdzeklis sko-
lotājiem, skolēniem un citiem inte-
resentiem, lai neapmaldītos projektā 
Skola 2030 paredzētajās jaunajās iz-
glītības pieejās un to ieviešanā, uzska-
tāmi izskaidrojot, kas tās tādas caur-
viju prasmes, ko nozīmē jaunrade un 
iniciatīva un problēmu risināšana un 
kritiskā domāšana. Grāmatas atklā-
šana un saruna ar autoru norisinājās 
1. martā uz Latvijas Grāmatu izstādes 
Lielās skatuves Starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsala.

Kopš 2016. gada Latvijā tiek īste-
nots projekts Skola 2030 jeb Kompe-
tenču pieeja mācību saturā ar mērķi 
izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest 
Latvijā tādu vispārējās izglītības satu-
ru un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 
līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni 
gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepiecieša-
mās zināšanas, prasmes un attieksmes 
(www.skola2030.lv).

Projekts paredz, ka šīs caurviju 
prasmes būs integrētas visos mācību 
priekšmetos, kas savukārt nozīmē re-
organizēt to, kā līdz šim ir plānotas un 
realizētas mācības. Piedevām projekta 
īstenošanās gaitā tiks veicināta au-
dzēkņu spēja analizēt un izvērtēt, de-
monstrēt uzņēmējspēju, veidot sprie-
dumus, iztēloties, izvirzīt inovatīvus 
risinājumus un uzņemties iniciatīvu.

Par grāmatu stāsta Indars Kraģis: 
„Jāteic, ka ir jomas, kur radošums 

nav vitāli nepieciešams, tomēr rado-
šumam piemīt ievērojama un skaidra 
nozīme dažādās cilvēkdarbības jomās. 
Audzēkņu radošā darbība, ja tā ir at-
bilstoši realizēta, veicina saskarsmes 
prasmes, atklātību, iztēli un intuīciju. 
Neņemot vērā radošu pieeju mācī-
bām, tiek zaudētas vairākas vērtīgas 
priekšrocības, un bez radošas pieejas 
jaunas pieredzes uzkrāšana faktiski 
kļūst neiespējama. Tā kā radošums 
un kritiskā domāšana ietekmē arī citu 
prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi 
un arī katra audzēkņa interešu virzī-
bu, veicinot radošo un kritisko domā-
šanu, iespējams mācīt, kā pilnvērtīgāk 
risināt dažādus dzīves izaicinājumus 
un adekvāti rīkoties, sastopoties ar 
nākotnē gaidāmajām inovācijām. Ja 
mācību iestādes atbilstoši sagatavos 
radošus un inovatīvus līderus, tie būs 
atvērti jauniem izaicinājumiem un 
reizē cienīs un novērtēs mūsu kopīgo 
mantojumu.“

Grāmatas Radošums un kritiskā 
domāšana autors Indars Kraģis ir iz-
glītības vadības maģistrs un pedagoģi-
jas bakalaurs, specializējas mākslinie-
ciskās un skatuviskās komunikācijas 
jautājumos, aktiermeistarībā, mākslas 
izglītības, kritiskās domāšanas, rado-
šuma veicināšanas un organizāciju 
kultūrā. Vadījis nodarbības arī Latvi-
jas Universitātē un Latvijas Kultūras 
koledžā, kā arī darbnīcas un seminā-
rus vispārizglītojošajās skolās, pirms-

skolas izglītības iestādēs un ģimnāzi-
jās visā Latvijā.

Grāmatu Radošums un kritiskā 
domāšana izdod Mansards ar atbil-
dību par izglītību. Izdevumu meklē 
e-veikalā www.apgadsmansards.lv, 
vai grāmatnīcās visā Latvijā. 

Arvis Ostrovskis,
apgāda „Mansards“ 

sabiedrisko attiecību pārstāvis

„Latvijas Grāmatu izstādē 2019“
Grāmata skolotājiem un skolēniem „Radošums un kritiskā domāšana“

Grāmatas „Radošums un kritiskā do-
māšana“ vāks.

Baltijas jūras filharmoniķi viesosies Rīgā
Koncertturnejas „Ziemeļu pulss“ ietvaros

Šā gada 12. martā uz Lielās ģildes 
skatuves muzicēs Baltic Sea Philhar-
monic (Baltijas jūras filharmoniķi) – 
orķestris, kurā spēlē Ziemeļu reģiona 
talanti no Dānijas, Igaunijas, Krievi-
jas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Po-
lijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. 
Harizmātiskā un aizrautīgā diriģenta 

Kristjana Jervi vadībā orķestris at-
skaņos Pētera Čaikovska koncertsvītu 
Apburtā princese, Pētera Vaska me-
ditāciju Vientuļais eņģelis, Kristjana 
Jervi Aurora un Ģedimina Gelgota 
Vijoļkoncertu.

Baltic Sea Philharmonic ir jauna 
muzikālā paradigma 21. gadsimtā. Šī 

orķestra koncerti ir unikāls skaņas, 
gaismas, projekciju un horeogrāfijas 
priekšnesums. Mūziķu aizrautība, 
spēlējot skaņdarbus no galvas māksli-
nieciskā vadītāja Kristjana Jervi sprai-
gā zižļa vadībā, iedvesmo arī klausī-

Baltic Sea Philharmonic (Baltijas jūras filharmoniķi).
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Turpinājums 15. lpp.
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Latvijas Okupācijas 
muzeja pētnieki pēdē-
jā pusotra gada laikā 
ir identificējuši asto-
ņas līdz šim nezināmas 
personas, kuras čeka 
arestēja, nogalināja un 
1941. gada februārī, 

martā apraka Ulbrokā kopējā upuru 
kapā.

Vienpadsmit atrastos atpazina 
1944. gada pavasarī un vasarā. Pārējo 
astoņu cilvēku atpazīšanai svītru pār-
vilka Latvijas otrreizējā padomju oku-
pācija. Tikai tagad Okupācijas muzeja 
vēsturniece Inese Dreimane, strādājot 
projektā Stūra māja un pētot Latvijas 
Valsts arhīvā esošās 1940. gadā ares-
tēto personu izmeklēšanas lietas, at-
radusi pārējo Ulbrokā aprakto čekas 
upuru vārdus.

Baigajā gadā no 1940. gada 17. jū-
nija līdz 1941. gada 1. jūlijam Latvijā 
notika ne vien padomju okupācijas 
režīma īstenota valsts varas maiņa, 
īpašumu nacionalizācija, patiesu un 
iedomātu pretinieku aresti un deportā-
cijas, bet arī padomju okupācijas režī-
ma sankcionētas oficiālas slepkavības. 
Vismaz 186 Latvijas iedzīvotājiem če-
kisti Rīgā izpildīja nāves sodu. 

