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Kultūras dienu atklāšana
Latvijas Kultūras ministre atklāj AL56.KD

Pirmdien, 26. decembrī, Melburnā tika atklātas Austrālijas 
Latviešu 56. Kultūras dienas. Atklāšana un Atklāšanas kon-
certs notika Our Lady of Mount Carmel baznīcā. Kultūras die-
nas atklāja Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde.

Latvijas Republikas kultūras ministres Daces Melbārdes runa
Kad Rainis 1911. gadā strādāja 

pie sava darba Indulis un Ārija, viņš 
rakstīja: „Mēs būsim lieli tik, cik mūsu 
griba,“ un šī atziņa ir caurvijusi veselu 
gadsimtu; ir izpaudusies gan priekos 
un līksmē, kritiskos brīžos, bēdās, tra-
ģēdijās un atkal ir parādījusies stingri 
brīdī, kad Latvija ir atkal no jauna at-
modusies un augšāmcēlusies.

Stipra griba ir pavadījusi valstisku-
ma veidošanos visu gadsimtu. Stipra 
griba ir bijusi mūsu senčiem dibināt 
Latvijas valsti; stipra griba ir biju-
si mūsu vecvecākiem un dažiem no 
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Laimīgu Jauno gadu!
Prezidenta sveiciens
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un Ivetas Vējones kundzes uzruna gadumijā 31.12.2016

Labvakar, Latvija! Dažas minūtes pirms 
gadu mijas vēlamies jūs apsveikt un novēlēt 
visu to labāko Jaunajā – 2017. gadā!

Šovakar svētkus svinam savas ģimenes, 
savu tuvāko cilvēku lokā. Jaunā gada sagai-
dīšana ir tradīcija, kas vieno visas paaudzes 
un tautības. Tas ir brīdis, kad atskatāmies uz 
paveikto un vēlam viens otram veselību, pār-
ticību un veiksmi Jaunajā gadā.

Šogad esam tikušies ar Latvijas ļaudīm daudzās vietās, 
un ikreiz pārliecinājāmies, cik lieliski cilvēki, cik stipras 
ģimenes ir Latvijā! Mūsu galvenais balsts ir tuvākie. Viņos 
rodam iedvesmu un spēku.

Valsts prezidenta kundze:
Mūsu ģimenē aizvadītais gads ir bijis dažādu pārdzīvo-

jumu pilns. Arī mēs grūtā brīdī sajutām to spēku, ko sniedz 

LR kultūras ministre Dace Melbārde.
 

Turpinājums 4. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

AL56KD Atklāšanas koncerts. Loklans Brembls (Lachlan Bramble) – vijole, Jānis Laurs – čells.
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mām, utt.), bet bija ieguldīti cilvēkos. 
Publikā sirsnība un lepnums par savu 
mantojumu bija gandrīz taustāma lie-
cība. Nebija lapiņa angļu valodā? Kas 
par to? Svētki domāti igauņiem, ne ār-
zemniekiem! Katrā ziņā, bija prieks uz 
īsu brīdi ciemoties pie kaimiņiem un 
baudīt nepārprotamo sirsnību un vies-
mīlību.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Ciemos pie kaimiņiem
Igauņu Dziesmu un deju sarīkojums Adelaidē

Ne katram adelaidie-
tim dota iespēja, braukt 
uz Kultūras dienām 
Melburnā, bet tas ne-
būt nenozīmē, ka svēt-
ku laikā jāpaliek galīgi 
bez kultūras, jo šogad 
Austrālijas igauņi savus 

divdesmit sestos Kultūras Svētkus rī-
koja Adelaidē. Tā kā gadsimtiem sen 
jau pagājuši tie laiki, kad „...igaunīši, 
bālenīši, naidu cēla Latvijā...“ (!), li-
kās piedienīgi, apskatīties, kā kaimi-
ņi dzied, dejo un piekopj savu senču 
mantojumu. Bijām pieci latvieši: 
Kaiva, Astra, Imants, Jolanta, un 
es, Gunta. Izvēlējamies sarīkojumu 
2016. gada 30. decembrī, kurā valoda 
nav tik daudz no svara; kur bauda tiek 
acīm un ausīm.

Uz svētkiem bija sabraukuši cie-
miņi ne tikai no visas Austrālijas, bet 
arī no ārzemēm un, protams, no pa-
šas Igaunijas. Dziedātāju vidū izcēlās 
Igaunijas bērnu koristes ar saviem vie-
nādajiem tautas tērpiem un sarkanām 
kurpēm. Dziesmu un deju grupas uz-
stājās pārmaiņus un ar milzīgu sajūs-
mu. Bija interesanti novērot, ka dejotā-
ji nāca no visām paaudzēm: dejoja tēvs 
ar savu desmitgadīgo meitu, brālis ar 
savu krietni vecāku (un garāku!) māsu 
un ļaudis, kuri jau noteikti ir vectētiņa 
un vecmāmiņas godā un, varētu do-
māt, vairs nav tik vingri, kā kādreiz 
bija. Melburnas sieviešu deju grupai 
pat piemērots nosaukums: Rudens 
Ziedi. Un igauņu tautas dejas nav no 
lēnajām! Kur trūka puišu, tur meitas 
uzvilka bikses un dejoja puišu vietā. 
Beiguši dejot, daudzi tūlīt bez seviš-
ķas atpūtas stājās kora rindās. Malači!

Deju valoda ir kustības un mūzi-
ka, taču dziesmām tomēr būtu derējusi 
kāda lapiņa, kas angliski paskaidro, 
kaut īsumā, kā sauc dziesmas un par 
ko tiek dziedāts. Piemiņas grāmatā, 
kaut gan tā krāsaina un skaista, nebija 
neviena atsevišķa sarīkojuma prog-
ramma, tikai apsveikumi (arī no jau-
nievēlētās Igaunijas prezidentes Kersti 
Kaljulaida (Kaljulaid) un Dienvidaus-
trālijas premjera Džej Veterila (Jay 
Wetherill)), apraksti par dalībniekiem, 
(arī angliski), krāsainas bildes un rek-
lāmas. Festivāla galvenie sarīkojumi 
bija teātra izrāde, Igaunijas jauniešu 
stīgu ansambļa koncerts, Igaunijas pie-
cu vīru a capella ansambļa vakars un 
deju un dziesmu pēcpusdiena. Notika 
arī dievkalpojums un atklāšana, sporta 
sacīkstes un golfs, skautu un gaidu sa-
lidojums, bērnu svētki, dzeju rīts, rok-
darbu un mākslas izstāde un, protams, 
krodziņa vakari, apkūlības un līdzīgas 
neformālas izpriecas! Viss noslēdzās 
ar Vecgada vakara balli. Igauņu namā 
ir ļoti bagātīgi apgādāts bārs!

Pāris rakstura dejās, temats bija 

nepārprotams: sievu deja attēloja pa-
gasta pļāpas (centrālo baumu biroju!) 
ar klačošanai raksturīgām, pārspī-
lētām kustībām – humors bez gala! 
Jauniešu dejā lustīgs ciema pastnieks 
koķetēja ar visām ciema meitām, ku-
ras sacentās staltā puiša uzmanības 
dēļ, bet beigās viņš sveikā tika cauri, 
izpriecājies ar visām, taču nepaņēmis 
nevienu. Arī sievu deja, kas attēloja 
aušanu, bija nepārprotama savās tūrēs 
un kustībās. Vispār, igauņu dejās ir 
liela dažādība ritmos, tempos un so-
ļos, kas tās padara interesantas. Dejas 
notika zāles vidū ar publiku visapkārt, 
un, kad sanāca kopā viss ansamblis, 
tad brīžiem likās, ka kāds dejotājs va-
rētu iekrist skatītājam klēpī! Tomēr 
jauki, ka tik liela publika un tik kupls 
dalībnieku skaits.

Tā kā trīs no mums pieciem latvie-
šiem bija koristi (viena pat diriģente), 
tad mūsu kopīgais spriedums bija, ka 
derēja vairāk dziesmas! Bija tikai div-
padsmit, taču, ļoti skaistas. Pazinām 
Tuljoku, ko esam dziedājuši arī lat-
viski, un, protams, himnu Mu isamaa, 
kuru beigās dziedājām līdz. Diriģē-
ja Melburnas Hilja Tūma (Toom) un 
Adelaides Kadri Auvārte (Auvaart), 
zem kuras zižļa esam dziedājuši ko-
pīgos Aizvesto piemiņas dievkalpoju-
mos latviešu baznīcā. Koristu sanāca 
ap piecdesmit pieciem no maziem bēr-
niem līdz cienījamiem sirmgalvjiem.

Bija interesanti novērot igauņu tau-
tas tērpus; tie ir mūsējiem līdzīgi, taču 
tomēr citādāki. Sievu tērpos liela no-
zīme ir grezni izšūtiem priekšautiem; 
raksturīgas ir īsās, kuplās blūzītes ar 
bagātīgo rotājumu. Igauņu sievas tik-
pat čakli izpauž savu skaistuma izjū-
tu, cik latvietes. Tērpos liela dažādība, 
un galvenā rota ir dažāda tipa saktiņas 
un īpatnēja vijuma ķēdes. Pārsteidzoši 
maz redzēja dzintaru. Vīriešiem rak-
sturīgas īsas, šauras bikses, kuras zem 
ceļiem satiekas ar garām zeķēm.

Rīcības komiteja ar Īvo Tūla (Iivo 
Tuul) priekšgalā var lepoties ar saviem 
panākumiem. Nebija šķiesti līdzek-
ļi uz ārišķībām (zāles dekorācijām, 
moderno tehnoloģiju, speciālām gais-

Igauņu Dziesmu un deju sarīkojums.
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Pēdējos gados 
daudz dzirdam par 
to, ka pateicoties 
modernās pasaules 
brīnumiem cilvē-
ki dzīvos aizvien 
garākas dzīves. 
Tomēr mūža paga-
rināšanas vērtība 
parasti tiek saskatīta tikai caur fi zis-
ko eksistenci. Par to vai mūsu dzīves 
kļūs emocionāli bagātākas un kā tās 
teiksim salīdzināsies ar ļaudīm, kuri 
ir dzimuši 1900 gadu pirmajā pusē ru-
nāts netiek.