Tūlīt pēc padomju karaspēka bēg-
šanas un vācu okupācijas spēku ienāk-

šanas 1941. gada jūlijā Latvijas iedzī-
votāji šo upuru apbedījumus atrada 
Baltezerā, Babītē un Dreiliņos. Pēc 
trim gadiem šīm vietām piepulcējās 
vēl viena. 1944. gada 27. aprīlī Stopi-
ņu pagastā, Ulbrokas mežniecības ap-
gaitā tika atrastas bedres ar nošautiem 
cilvēkiem. Kopumā no četrām bedrēm 
izcēla 23 nogalinātu cilvēku mirstīgās 
atliekas. 11 atpazina ekshumācijas lai-
kā, jo nogalināto apģērbu kabatās atra-
da dokumentus vai salasāmus padom-
ju “tiesas” spriedumu norakstus. Līdz 
1944. gada 8. jūlijam tika atpazīti vēl 
četri cilvēki. Tomēr 8 upuru personī-
bas palika nenoskaidrotas. 1944. gada 
3. maijā visus nogalinātos apbedīja Rī-
gas Meža kapu Balto krustu kapulau-
kā. Ģenerālis Kārlis Goppers, Latvijas 
skautu prezidents, kurš bija viens no 
atpazītajiem čekas upuriem, tika gul-
dīts Brāļu kapos 6. maijā.

Latvijas sabiedrība par Ulbro-
kas apbedījumu uzzināja sestdienā, 
1944. gada 29. aprīlī laikraksta Tēvija 
publikācijā Arī viņi apsūdz. Tajā minē-
ti ekshumāciju veicēji, aprakstīta dar-
bu secība, kā arī stāstīts par ģenerāļa 
Kārļa Goppera dēla ierašanos ekshu-
mācijas vietā.

Tāpat minēts, ka nogalinātajiem 
bija uz muguras sasietas rokas. Nāves 
cēlonis bija viens vai divi šāvieni gal-

vā, izņemot Artūru Salnāju, kurš bija 
nogalināts sašķaidot apakšžokli labajā 
pusē. Vienam no neidentificētajiem 
konstatēja divus šāvienus pakausī un 
vienu muguras labajā pusē. Rakstu 
“Arī viņi apsūdz” var lasīt internetā 
www.periodika.lv

Ulbrokā atraktos tiesāja Baltijas 
Īpašā kara apgabala (PribOVO) kara 
tribunāls. Spriedumi tika piespriesti 
1940. gada 20., 23., 24., 27., 28., 29. un 
30. decembrī, 1941. gada 15., 18. un 
20., 29. un 30. janvārī, kā arī 1. un 
4.  februārī.

Nošauto vidū bija 16 latvieši, trīs 
ebreji, divi krievi, kā arī viens igaunis. 
Nošautajam Albertam Bļodniekam bija 
seši bērni. Jaunākajai meitai tēva ares-
ta brīdī bija tikai 5 mēneši. 1941. gada 
14. jūnijā, saskaņā ar čekas lēmumu, 
deportēja 7 nošauto cilvēku piederīgos.

Šobrīd Stūra mājas izstāde Rīgā, 
Brīvības ielā 61 apmeklētājiem ir slēg-
ta, taču projekta ietvaros notiek pētnie-
cība un izstāde tiek tehniski atjaunota. 
Aprīlī sāksies jaunu gidu apmācība, 
kuri atsāks ekskursiju vadīšanu papil-
dinātajā Stūra mājas ekspozīcijā.

Uzziņai
1944. gada 27. aprīlī atpazina 11 

nogalinātos, kuru apģērbu kabatās at-
rastie dokumenti vai tiesas spriedumu 
noraksti bija salasāmi. Tie bija:

Jānis Bergmanis (1900), Alberts 
Bļodnieks (1904), Kārlis Goppers 
(1876), Arveds Laane (1916), Ernests 
Ošs–Oše (1882), Antons Pacevičs 
(1901), Jāzeps Pošeiko (1897), Arnol-
ds Smala (1912), Jāzeps Stoļers (1903), 
Valfrīds Vanks (1888); Zenons Vjaksa 
(1904).

Zinātniskās tiesu ekspertīzes insti-
tūta direktors P. Bērziņš, institūta ek-
sperts K. Sutta un sevišķi svarīgu lietu 
izmeklēšanas tiesnesis J. Šnikvalds 
turpināja darbu, lai identificētu pārē-
jos upurus. Rezultātā līdz 1944. gada 
8. jūlijam tika atpazīti vēl četri cilvēki:

Viktors Kopilovs (1904), Kārlis 
Prauls (1895), Artūrs Salnājs (1904), 
Jevgeņijs Simonovs (1896).

2018/2019 gadā pēc krimināllietu 
izpētes identificēti arī:

Eduards–Verners Anerauds 
(1897), Efraims Gorons (1910), Pēteris 
Ļaksa–Timinskis (1913), Pēteris Mel-
bārdis (1892), Izraels Paļickis (1911), 
Jānis Priedītis (1897), Jānis–Arnolds 
Stālmanis (1913), Aleksandrs Vein-
bergs (1884).

Raksts Arī viņi apsūdz laik-
rakstā Tēvija: http://periodika.lv/
periodika2-viewer/view/index-dev.
html?lang=fr#panel:pp|issue:/p_001_
tevj1944n100|article:DIVL506|pa-
ge:6|block:P6_CB00002|issueType:P

Latvijas Okupācijas muzejs
Sabiedrisko attiecību nodaļa

„Stūra mājas“ izpētē jauni atklājumi
Identificēti līdz šim nezināmie čekas upuri Ulbrokas „bedrē“

Laikraksts „Tēvija“. 1941. gada 29. aprīlī.
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Ir pagājuši turpat kā trīs gadi, kopš 
pirmo reizi tikās PBLA ar Valmie-
ras pilsētas domes vadību. Jau toreiz, 
2016. gada maijā, Vidzemes uzņēmē-
ju dienas ietvaros radās domas par 
sadarbību, īpaši Latvijas attīstības 
un ekonomiskās izaugsmes virzienā. 
Turpmākajos gados šī sadarbība ir ne 
vien pilnveidojusies, bet pārtapusi par 
īstu partnerību, teica PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte.

P. Blumbergs, kā ALA priekšsēdis, 
uzaicināja J. Baiku apmeklēt ASV un 
piedalīties 2. maijā plānotajā Spot-
light Latvia – ASV un Latvijas uzņē-
mēju forumā, kā arī piedalīties ALA 
68. kongresā Denverā, vadot Valmie-
ras uzņēmēju delegāciju.

Tikšanās noslēgumā Valmiera pil-
sētas domes priekšsēdētājs pasniedza 
PBLA priekšsēdei Valmieras izaug-
smes medaļu par sadarbību un iegul-
dījumu Valmieras pilsētas izaugsmē.
Tikšanās ar ārlietu ministru 
Edgaru Rinkēviču

20. februārī, Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības (PBLA) vadītāji tikās 
ar Latvijas Republikas ārlietu ministru 
Edgaru Rinkēviču.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulī-
te informēja ministru par apvienības 
darba aktualitātēm, PBLA vicepriekš-
sēdis Pēteris Blumbergs stāstīja mi-
nistram par PBLA darbu, palīdzot 
stiprināt Latvijas valsts drošību un 
ekonomisko attīstību. Tika pārrunāts 
ALA darbs Vašingtonā, stiprinot Bal-
tijas atbalsta grupu ASV senātā un 
kongresā (Baltic Caucus), kā arī Lat-
viešu Nacionālās apvienības Kanādā 
sadarbība ar Kanādas NATO spēkiem 
un Kanādas Aizsardzības un Ārlietu 
ministrijām. Ministrs izteica savu pa-
teicību par tautiešu veikumu Kanādā: 
„Vēlos izteikt milzīgu atzinību Kanā-
das latviešiem par viņu ieguldījumu, 
sagatavojot karavīrus darbam Latvi-
jā,” teica E. Rinkēvičs, „Tas darbs, ko 
viņi paveic, ir vienreizējs.“

Komentējot PBLA darbu drošības 
jomā, ministrs uzsvēra, ka tas nekad 

nedrīkst apstāties. „Mēs dzīvojam vēt-
rainā pasaulē, un neko nekad nedrīkst 
uztvert par pašsaprotamu,“ teica 
E. Rinkēvičs. Tāpat ministrs atzinīgi 
novērtēja PBLA atbalstu Latvijas iz-
glītības un kultūras projektu izstrādē 
un realizēšanā pasaulē.

P. Blumbergs pastāstīja par ALA 
plāniem rīkot Spotlight Latvia eko-
nomikas forumu Denverā, ar PBLA 
līdzdalību, pirms ALA 68. kongresa 
2. maijā un par PBLA plānoto Pasau-
les latviešu ekonomikas un inovāciju 
forumu Valmierā, šī gada 21. novem-
brī.

Puses pārrunāja arī Diasporas 
likuma ieviešanas gaitu. Saskaņā ar 
likumu, Ārlietu ministrija ir kļuvusi 
par diasporas politikas koordinējošo 
iestādi, un šobrīd galvenā prioritāte ir 
diasporas likumam pakārtoto tiesību 
aktu ieviešana. Ministrs un PBLA va-
dība apmainījās viedokļiem par jaun-
veidojamās Diasporas konsultatīvās 
padomes darbības principiem.

PBLA izpilddirektors R. Eglītis 
informēja ministru par PBLA labo sa-
darbību ar Ārlietu ministriju diasporas 
likuma izstrādes ietvaros un izteica 
PBLA cerību, ka Diasporas konsulta-
tīvā padome (DKP) tiks izveidota kā 
politiski neitrāla lēmumspējīga orga-
nizācija. Viņš arī uzsvēra, ka PBLA 
cenšas sekot ministra pagājušā gada 
ieteikumiem par PBLA dalīborganizā-
ciju vienotību, neskatoties uz vēlēšanu 
gada politisko situāciju un reālajām 
atšķirībām dažādās diasporas mītņu 
zemēs.

E. Rinkēvičs atkārtoti uzsvēra, ka 
Latvijai ir svarīgs PBLA darbs un tas, 
ka tā valdības priekšā stāv vienota. 
„Var būt dažādi politiskie uzskati, da-
žādi viedokļi, bet ir valstiski svarīgas 
lietas, kas stāv virs šīm atšķirībām,“ 
teica ministrs, „Latvijai ir svarīgi, ka 
PBLA vienoti strādā Latvijas labā.“

Tas novirzīja sarunu tēmu pie 
valsts budžeta veidošanas procesa un 
DKP izveides. Ministrs uzsvēra, ka 
valdības plānotajā budžetā atbalsta lī-
dzekļi diasporai ir labāki nekā varēja 
būt. Kā slikto ziņu E. Rinkēvičs pavēs-
tīja, ka nav bijis iespējams 2019. gada 
budžetā atrast līdzekļus nevienai jau-

nai Latvijas vēstniecībai, bet plāni pa-
liekot spēkā uz 2020. gadu. „Mēs tur-
pināsim atbalstīt jūsu labos projektus 
visā pasaulē,“ uzsvēra ministrs, īpaši 
izceļot Spotlight Latvia ekonomikas 
konferences ASV un Pasaules Latvie-
šu ekonomikas un inovāciju forumus 
Latvijā.

Noslēgumā E. Rinkēvičs vēlreiz 
pateicās PBLA par sadarbību un solīja 
izskatīt iespēju piedalīties šīsvasaras 
Latviešu dziesmu svētkos Toronto, 
kur viņš piedalīsies Ukrainas atbalsta 
konferencē, aicinot sev līdzi Kanādas 
ārlietu ministri Kristīni Aleksandru 
Freeland. Sarunā piedalījās arī Ār-
lietu ministrijas (ĀM) parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševi-
ca un speciālais vēstnieks diasporas 
jautājumos Aivars Groza.
„AmCham“, „Michigan National 
Guard“, „Ar Pasaules pieredzi 
Latvijā“ un citas tikšanās

Paralēli kultūrai un izglītībai, iz-
virzot par PBLA darbības prioritātēm 
arī valsts drošību un ekonomisko at-
tīstību, PBLA vadība Rīgā tikās arī ar 
American Latvian Chamber of Com-
merce (AmCham) dalībniekiem un 
ar Michigan National Guard (MNG) 
pārstāvjiem Latvijā. Kā AmCham, tā 
MNG ir seni PBLA sadarbības partne-
ri. Abas organizācijas veicina Latvijas 
attīstību un drošību.

Ar Pasaules pieredzi Latvijā ir jau-
nu profesionāļu apvienība, ko PBLA 
atbalsta un plāno sadarboties kopēju 
interešu veicināšanā, kā Diasporas 
likuma, tā remigrācijas lietās. Abu or-
ganizāciju vadītāji pārrunāja iespēju 
kopīgi rīkot tematiskus vakarus.

PBLA vadība tikās arī ar laikrak-
sta Laiks redaktori Ligitu Kovtunu un 
nodibinājuma Mana Balss vadītāju 
Imantu Breidaku; Pēteris Blumbergs, 
Kristīne Saulīte un Ziemeļkalifornijas 
Latviešu biedrības vadītājs Mārtiņš 
Andersons sniedza interviju Latvijas 
Radio.

PBLA pārstāvniecība
Laikrakstam „Latvietis“

Skat. arī rakstus laikrakstā „Latvie-
tis“ Nr. 536 un Nr. 537.

Noslēgušās PBLA tikšanās
Turpinājums no 3. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Pēc vairāk nekā 7 
Melburnā, Austrālijā 
nodzīvotiem gadiem, 
2017. gada jūlijā ar bēr-
niem, Leo (9 gadi) un 
Danielu (3 gadi), atgrie-
zāmies Latvijā.