Kas ir garš un bagāts mūžs? Cik 
daudz viens cilvēks spēj piedzīvot un 
paveikt savā dzīves gaitā?

Vēlos laikraksta lasītājus iepazīs-
tināt ar, manuprāt, izcilu personu – 
Miervaldi Balodi, kuram nule apritēja 
95 gadi.

Miervaldis Balodis dzimis 1921. g. 
27. decembrī, Rīgā. Bērnību pavadījis 
Trikātē. Izglītības gaitas turpinātas 
Rīgā. Kara darbības rezultātā 1945. g. 
ievainots un kontuzēts Vācijā.

Vācijā ieguvis mērnieka akreditā-
ciju. Strādājis britu militārās pārvaldes 
dienestā, pārvietoto personu nometnes 
administrācijā, Hallendorfā.

1951. g. ieceļojis Austrālijā. Pir-
mos divus gadus strādājis Jaundien-

vidvelsas mežsaimniecības komisijā 
(Forestry Commission of NSW), mežu 
uzmērīšanā un kartēšanā, pēc tam 
Melburnā, federālā minerālu rezervju, 
ģeoloģijas un ģeofi zikas birojā (Bu-
reau of Mineral Resources, Geology 
and Geophysics), galvenokārt pie gra-
vitācijas datu apstrādes un kartēšanas. 
Izglītību atsācis Melburnas universitā-
tē un, līdz ar darbavietas pārvietošanu, 
to turpinājis Austrālijas nacionālā uni-
versitātē, Kanberā un, pēc pārcelšanās 
uz Rietumaustrāliju, graduējies Rietu-
maustrālijas universitātē ar humanitā-
ro zinātņu grādu (BA) ģeogrāfi jā.

1966. g. uzņēmies mērniecības un 
kartogrāfi jas lektora pienākumus Per-
tas Tehniskajā koledžā un 1967. g. aici-
nāts kā docents jaunnodibinātajā Rie-
tumaustrālijas Tehnoloģijas institūta 
mērniecības departamentā. 1974. g. 
ievēlēts kā vecākais docents un kar-

„Ja šobrīd steidzies, tad uz mirkli atvelc elpu. Ja esi ar atvērtām acīm, ver 
tās ciet. Un seko teicēja balsij, kas ved uz zemi ar ozoliem. Stāsts par mums pa-
šiem – par ozoliem,“ aicina Latvijas valsts simtgades birojs, piedāvājot Teiksmu 
par zemi ar ozoliem.

Lai 2017. gads ved turp, kur vēl nav būts, un dod to, kas vēl nav gūts!
„Teiksma par ozoliem“: https://www.youtube.com/watch?v=UvKJno1feK0 

Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste

2016. gada 31. decembrī

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kultūras dienas iz-

skanējušas – palikušas 
gan jaukās atmiņas, 
gan gripa, kura Jaunajā 
gadā ir samērā daudzus 
sagrābusi. Austrālija un 

Latvija vairāk un vairāk saplūst, un 
neliekas nemaz neparasti, ka šajā tāla-
jā kontinentā vienlaicīgi bija tik daudz 
Latvijas kultūras zvaigznes.

Sākot, protams, ar pašu kultūras mi-
nistri Daci Melbārdi, kura, liekas, katru 
dienu uzstājās ar referātu, runu vai solo 
dziedājumu. Viņas izsmeļošais referātu 
Pasaules Latviešu ekonomikas un inovā-
cijas forumā ir vērts atkārtot pašā Latvi-
jā, kur pārāk bieži sūdzamies, ka esam 
tādi nevarīši ar pastalām kājās, kuri tikai 
spējīgi sasparoties uz Dziesmu svētkiem.

Ivars Cinkuss jau vairākkārt bijis 
Austrālijā, bet šoreiz viņam piebiedro-
jušies Uģis Prauliņš, Uģis Brikmanis, 
Raimonds Tiguls, Jānis Purviņš ar 
tautas deju ansambli Līgo, Laura Leo-
ntjeva ar kori Anima.

Turpmākajos laikraksta numuros 
pastāstīsim par Kultūras dienām.

GN

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Miervaldi Balodi
95. dzimšanas dienā!