Kad gadu jau bijām dzīvojuši 
Latvijā, ap 2018. gada vasaru, sākās 
57. Austrālijas Latviešu Kultūras die-
nu organizatoru aktīva aicināšana ap-
meklēt AL57. Kultūras dienas Adelai-
dē no 26. – 31. decembrim, 2018.

Jāatzīst, ka, dzīvojot Austrālijā, 
tikai reizi biju apmeklējusi Austrāli-
jas Latviešu Kultūras dienas, kuras 
2016. gada decembrī norisinājās Mel-
burnā. Tās mani negaidīti aizkustinā-
ja un radīja neaizmirstamas latviskās 
identitātes sajūtas par latviešu kultū-
ras svinēšanu ārpus Latvijas robežām.

Tajā pat vasarā – 2017. gada janvā-
rī, ar ģimeni pirmo reizi piedalījāmies 
3x3 ģimeņu saietā Folskrīkā (Falls 
Creek), kurā ieguvām daudz jaunu lat-
viešu draugu no dažādām Austrālijas 
pilsētām. Tā bija lieliska iespēja gan 
mums pieaugušajiem, gan arī bērniem 
pavadīt kopā nedēļu latviskā vidē.

Mēnesi vēlāk devos uz Latviju, lai 
jauniešiem Latvijā stāstītu par savu 
pieredzi Austrālijā, par Austrālijas iz-
glītības sistēmu un studiju iespējām. 
Manuprāt, un domāju, daudzi man 
piekritīs, ka Austrālija ir vienreizēja 
valsts, kurā jauniešiem un ikvienam, 
kurš ceļo uz Austrāliju, tā ir fantas-
tiska zeme, kurā iegūt pozitīvu dzīves 
pieredzi un pozitīvu enerģijas lādiņu, 
lai pēc tam, dotos tālāk dzīvē ar šo 
vērtīgo un pozitīvi uzlādēto dzīves 
pieredzi.

Pēc atgriešanās Melburnā, 
2017. gada martā, nolēmu, ka vēlos ar 
ģimeni kādu laiku dzīvot Latvijā pie 
ģimenes. Tā nu mēs jau pēc pāris mē-
nešiem, 2017. gada jūlijā ieradāmies 
Latvijā, kur dzīvojam vēl joprojām. 
Par to, kā mums veicās, uzsākot dzī-
vi Latvijā ar 2 bērniem – viens skolas 
vecuma (9 gadi) un otrs bērnudārza 
vecuma, pastāstīšu citreiz. Šoreiz, par 

to, kādi iespaidi atgriežoties Austrālijā 
un apmeklējot AL57. Kultūras dienas 
Adelaidē.

Pirmkārt, vēlos uzslavēt atraktīvo 
Kultūras dienu reklāmas kampaņu. 
Mani noteikti uzrunāja informatīvie 
video par to, kādi viesi no Latvijas 
gaidāmi Kultūras dienās, kā noris vie-
su gatavošanās Kultūras dienu koncer-
tiem, kā gatavojas Austrālijas pašmāju 
deju kolektīvi, kori un teātru trupa. 
Gatavošanās atspoguļošana noteikti 
spēlēja nozīmīgu lomu tam, lai es iz-
lemtu doties uz Adelaidi un baudītu 
šos svētkus klātienē.

Austrālijā ierados jau laicīgi – 
22. novembrī, lai pagūtu izdarīt visus 
ieplānotos darbiņus, satikt sen nere-
dzētus tuvus un mīļus cilvēkus, kā arī, 
lai pagūtu apciemot Sidneju un satiktu 
jaunus darba partnerus. Mana pamata 
mītnes pilsēta bija Melburna, kur tikos 
ar studentiem, kuriem esmu palīdzēju-
si uzsākt studijas, kā arī citiem sadar-
bības partneriem. Kamēr dzīvoju Mel-
burnā, mani ļoti viesmīlīgi uzņēma 
ģimenes draugi – Zunduru un Jakšu 
ģimenēm. Paldies jums, mīļie!

Uzreiz pēc Ziemassvētku vakara 
sagaidīšanas, 25. decembrī, sapako-
jām mašīnu un kopā ar Agnesi Krū-
zi Keliju (Kelly), Patrīciju Ulpi un 

Ivetu Zunduru, 
devāmies braucie-
nā no Melburnas 
uz Adelaidi, lai 
apmeklētu Aus-
trālijas Latviešu 
Kultūras dienas 
Adelaidē! Brau-
ciens bija garš, ap 
1000 km, bet līdz 
ar to paguvām 
apskatīt vairākas 
skaistas vietas, 
okeāna krastus un 
sāls ezerus. Divas 
naktis pārnakšņo-
jām karavānu par-

kos un 27. decembra rītā jau bijām 
Adelaidē.

Vispirms apmeklējām teātra iz-
rādi – Latvija 100 gados Adelaides 
Latviešu namā. Zāle bija pilna ar ap-
meklētājiem. Izrāde bija fantastiska, 
ar man ļoti simpātisku humoru. Skatī-
tājiem bija iespēja baudīt izklaidējošu 
izrādi ar lielisku humoru par Latvijas 
vēsturi pēdējos 100 gados. Paldies re-
žisorei un aktieriem par šo izklaidējo-
šo izrādi!

Nākamajā dienā apmeklēju Lat-
viešu Apvienības Austrālijā un Jaun-
zēlandē (LAAJ), Izglītības nodaļas 
organizētu semināru Latviešu Valodas 
mācīšana – dinamisks, priekpilns un 
izglītojošs piedzīvojums, kurā ieguvu 
vērtīgu informāciju par latviešu va-
lodas mācīšanu tiem, kuriem latviešu 
valoda ir otrā vai pat trešā valoda. Man 
šis jautājums bija īpaši aktuāls, kad 
dzīvojām Melburnā, lai bērniem sagla-
bātu latviešu valodu un daudz no tā, 
arī izmantojām, lai sagatavotu bērnus 
skolai Latvijā. Paldies Ļenai Rumpei, 
kā arī skolotājām no Latvijas par šo in-
teresanto un izglītojošo semināru!

Tajā pat dienā, apmeklēju Rīgas 
Tehniskās Universitātes vīra kora 
GAUDEAMUS koncertu. Koncerts, 
līdzīgi kā teātra izrāde, tika plaši ap-
meklēts. Kora mūzikas cienītāji varēja 
baudīt gan latviešu koru mūzikas kla-
siku, gan arī jaunākas koru mūzikas 
dziesmas. Koncerts bija vairāk nekā 
2 stundu garš un paldies koristiem par 
augstas kvalitātes izpildījumu.

Pēc kora mūzas baudīšanas, nolē-
mu, ka tomēr vēlos apskatīt arī Tautas 
deju Lieluzveduma koncertu, kurā 
piedalījās deju kolektīvi no Austrālijas 
lielākajām pilsētām, kā arī viesmāksli-
nieki no Latvijas – tautas deju grupa 
Rotaļa. Pārsteidza gan plašais dejotāju 
dalībnieku skaits, gan arī skaistais de-
jotāju sniegums. Pēc koncerta, pārru-

No Rīgas uz Adelaidi
Apmeklēt Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas

 
Turpinājums 13. lpp.

Ar Ivetu Zunduru un Lilitu Miķelsoni.
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Ar diriģentu Gintu Ceplenieku.
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nās ar draugiem un paziņām runājām, 
ka laikam arī pašiem vajadzētu iesais-
tīties kādā no Austrālijas latviešu deju 
kopām. Pēc koncerta sajūta bija pacilā-
joša un iedvesmojoša!

Dodoties prom no koncerta zāles, 
satiku deju grupas Rotaļa dalībniekus, 
tostarp dejotāju Ievu Mālmeisteri, ar 
kuru kopā mācījāmies Talsu Valsts 
ģimnāzijā, Talsos, Latvijā. Daži da-
lībnieki klātienē man pateicās par pa-
līdzību Austrālijas vīzas dokumentā-
cijas sagatavošanā un vīzas iegūšanā, 
kas, protams, man bija liels gandarī-
jums, vēl jo vairāk, redzot deju grupas 
dalībniekus tik priecīgus un smaidīgus 
šeit Kultūras dienās Adelaidē.

Sarunas laikā, grupas dalībnieki 
aicināja apmeklēt tautas deju grupas 
Rotaļa koncertu nākamajā dienā, ku-
ram grupas dalībnieki bija ilgi gata-
vojušies un izstrādājuši īpašu deju 
programmu. Zināju, ka koncerts būs 
iespaidīgs ar perfektu dejotāju izpildī-
jumu, tādēļ nolēmu tomēr nelaist ga-
rām šo unikālo iespēju apmeklēt deju 
grupas Rotaļa koncertu Adelaidē.

Skatoties koncertu, baudīju gan 
skaistos tautas tērpus, kurus dalībnieki 
mainīja vairākas reizes, kā arī baudīju 
līdz niansēm izstrādātos deju soļus. Ik 
katrai dejai bija stāsts, bija sākums, 
iztirzājums un nobeigums. Dejas bija 
enerģiskas un spraigas, līdz ar to vai-
rāk nekā 2 stundu garais koncerts pa-
skrēja nemanot. Paldies dejotājiem par 
augstas kvalitātes deju koncertu!

Tās pašas dienas vakarā, 29. de-
cembrī, norisinājās ilgi gaidītais un 
pirmais grupas Prāta Vētra koncerts 
Norwood Concert Hall Adelaidē. Kon-
certu skatīties bija sabraukuši cilvēki 
no malu malām, un bija liels prieks 
vēlreiz satikt sen neredzētus draugus 
un paziņas no dažādām Austrālijas 
pilsētām un ne tikai. Tā arī bija iespēja 
neformālā atmosfērā satikt viesus no 
Latvijas.

Koncerts sākās, kā plānots. Grupa 
Prāta Vētra dziedāja dziesmas no sava 
jaunākā albuma, kā arī vecākas un po-
pulāras dziesmas. Mums, skatītājiem, 

šī bija unikāla iespēja baudīt grupas 
Prāta Vētra mūziku salīdzinoši mazā 
un intīmā gaisotnē. Gluži kā privātais 
koncerts. Koncerts, protams, bija uzlā-
dējošs, cilvēkus vienojošs un emocio-
nāls. Grupas dalībnieku sejās bija re-
dzams prieks par klausītāju atsaucību 
un ovācijām pēc grupas parādīšanās 
uz skatuves. Publikas atsaucība bija 
neatkārtojama, un augstais pacilājuma 
vilnis plūda un virmoja augstos toņos 
visā koncerta garumā.

Viens, no man vislabāk, atmiņā 
paliekošiem mirkļiem bija dziesmas 
vārdi „Tu izvēlējies palikt, es aizli-
dot,“ kas daudzos skatītājos veicināja 
emociju pieplūdumu un asaras acīs. 
Tas bija viens no daudzajiem koncerta 
laikā emocionālajiem brīžiem. Paldies 
koncerta organizatoriem par šo unikā-
lo iespēju baudīt grupas Prāta Vētra 
pirmo koncertu Austrālijā!

Nākamajā dienā, 30. decembrī, 
apmeklējām Kopkora koncertu, kurš 
kārtējo reizi pacēla emocijas jaunā 
līmenī. Kopkora koncertā piedalījās 
Austrālijas latviešu kori no lielākajām 
Austrālijas pilsētām, tostarp, dziedātā-
ji no Jaunzēlandes un Rīgas Tehniskās 
universitātes vīru kora Gaudeamus. 
Koncerta programma bija ļoti intere-
santa un daudzveidīga. Tika izpildī-
tas dažādas populāras Latvijas kora 
mūzikas dziesmas dažādu diriģentu 
pavadībā.

Kā jau tas notiek Kultūras dienās, 

gan koncertu starpbrīžos, gan pēc 
koncertiem, cilvēki uzkavējas brīdi, 
lai pārrunātu iespaidus pēc koncerta 
ar saviem draugiem, radiem un pazi-
ņām, kuri ir sabraukuši no dažādām 
Austrālijas pilsētām, kā arī no ārpus 
Austrālijas.

Kā zināms, neatņemama Kultūras 
dienu tradīcija ir Jaunā gada sagaidī-
šanas balle. Šogad tā tika organizēta 
ļoti skaistā ēkā Adelaides pilsētas cen-
trā – Adelaide Town Hall. Balles laikā 
tika pasniegti ēdieni un dzērieni, kā 
arī vakara gaitā neiztika bez dejām un 
dziesmām. Bet tomēr, kas man pietrū-
ka, bija pēdējo 10 sekunžu skaitīšana 
un Jaunā gada sagaidīšana ar šampā-
nieša glāzēm. Bet nekas, to darījām 
kopā mazā draugu lokā.

Kopumā, pēc Kultūras dienu ne-
dēļas pavadīšanas tik intensīvā emo-
cionālā un patriotiskā noskaņojumā, 
vēlreiz tiek apstiprināta nepiecieša-
mība pēc Kultūras dienām Austrāli-
jas latviešu sabiedrībā. Kultūras die-
nas, kuras norisinās ik pēc 2 gadiem 
Melburnā, Sidnejā un Adelaidē, vie-
no latviešus Austrālijā, svin latviešu 
kultūru un tradīcijas. Austrālijas lat-
viešu Kultūras dienas ir notikums, 
kas ir vitāli nepieciešams latviskās 
identitātes saglabāšanai Austrālijā, 
un 57. Austrālijas Latviešu Kultū-
ras dienas Adelaidē, tam ir lielisks 
apliecinājums. Pēc katra koncerta 
apmeklētāju sejās bija manāms nezū-
došs smaids, un tiek uzņemta pozitīva 
enerģija, kura liek lepoties ar mūsu 
kultūru un tradīcijām.