„Teiksma par zemi ar ozoliem“
Latvijas valsts simtgades biroja sveiciens

Miervaldim Balodim – 95
Jubilārs, kurš ir daudz piedzīvojis

Ausma Balode un Miervaldis Balodis.
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2017. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Stādi

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām
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Kopš 1951. gada 
Austrālijas latvieši tur-
pina svinēt Kultūras die-
nas, lai, ne tikai uzturētu 
mūsu latviešu kultūru, 
bet arī turpinātu savu 
dziļo mīlestību pret lat-
viešu tradīcijām. Kaut 

gan dalībnieki un skatītāji vēl arvien 
pulcējas Kultūras dienās, tomēr vairs 
nevaram piepildīt Sidnejas Operas 
namu kā agrākos gados. Taču šodienas 
dalībnieku un skatītāju skaits rāda, ka 

Austrālijas latviešiem vēl arvien sirdī 
dzīvo griba un vēlēšanās uzturēt lat-
viešu kultūru un to turēt stiprās rokās!

Ir jāsaka vislielākais paldies Lārai 
Brenerei un Rīcības komitejai par brī-
nišķīgo nedēļu šeit Melburnā, svinot 
56. Kultūras dienas. Šī nedēļa ir bijusi 
ļoti iespaidīga visiem dalībniekiem un 
skatītājiem. Mēs esam skatījuši teātra 
izrādes, baudījuši tautas dejas un klau-
sījušies Kopkora koncertu. Paldies Lā-
rai un visiem rīkotājiem!

Pēc šīs nedēļas ir skaidri redzams, 

ka latviešu Kultūras dienas turpinā-
sies ar lielu sparu! Es aicinu visus uz 
Adelaidi pēc diviem gadiem, lai ne 
tikai noslēgtu Latvijas 100 gadu neat-
karības jubileju, bet lai atkal baudītu, 
skatītos un klausītos, kā skan mūsu 
latviešu kultūras bagātības Austrālijas 
piecdesmit septītajās latviešu kultūras 
dienās!

Tiksimies Adelaidē 2018. gadā!
Rūdis Dancis

AL57. KD Rīcības komitejas 
priekšsēdis

mums – mūsu vecākiem – turēt svētu 
neatkarīgās Latvijas ideju okupācijas 
laikā, un stipra griba ir bijusi manai pa-
audzei, piedzīvot Latvijas atjaunošanu 
un iestāties par Latvijas neatkarības at-
jaunošanu. Lai stipra griba pavada mūs 
arī turpmāk, būvējot Latvijas nākotni.

Arī šie Austrālijas latviešu kultū-
ras svētki ir stipras gribas izpausme, 
jo kultūra ir liels spēks. Nācija būs 
dzīva, kamēr būs dzīva latviešu kultū-
ra, savukārt valsts brīva, stipra, kamēr 
ikviens šīs valsts iedzīvotājs, ikviens 
Latvijai uzticīgais gribēs savu valsti.

Latvijas valsts simtgadē centrā 
esam likuši vēstījumu Es esmu Latvija, 
jo mūsu vislielākā vērtība ir Latvijas 
cilvēki, lai kur viņi šobrīd mitinātos. 
Ikviens no mums ir daļa no Latvijas ar 
savu smaidu, balsi un stāju.

Kultūra ir mazās Latvijas veidotā-
ja pasaulē, kur liktenis kopā ir savedis 
vairākus latviešus, un šie mazie kultū-
ras svētki ir tā iespēja parādīt savu ta-
lantu, stāju, smaidu, prieku un dalīties 
ar to. Dalīties ar to savos tuvākajos. 
Un kultūras svētki – kopā dziedāša-
na un kopā dejošana un muzicēšana ir 
spēcīgi kopienas veidotāji. Vienlaikus 
kultūra ir mūsu nacionālās pašapziņas 
un lepnuma veidotāja. Kultūra ir tā, 

kas mums palīdz ar lepnumu veidot 
dialogu ar citām kultūrām. Skatīties 
uz pasauli no cita skatu punkta, neno-
bīties no atšķirībām, veicinot savstar-
pējo dzīvi starp tautām, meklēt jaunus 
ceļus, kā stāstīt par savu vēsturi, gara 
mantojumu jaunajai paaudzei un ap-
kārtējai pasaulei.

Un es ceru, ka arī šie mazie kul-
tūras svētki mazajā Latvijā būs daļa 
no Latvijas Lielā stāsta; stāsta ceļā uz 
vienreizēju notikumu, ko mēs visi pie-
dzīvosim, – Latvijas Valsts simtgadi.

Pie mums ir atceļojis sarkanbaltsar-
kanais karogs, smalkvilnas austs Cēsīs, 

un tā ir latviešu jauniešu izauklēta ide-
ja no 2x2 nometnes, ka šim karogam 
jāceļo apkārt pasaulei, un tā sākams 
būs šeit, kultūras svētkos Austrālijā, 
un būs iespēja visiem to piedzīvot.

No sirds novēlu, lai šie mazie kul-
tūras svētki Austrālijā un karoga sim-
boliskā sagaidīšana un pacelšana kul-
tūras svētkos un mūsu kopā satikšanās 
ir spēcinoša iedvesma arī turpmāka-
jam darbam un sasniegumam, strādā-
jot pie savas latvietības stiprināšanas. 
Lai visiem priecīgi svētki!

Dace Melbārde
LR kultūras ministre

Kultūras dienu atklāšana
Turpinājums no 1. lpp.

LR kultūras ministre Dace Melbārde atklāj Austrālijas Latviešu 56. Kultūras 
dienas.
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Uz Adelaidi 2018. gadā
AL57. KD Rīcības komitejas priekšsēdis Rūdis Dancis aicina

AL57. KD Rīcības komitejas priekšsēdis Rūdis Dancis (no labās) saņem Kultū-
ras dienu karogu no AL56. KD Rīcības komitejas priekšsēdes Lāras Brenneres.
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Ceturtdien,  29.  decembrī, Austrā-
lijā, Melburnā atklāja pirmo Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju foru-
ma (PLEIF) reģionālo pasākumu ārpus 
Latvijas, pulcējot gan Latvijas un Austrā-
lijas uzņēmējus, gan Latvijas izcelsmes 
profesionāļus no vairākām citām valstīm, 
pastāstīja Latviešu apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē priekšsēdētāja un PLEIF 
Austrālijā koordinatore Kristīne Saulīte.

PLEIF reģionālais pasākums nori-
sinājās divas dienas no 29. līdz 30. de-
cembrim. Pasākuma atklāšanas sesijā 
klātesošos uzrunāja Latvijas Republi-
kas Kultūras ministre Dace Melbārde, 
politiķis un tiesnesis Egils  Levits, kā 
arī Ārlietu ministrijas speciālais vēstne-
sis diasporas jautājumos Atis Sjanītis.

„Šāds pasākums norisinās pirmo 
reizi un, kā jau tas mēdz būt ar lietām, 
kas notiek pirmo reizi, tas ir arī ekspe-
riments. Mūsuprāt, Klusā okeāna un 
Āzijas reģionam ir ekonomiskais po-
tenciāls, un šis būs mūsu pirmais mēģi-
nājums abpusēji tuvināt gan Latvijas, 
gan šajā reģionā darbojošos Latvijas 
izcelsmes uzņēmējus un dažādu noza-
ru profesionāļus,“ sacīja Saulīte.

Pēc Saulītes paustā, šis pasākums va-
rētu kļūt par starta platformu turpmāka-
jiem PLEIF notikumiem ārpus Latvijas 
ar mērķi veicināt Latvijas izcelsmes uz-
ņēmēju un profesionāļu iesaisti Latvijas 
tautsaimniecībā, veicinot zināšanu pār-
nesi, sadarbību un ieguldījumus Latvijā.

Atklājot forumu, kultūras minis-
tre Dace Melbārde uzsvēra kultūras 
nozīmi Latvijas attīstībā. „Kultūra ir 
ekonomikas resurss un veids, kā Lat-
vija var izcelties citu valstu starpā un 
sacensties globālā tirgū,“ akcentēja 
Melbārde. Ministre arī minēja vairā-
kus Latvijas radošo industriju sasnie-
gumus, kas ir novērtēti visā pasaulē.

Savukārt Sjanīts, uzrunājot pasā-
kuma dalībniekus, iezīmēja diasporas 
nozīmīgo lomu Latvijas ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā, īpaši akcentē-
jot Austrālijā mītošo otrās un trešās pa-
audzes latviešu iespējas veicināt tirdz-
niecības sakarus abu valstu starpā.

„Šā brīža Latvijas eksporta bilan-
ce uz Austrāliju nav bijusi iespaidīga, 
bet tai ir pieaugoša tendence,“ uzsvēra 
Latvijas Ārlietu ministrijas īpašo uzde-
vumu vēstnieks sadarbībai ar diasporu.

Saskaņā ar Latvijas Centrālās sta-
tistikas pārvaldes datiem, eksports 

uz Austrāliju 2015. gadā sasniedza 
13,4 milj. eiro, bet imports – 0,95 milj. 
eiro. Šāgada deviņos mēnešos eks-
ports sasniedza 7,75 milj. eiro, bet im-
ports – 0,766 milj. eiro.

Klātesošie varēja iepazīt vairāku uz-
ņēmumu veiksmes stāstus; tika prezen-
tēti tādi uzņēmumi kā Latvijas Finieris, 
Groglass, Primekss, Nordplay u.c.

Līdzīgi kā forumiem, kas līdz šim 
ir norisinājušies Rīgā, arī šim pasāku-
mam mērķis ir sekmēt savstarpējo sa-
darbību. Tādēļ programmā bija iekļauta 
sesija par kontaktu un atbalsta institūci-
jām Latvijā, Singapūrā un Austrālijā.

Pieredzē dalījās Latvijas tirdznie-
cības un rūpniecības komitejas pārstā-
vis Austrālijā un Latvijas Republikas 
Goda konsuls Dienvidaustrālijā Valdis 
Tomanis, kā arī Baltijas tirdzniecības 
palātas pārstāvis Dāvids Dārziņš.