Personīgi vēlos teikt lielu paldies 
ikvienam, kurš piedalījās AL57. Kul-
tūras dienu Adelaidē organizēšanā, 
piedalījās kā dalībnieks, kā arī paldies 
visiem skatītājiem un klausītājiem. 
Kultūras dienās ieguvu daudz jaunu 
draugu, satiku sen neredzētus draugus 
un paziņas, un bija no sirds prieks būt 
kopā šajos svētkos ar latviešiem Aus-
trālijā! Vēlreiz paldies organizatoriem 
un dalībniekiem par šiem svētkiem!

Uz tikšanos 2020. gada decembrī 
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras die-
nās Sidnejā!

Solvita Adamoviča
Laikrakstam „Latvietis“

No Rīgas uz Adelaidi
Turpinājums no 12. lpp.

Jaunā Gada priekšvakarā ar deju grupu „Rotaļa“.
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Jaunā Gada sagaidīšana Adelaides Pilsētas namā.
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Saulainajā, 25. feb-
ruāra, dienā Adelaides 
latviešu sabiedrība tā-
lajā mūžības ceļā pa-
vadīja Guntu Rudzīti. 
Gandrīz desmit gadus 
ilga viņas cīņa starp 
dzīvotgribu un slimību. 

Diemžēl sievietes, mātes, vanadzes 
spēcīgais raksturs neuzvarēja šai cīņā. 
Atvadu vārdos izskanēja, ka aiz šīs 
pragmatiskās ārējās izpausmes slēpās 
trausla, ievainojama būtne. Un tā bija 
patiesība. Kā bezdelīga, kas lido strau-
ji. Sakot Fr. Bārdas vārdus „...pagurst 
ceļā bezdelīga...“, arī mūsu Gunta pa-
gura, līdz izdzisa elpa.

Adelaides latviešu sabiedrība 
ir zaudējusi cilvēku, kurš spēja būt 
vienmēr un visur visdažādākajās sa-
biedriskajās kapacitātēs. Viņai patika 
darboties, ne mirkli neapstājoties, kā 

steidzoties, lai nekas nepaliktu nepa-
darīts; it kā kāds viņu nemitīgi dzītu. 
Varbūt tas bija laiks?

Daugavas Vanagi bija tā organi-
zācija, kurai piederēja Guntas sirds. 
Organizācija, kuras mērķis ir palīdzēt 
bijušajiem karavīriem, invalīdiem, sli-
miem, daudzbērnu un audžuģimenēm, 
dzīves grūtdieņiem; palīdzēt jaunie-
šiem saprast nacionālās piederības no-
zīmi dzīvē.

Varbūt viņā mājoja mūžīgais dzi-
nējs? Varbūt tā bija latvietība, kas lika 
audzināt bērnus latviskā garā, dziedāt, 
lasīt, rakstīt, šūt, cept un vārīt; organi-
zēt un visu izplānot līdz pēdējam sīku-
mam (pat savas bēres), aktivēt lēnos, 
piebremzēt pārāk straujos, nebaidīties 
vajadzības gadījumā sacīt skarbus vār-
dus, paslavēt atzinību pelnījušos un 
vēl daudz ko citu.

Kādam varbūt arī nepatika Gun-

tas nerimtīgā darbošanās; kādā sarunā 
viņa reiz man teica „es neesmu darī-
jusi ļaunu tīšuprāt, ja ir gadījies kādu 
aizvainot, tad tas aiz manas neapdo-
mības un straujuma, par ko no sirds 
atvainojos.“

Paldies visiem, kas šai skumjajā 
dienā bija kopā ar DV Adelaides no-
daļu; kas izpildīja Guntas vēlēšanos – 
ziedu vietā ziedot nodaļas darbam. Tas 
būs labs atbalsts pašreiz notiekošajā 
vanagmājas telpu labiekārtošanā un 
uzlabošanā. Paldies arī visām Austrā-
lijas DV nodaļām un latviešiem no ci-
tām pilsētām par atvadu vārdiem. Pal-
dies Adelaides vanagiem un vanadžu 
kopai par atvadu mielastu, jo Gunta 
teica: Sviniet manu dzīvi.

Ilga Vēvere
DV Adelaides nodaļas 

Valdes priekšsēde

Pavadījām...
Guntas R. izvadīšana

GUNTA RUDZĪTIS
Dzimusi 1942. g. 3. septembrī, Rīgā, Latvijā. 

 Mirusi 2019. g. 14. februārī, Adelaidē, Austrālijā. 

Viņu piemin, kā ļoti iemīļotu mammu, sievasmāti un omammu
dēls Vilnis Jankovskis,

 meita Valda un Tims, Samuels, Lija un Kendra Burleigh. 

„Vij rozes ap galvu, lai valda prieks;
Viss iznīkst, viss zūd, viss dzīvē ir nieks!“

Mēs, Guntas ģimene, ļoti sirsnīgi pateicamies
Adelaides Nodaļas Daugavas Vanagiem un Vanadzēm par skaistām, mīļi novadītām bērēm un vareno mielastu.

Arī  pateicamies visu organizāciju pārstāvjiem, paziņām un draugiem par izteiktām līdzjūtībām un mīļiem vārdiem.
 Paldies! Paldies! Paldies jums visiem!

Izvadītāji DV mītnē svin Guntas dzīvi.
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Guntas ģimene DV mītnē svin viņas dzīvi.
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gars Nemme; otrā vietā palika Cal-
lum Mežaks un trešais pienāca – Ed-
vīns Jansons.

Svētdien, 17. februārī, dubultspē-
lēs meistara godu izcīnīja pāris Pēters 
Mežaks un Callum Mežaks; otrie 

pienāca pāris – Edvins Jansons un 
Andrejs Lazdiņš; trešo vietu izcīnī-
ja pāris Rihards Puisēns un Edgars 
Nemme.

Turnīrs nobeidzās, kā parasts, pie 
klāta mielasta galda ar vīna glāžu sa-
skandināšanu. Pateicības tika izteiktas 
visiem, kas bija pielikuši roku turnīra 
rīkošanā. Pēc kopu pārstāvju īsām uz-

runām un virkni latviešu dziesmu no-
dziedāšanas, draugi sirsnīgi paspieda 
viens otram roku, ar izteiktu apņēmī-
bu visiem atkal satikties šī gada jūnija 
sākumā atklātās Jaundienvidvelsas no-
vusa meistarsacīkstēs Sidnejā.

I. M.
Laikrakstam „Latvietis“

Novusa meistarsacīkstes...
Turpinājums no 5. lpp.
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tājus. „Orķestris ir kā dzīva radība ar 
nebeidzamu enerģiju un neremdināmu 
izsalkumu pēc jaunā – tas ir kā piedzī-
vojums,“ saka Kristjans Jervi.