Par to, kā sekmīgāk startēt Singa-
pūras tirgū stāstīja Latvijas Investīciju 
attīstības un aģentūras pārstāvniecī-
bas vadītāja Singapūrā Lāsma Līda-
ka, bet plašāk par Āziju, Austrāliju un 
Jaunzēlandi informēja Dienvidaustru-
mu Āzijas nāciju asociācijas uzņēmēju 
padomes viceprezidents Pīters Mak-
kena (Peter McKenna).

„Šā pasākuma mērķis ir ne vien mo-
tivēt Latvijas uzņēmējus meklēt jaunus 
tirgus Āzijas un Klusā okeāna reģionā, 
bet arī aicināt šo valstu uzņēmējus iegul-
dīt Latvijā. Tādēļ klātesošie varēs uzzināt 

praktisku informāciju, ko nozīmē uzsākt 
uzņēmējdarbību Latvijā,“ sacīja Saulīte.

Jāpiebilst, ka PLEIF reģionālais 
pasākums norisinājāss līdztekus Aus-
trālijas Latviešu 56. Kultūras dienām.

Saulīte atgādināja, ka Austrālija ir 
arī viena no pirmajām valstīm pasaulē, 
kas ieskandina Jauno gadu, un šoreiz 
latviešu centri Austrālijā bija pirmie, 
kuri saņem īpaši Latvijas simtgadei 
austo Latvijas karogu.

„Jūtamies bezgala pateicīgi, ka 
varam būt daļa no Latvijas un Latvijas 
100 gades aktivitātēm un būsim pirmā 
vieta, kur plīvos Latvijas simtgades 
karogs!“ uzsvēra Saulīte.

Pēc Saulītes paustā, ir pagājuši teju 
70 gadi kopš Austrālijā no kara izpostī-
tās Eiropas ieradās vairāk nekā 20 000 
latviešu bēgļu. Tomēr, neskatoties uz 
garajiem, ārpus Latvijas pavadītajiem 
gadiem, piederības izjūta un mīlestība 
pret Latviju nav mazinājusies.

„Vēl šodien ar savu piederību lat-
viešu tautai lepojas jau trešā, ārpus 
Latvijas dzimusī paaudze, kas jopro-
jām vēlas arī atbalstīt Latvijas izaugs-
mi. Dalīšanās ar savām zināšanām par 
potenciālu tirgū, ir viens no veidiem, kā 
sniegt šo atbalstu,“ skaidroja Saulīte.

Detalizēta PLEIF reģionālā pa-
sākuma programma pieejama šeit: 
http://www.ieguldilatvija.lv/agenda/

Tija Ezeriņa, 
Public ID Group projektu direktore

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums
Austrālijā atklāja pirmo PLEIF reģionālo pasākumu ārpus Latvijas

LR kultūras ministre Dace Melbārde.
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Matīss Kukainis vada izaugsmes un inovācijas paneli. Panelisti: Mārtiņš Lācis, 
Jānis Ošlejs, Pēteris Stupāns, Līga Upeslācis-Kukaine, Arnis Kākulis.
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Kultūras dienas Melburnā
Škandāls (Skandāls)

Melburnas latviešu rīkotās Kultūras dienas bija skais-
tas, un, vēl šodien, man ir skaists garīgais pacilājums, at-
ceroties Kultūras dienās skatīto, klausīto un pieredzēto. 
Paldies abiem vadītājiem – Lārai Brennerei un Markusam 
Dragūnam un viņu palīgiem par šo svētku norisi un doto 
baudījumu apmeklētājiem.

Melburnā mūsu ģimene apmetās mazmeitas, nupat, ti-
kai pāris dienas iepriekš, jaunajā, iepirktajā, dzīvoklī. Vis-
apkārt vēl bija neatpakotas kastes, un vecākā paaudz gulēja 
gultās, bet jaunie uz grīdas. Mūsu vidū bija divi jauni puiši, 
dēvēšu viņus mīļvārdos – Budzīts un Dudzīts. Budzīts – 
jauns un smaidīgs puisis itin bieži attiecīgos gadījumos 
iesaucās – Škandāls!, un drīz vien mēs visi šo izsaucienu 
izlietojām. Dudzīts, savukārt, vakaros, dodamies uz KD 
nakts dzīvi, un rītos, ierodoties mājās, teica – Uz redzīti!

Tā mēs dzīvojām un baudījām KD, līdz pienāca beidza-
mais rīts, un lidojums atpakaļ mājās.

Prātā neienāca doma, ka mūsu tautas senos nostāstos 
minētie velnēni šajā rītā savos nedarbos mums sagādās tre-
jus Škandālus.