Koncerta solisti: igauņu dziedātājs 
Miks Pedaja un jaunais šveiciešu vi-
jolnieks Dāvids Nebels. Jervi diriģēs 
arī paša nesen rakstīto kompozīciju Au-
rora, kas tapusi, iedvesmojoties no zie-
meļblāzmas. Koncertu noslēgs Pētera 
Čaikovska koncertsvīta Apburtā prin-
cese, kuru mūziķi spēlēs no galvas – 
uz skatuves nemanīs partitūras, lielā-
kā daļa mūziķu brīvi pārvietosies pa 
skatuvi. Šo neaizmirstamo muzikālo 
pārdzīvojumu jau izbaudījuši klausītāji 
Hamburgas Elbas filharmonijā, Duba-
jas operā Apvienotajos Arābu Emirātos 
un dažādos starptautiskos festivālos.

Pirmo reizi Baltic Sea Philhar-
monic Latvijā muzicēja 2016. gadā. 

Šogad koncertturneja Ziemeļu pulss 
martā izvīsies cauri Lietuvai, Latvijai, 
Igaunijai, Somijai un Krievijai. To at-
balsta Gētes institūts un Vācijas Ārlie-
tu ministrija. 12. marta koncerta or-
ganizators – VSIA Latvijas Koncerti.

Baltic Sea Philharmonic regulā-
ri rīko jauno talantu noklausīšanos 
Baltijas jūras reģionā, lai atjaunotu 
un atsvaidzinātu orķestra mūziķu 
pulku. Šogad orķestris organizēs Ta-
lent Tour 2019 paralēli Ziemeļu pulss 
turnejai, dodot iespēju Latvijā dzīvo-
jošajiem vai studējošiem mūziķiem 
parādīt savas dotības Talantu dienā, 
kas notiks 13. martā Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā. Šī atvēr-
tā noklausīšanās pieejama arī klausītā-
jiem – vairāk informācijas:
https://baltic-sea-philharmonic.eu/
talenttour2019.

Rinta Bružēvica,
„Latvijas Koncertu“ 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Otrdien, 5. martā, plkst. 11.30 ALB 
namā notiks ROSMES pusdienas. Da-
lības maksa $5. Visi laipni aicināti.
Ceturtdien, 7. martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.

Svētdien, 10. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Viens 
no dzīves priekiem – novuss.
Ceturtdien, 14. martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien, 14. martā, plkst. 10.30 
ALB namā Kino rīts; skatīsimies do-

kumentālo filmu Kā tapa Likteņdārzs. 
Filmā uzzināsiet, kā no aizaugušas 
salas nu jau gandrīz 11 gadus top Lik-
teņdārzs. Pēc filmas pasniegsim siltas 
pusdienas, tāpēc lūdzam pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 12. martam. Da-
lības maksa $2.
Sestdien, 16. martā, plkst. 13.00 Tā-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
10. marts
Silvija, Laimrota, Liliāna
1864. gleznotājs, grafiķis Ādams 
Alksnis.
1944. sāk iznākt nelegāls LCP izde-
vums Jaunā Latvija; vada K. Čakste 
un F. Cielēns.
1964. uzņēmēja un politiķe, LR kultū-
ras ministre (2011.g. 25.okt. – 2013.g. 
16.sept.) Žaneta Jaunzeme-Grende.

11. marts 
Konstantīns, Agita
Lietuvā – Neatkarības atjaunošanas 
diena 
1919. Liepājā tiek izdots Ministru pre-
zidenta Kārļa Ulmaņa rīkojums Ar 
tekošā mācību gada pēdējo ceturksni 
sākot, visās Latvijas pirmmācības un 
vidus skolās kā obligatorisku mācību 
priekšmetu ievedami latviešu valoda 
(val. māc., lit. vēst. un rakstniecības 
teorija) un Latvijas vēsture.
1934. zvērināts advokāts, milicijas 
darbinieks, LR iekšlietu ministrs 
(1990.g. 4.sept. – 1991.g. 20.nov.) Alo-
izs Vaznis.
1943. ALT aktrise Māra Kaziņa.

12. marts
Aija, Aiva, Aivis
1924. Latvijas politiķis Visvaldis Lā-
cis.
1934. notiek Igaunijas valsts vecākā 
Konstantīna Petsa apvērsums.
1934. datorzinātnieks, LZA goda dok-
tors Imants Freibergs. (No 1944. līdz 
1999. dzīvojis un strādājis ārzemēs.)
1938. Anšluss: Vācijas bruņotie spēki 
okupēja Austriju, aneksija tika paziņo-
ta nākamajā dienā.
1949. latviešu diriģents Imants Resnis.
1954. latviešu operdziedātāja Inese 
Galante.
1954. starp Somiju un Vāciju oficiāli 
beidzās karastāvoklis.
1989. Daugavmalā notiek pirmā lie-
lākā tautas manifestācija (ap 250 000 
dalībnieku).

13. marts
Ernests, Balvis
1929. dibināta LU studentu biedrība 
Latgola.

14. marts
Matilde, Ulrika

1909. žurnālists, sporta vēsturnieks 
Arnolds Šmits.

15. marts
Amilda, Amalda, Imalda
Vispasaules patērētāju tiesību diena
1925. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Aivars Meisters.
1939. latviešu matemātiķis un politiķis 
Andris Buiķis.
1939. Vācijas bruņotie spēki okupēja 
atlikušo Bohemijas un Moravijas daļu; 
Čehoslovākija beidza eksistēt.
1959. dzejnieks Vilis Dzērvinieks (arī 
Vilis Dzērvinīks).
1961. ALT aktieris Andris Klauss.
1974. latviešu basketboliste Ieva Tāre.

16. marts
Guntis, Guntars, Guntris
Latviešu leģionāru piemiņas diena
1944. Otrais Pasaules karš: Latvie-
šu leģiona 15. un 19. divīzija, pirmo 
reizi karojot kopā, zaudēja, bet pēc 
vairāku dienu kaujām atkal ieņēma 
augstieni 93,4 Krievijā pie Veļikajas 
upes, apmēram 40 km no Latvijas ro-
bežas.  ■

Baltijas jūras filharmoniķi...
Turpinājums no 9. lpp.