Škandāls Nr. 1 – Kleita ir, meičas nav
Visi pakojam savu mantību, bet Budzīts, drūms sejā, 

sēž un rokā tur melnu kleitu. Viņa stāsts: „Vakar, pēc Kop-
kora koncerta devos uz Latviešu namu, uz Saviesīgo vaka-
ru. Pēc tam mēs, jaunie, uz jūrmalu. Jutos tik labi – ielē-
cu viļņos peldēties. Iznācu no viļņiem slapjš kā žurka, bet 
smiltīs ieraudzīju melnu drēbes gabalu. Noslaucījos, bet 
tad pamanīju, ka tā ir jaunas meičas kleita. Ko nu? Skrē-
ju pa jūrmalu, kleitu vicinādams un saukdams – „Kleita, 
kleita!“ Bet neviena neatsaucās. Tad uzvilku kleitu mugurā 
un atkal skrēju kā balerīna, saukdams – „Kleita, kleita!“ 
Neviena neatsaucās, bet apkārtesošie sāka tā aizdomīgi uz 
mani skatīties. Nu – škandāls: kleita ir, meičas nav.“

Škandāls Nr. 2 – Teroristu uzbrukums
Lai visi ar savām somām tiktu uz lidlauku, bija pasūtīts 

lielais taksītis. Mājas saimnieki jau iepriekšējā dienā bija 
aizbraukuši brīvdienās, un mūsu uzdevums bija noslēgt 
māju. Steidzīgi visi, it sevišķi vīrieši, nesa koferus un pārē-
jo mantību ārā uz taksīti un projām uz lidlauku.

No taksīša izkāpjot, katrs vācām savus koferus un so-
mas. Un tad – viens vientuļš koferis palika uz ietves; steigā 

bija līdz paņemts viens no mājastēva ne-
izpakotiem koferiem. Līdz nevar ņemt, 
jo visiem jau ir izmantota atļautā lidoju-
ma bagāža. Apsvērām iespējas.

Pirmā iespēja. Nolikt koferi lidlauka 
mantu noliktavā, bet, neder, jo var atstāt 
tikai uz diennakti.

Otra iespēja. Neesmu droša, Bu-
dzīts vai Dudzīts ieteica atstāt šo kofe-
ri pie kāda sola un piezvanīt kādam draugam, lai atbrauc 
un savāc. Ak, vai! Tad gan būtu dubultškandāls! Jau dažās 
minūtes lidlauks būtu slēgts un ierastos militārā policija, 
armija un speciālisti; preses un televīzijas darbinieki, kas 
vēstītu visai pasaulei par teroristu atstāto koferi. Ja to kofe-
ri uzspridzinātu tad jau būtu viss kārtībā, bet, ja attaisa un 
konstatē īpašniekus, tad mēs visi čokā.

Trešā iespēja – nogādāt koferi Starptautiskā lidlauka 
mantu noliktavā, kur to varēja atstāt uz ilgāku laiku. Tas 
arī tika izdarīts. Visi priecīgi ievilkām elpu un unisonā tei-
cām – Škandāls!

Skandāliņš Nr. 3 – Mājā ir, iekšā netiek
Viss pārvarēts, un sēžam visi lidmašīnā. Pa logu skatu 

Austrālijas dabu: kalnu grēdas, mežus un laukus. Un tad 
esam mājās, un lidmašīnas apkalpe sāk mūs visus virzīt uz 
izejām. Kāpnes no lidmašīnas ir stāvas un diezgan augstas. 
Mans znots palīdz man šo kāpienu (tas ir diezgan pama-
tīgs vecākiem ļaudīm). Esam pusceļā uz lidlauka telpām, 
un znots konstatē, ka lidmašīnas krēsla tīklā ir atstājis savu 
mobilo telefonu (iPhone) un atslēgas. Bet, – atkal, gan tikai 
skandāliņš. Lidmašīnu aizsardzības likums: ja pasažieris ir 
atstājis lidmašīnu, to atpakaļ, iekšā vairs nelaiž. Laimīgā 
kārtā, lidmašīnā vēl bija viens no mūsu saimes, un caur 
atvērtajām lidmašīnas durvīm tika nokārtota atstāto mantu 
paņemšana.

Un tā, ar visiem trīs velnēnu nedarbiem, tikām galā.
Melburnas Kultūras dienas, līdzīgi daudzām aizvadīta-

jām Austrālijas Kultūras dienām paliks atmiņā ar skaista-
jiem pārdzīvojumiem un raibajiem piedzīvojumiem.

Abi – Budzīts un Dudzīts saka: Uz redzīti nākamajās 
Kultūras dienās!

Ecāmamma
Laikrakstam „Latvietis“

Iedvesma
Jancis to vairs nevar atrast

Kam pašam tādas 
ķibeles nav bijušas, tas 
mani nesapratīs un man 
neticēs, bet, vai nu ticiet 
vai nē, lieta ir bēdīga, un 
tas ir tas iemesls, kādēļ 
man drūvīga dūša, un 

naktī nenāk miegs. Es nevaru vairs 
atrast iedvesmu. Būtu jaunāks gados, 
tad pašķielētu uz kādu jaunu skuķi, un 
iedvesma būtu klāt kā likts. Bet tagad, 
skaties kur gribi, – iedvesma kā nenāk, 
tā nenāk. Un kā tu vari ko rakstīt bez 
iedvesmas?

Vakardien domāju, ķeršos pie 
pēdējā salmiņa un uzgriezīšu televi-
zoru; – varbūt tur būs kaut kas, no 
kā varētu dabūt kaut ko iedvesmai 
līdzīgu, ja arī ne pašu iedvesmu. 