Kristjans Jervi.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 1. martā.
€1 = 1,6000 AUD
€1 = 0,85968 GBP

€1 = 1,66560 NZD
€1 = 1,13810 USD

lavā notiks Adelaides Latviešu skolas 
gadskārtējā pilnsapulce.
Sestdien, 16. martā, plkst. 14.00 DV 
namā DV Adelaides nodaļas Latvijas 
armijas simtgades; Latvijas armijas 
1. virspavēlnieka Oskara Kalpaka; le-
ģiona un Kurzemes cietokšņa piemi-
ņas sarīkojums. Referente: DV Ade-
laides nodaļas priekšniece, Dr. Ilga 
Vēvere Latvijas armijas komandieri. 
Programmu kuplinās DV Adelaides 
vīru koris Daugava, Vanadžu ansamb-
lis, Vilnis Jankovskis un citi priekš-
nesumi. Kafijas galds. VISI LAIPNI 
GAIDĪTI!
Svētdien, 17. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Viens 
no dzīves priekiem – novuss.
Svētdien, 17. martā, RADIO RAIDĪ-
JUMI LATVIEŠU VALODĀ: ceturt-
dienās plkst.19.00 – 20.00 5EBI-FM 
103.1MHz  vai tiešraidē internetā: 
www.5ebi.com.au
Trešdien, 20. martā, plkst. 10.30 no 
ALB nama izbraukums ar pusdienām 
un Carrick Hill mājas apskati; mājas 
(vai dārza) apskate gida pavadībā $6 
no personas. Pēc mājas apskates do-
simies pusdienās uz Belair Hotel. Ce-
nas pusdienām no senior ēdienkartes 
$22. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
14. martam.
Ceturtdien, 21. martā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Svētdien, 24. martā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Viens 
no dzīves priekiem – novuss.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 17. martā, plkst. 11.00 Ga-
vēņa laika otrā svētdiena, dievkalpo-
jums.

Brisbanē
Sestdien, 16. martā, plkst. 12.00 
Rummy un zolītes pēcpusdiena Lat-
viešu namā. Maksa $10.
Svētdien, 17. martā, plkst. 12.00 – 
14.00 Brisbanes Latviešu skoliņas Pie-
nene nodarbība Latviešu namā Es pa-
saulē, pasaule manī. Nodarbībā caur 
radošām aktivitātēm bērniem būs ie-
spēja mācīties labāk izprast sevi, savas 
vērtības un intereses, veicinot pozitīvu 
Es tēla un pašvērtējuma veidošanos. 
Cena $15. Pieteikšanās Martai Eidukai 
e-pastā: marta.eiduka@gmail.com, 
tel: 0451 435 015.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 9. martā, plkst. 14.00 DV 

mītnē DVMN rīko pulkveža O. Kalpa-
ka un Latviešu Leģiona atceri. Referēs 
Edmunds Smalkais. Dziedās koris Ve-
seris. Sekos pusdienas $20; pieteikties 
līdz 6. martam pie Ilzes Ābeles; tālr.: 
0394323603
Sestdien, 9. martā – 11. mar., gaidas 
un skautu vienības nometne.
Pirmdien, 11. martā, plkst. 11.00 
Fawkner kapsētā svētbrīdis leģionā-
riem pie pieminekļa. Visi mīļi gaidīti.
Otrdien, 12. martā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 23. martā, plkst. 12.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu nama Braunšteina istabā.
Sestdien, 23. martā, plkst. 13.00 Mel-
bourne Shakespeare Society teātra iz-
rāde Taming of the Shrew  St Francis’ 
Church Monastery Hall, Elizabeth un 
Londsdale St. stūrī, Melburnas pilsē-
tā. Piedalās ALT aktieri Judīte Šmita 
(režisore), Inta Geberta, Gvido Zun-
durs un Ieva Ozoliņa.
Sestdien, 23. martā, gaidas un skaut 
ESGAV nometne.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 10. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 17. martā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 17. martā, plkst. 30.00 
draudzes Dārza svētki ar tirdziņu Sv. 
Krusta baznīcā.
Svētdien, 24. martā, plkst. 11.00 
dievkalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Trešdien, 6. martā, plkst. 18.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 17. martā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Trešdien, 6. martā, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā.
Piektdien, 8. martā, plkst. 12.00 Se-
nioru saiets ar Ivaru Štubi Latviešu 
namā.
Sestdien, 9. martā, plkst. 12.00 Ivara 
Štubja CD albuma atklāšana Latviešu 
namā.
Svētdien, 17. martā, plkst. 14.00 Val-
dis Dombrovskis par Eiropas savienī-
bu Latviju. (Pastāv maza iespēja, ka 
sarīkojums tiks atcelts – sekojiet zi-
ņām!)
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 7. martā, plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās 
Broadbeach Library, 61 Sunshine 

Boulevard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A. Visi mīļi aicināti.

Kanādā
Svētdien, 24. martā, plkst. 13.00 
Latviešu centrā Toronto, Rīgas zālē 
(4 Credit Union Dr.) notiks Toronto 
Dziesmu svētku Ieskanas koncerts; 
piedalās Kanādas un ASV kori, Toron-
to dejotāji. Ieeja $20, bērniem – bez 
maksas.

Vācijā
Svētdien, 17. martā, plkst. 10.30 Lat-
viešu centrā Minsterē, Salzmanns-
tr. 152, 48159 Münster notiks latviešu 
ev.-lut. Draudzes dievkalpojums. Pa-
ralēli notiek svētdienas skoliņa. Pēc 
dievkalpojuma kafija ar līdzatnesta-
jiem našķiem. Visi mīļi gaidīti!

Latvijā
Svētdien, 10. martā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums (ar kafijas galdu) Metodistu baz-
nīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Otrdien, 12. martā, plkst. 19.00 uz 
Lielās ģildes skatuves muzicēs Baltic 
Sea Philharmonic (Baltijas jūras fil-
harmoniķi) – orķestris, kurā spēlē Zie-
meļu reģiona talanti no Dānijas, Igau-
nijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, 
Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas 
un Zviedrijas. Harizmātiskā un aizrau-
tīgā diriģenta Kristjana Jervi vadībā 
orķestris atskaņos Pētera Čaikovska 
koncertsvītu Apburtā princese, Pētera 
Vaska meditāciju Vientuļais eņģelis, 
Kristjana Jervi Aurora un Ģedimina 
Gelgota Vijoļkoncertu. 
Līdz 12. martam Latvijas Okupācijas 
muzejā Raiņa bulvārī 7 skatāma Dau-
gavpilī dzimušā gleznotāja Solomona 
Geršova darbu izstāde Māksla Gula-
gā. Vorkuta 1948.–1956.
Svētdien, 24. martā, plkst. 13.00 Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes dievkal-
pojums (bez kafijas galda) Metodistu 
baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Svētdien, 24. martā, plkst. 14.00 
Dzintaru koncertzāle un diriģents Jā-
nis Ozols aicina klausītājus uz trešo 
koncertu cikla Brīvdienu mūzika kon-
certu. Tiksimies ar šarmanto dziedā-
tāju Jolantu Strikaiti-Lapiņu, kurai 
koncertā pievienosies ērģelniece Ilze 
Reine un trompetists Jānis Porietis. 
J. Strikaite-Lapiņa, kuru sākotnēji ie-
pazinām kā populārās mūzikas izpil-
dītāju, pēdējos gados pievērsusies kla-
siskajai mūzikai un jau vairākus gadus 
ir Latvijas Nacionālās operas soliste. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