Velti cerēts. Veči ar kūjiņām rokās 
sit mazas baltas bumbiņas pa lielu 
parku, un pūlis cilvēku stāv šur un 
tur aizgrābti skatās (šad tad aizrau-
tīgi sitot plaukstiņas), kā veči mēģi-
na bumbiņas iedabūt caurumos, kas 
laikam tam nolūkam zemē ieurbti. 
Ne bumbiņas, ne caurumi man kaut 
ko palīdzēja. Griezu televizoru nost, 
jo tā bumbiņas sišana paredzēta visu 
pēcpusdienu un citos čaneļos runā pa 
ķīniski vai kā tamlīdzīgi; saprast ne-
saprotu.

Apsēdos pie loga; varbūt ārā kaut 
kas notiek, kas man dotu kaut ko pie 
kā pieķerties. Lika  pagaidīt. (Tas 
tik tāds izteiciens; loga otrā pusē ne-
viens nestāvēja un neteica, lai es pa-
gaidu.) Sēdēju un gaidīju, gaidīju un 

sēdēju... kā nekā, tā nekā. Pusducis 
suņu un pāris tantiņas bija viss, kas 
pa manu gaidīšanas laiku ārā kus-
tējās. Piegāju pie grāmatu plaukta, 
domādams par veciem laikiem, kad 
kavēju savu lieko laiku lasīdams grā-
matas. Vai manu dieniņ’; nebiju ne-
maz ievērojis, ka man plaukts pilns 
ar dietas un svara dzīšanas grāmatām 
vien ir; tā saucamās daiļliteratūras 
nemaz nav. Varu uzzināt kādu gaļu 
ēst un kādu labāk atstāt tievākiem 
cilvēkiem. Varu izlasīt kādas zālītes, 
kas aug grāvmalās, sataisīs tavu vē-
deru cietu un kuras izraus tev vēderu 
tīru, tikko tu knapi tās iedzēris būsi. 
Bet dzejas par saulrietu un ilgu pil-
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2016.  g  27.  decem-
brī  Heidelberg Golfa 
klubā agrā rīta stundā 
sešpadsmit golfistu iera-
dās spēlēt 16. Austrālijas 
latviešu meistarsacīkšu 
turnīrā golfā. To starpā 

bija divas dāmas un divi viesi no Lat-
vijas. Laiks bija labi piemērots golfam: 
apmācies un pat brīžiem smidzināja 
lietus, bet tas spēli netraucēja. Lau-
kums bija brīnišķīgā kartībā ar samērā 
ātriem grīniem.

Meistarsacīkstēs piedalījās trīs-
padsmit spēlētāju ar oficiāliem handi-
kapiem un cīnījās par 2016. g. meistara 
godu un Arnolda Gutmana Ceļojošo 
balvu, spēlējot pēc stableford sistē-
mas. Pārējie trīs cīnījās par spēlētā-
jiem bez handikapa kausu spēlējot pēc 
stroke sistēmas.

Turnīru uzvarēja Jūvans  Valters 
(Ewan Walters), kurš ir precējies ar 
Jura Grīnberga meitu Viktoriju, un 
pēc ALSP statūtiem drīkst piedalī-
ties ALM turnīros. Jūvana rezultāts 
bija vienreizējs, spēlējot ar +3 handi-
kapu, viņš nospēlēja spēli ar 64 sitie-

niem (8 birdies un 
10 par), iegūstot 41 
stableford punktu. 
Otrā vietā palika 
Pēteris  Miglis 19 
Hcp. 39 punktiem 
un trešo vietu no-
pelnīja Māra Svī-
kule 36 Hcp 37 
punktiem; tad se-
koja Roberts Lu-
cis 14/36, Dimis 
Pešudovs 28/34, 
Roberts  Blāķis 
8/31, Indulis Nor-
velis 16/29, Ineta 
Rēvalde  26/28, 
Pēteris Kleins 
26/26, Ansis Pik-
sons 5/25, Ģirts Rēvalds 25/21, Mark 
Klunder 23/17, Juris  Grīnbergs 
36/15.

Bez handikapiem spēlētāju balvu 
ieguva Adrian Hall, kurš ir precējies 
ar Vēsmoņa Baloža meitu Dainu un 
pēc ALSP statūtiem drīkst piedalīties 
ALM turnīros. Adrian beidza spēli ar 
91. sitienu. Otrā vietā palika Pēteris 

Adamovskis ar 107 sitieniem un tre-
šo vietu ieguva Ģints Lielkājs ar 120 
sitieniem.

Uz otrā un septiņpadsmitā cauru-
ma tuvāko sitienu pie bedrītes izpildīja 
Jūvans  Valters un uz trešā cauruma 
tālāko sitienu izpildīja Roberts Blāķis.

Dimis Pešudovs
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas latviešu meistarsacīkstes golfā
Arnolda Gutmana Ceļojošā balva

No kreisās: Adrian Hall, Dimis Pešudovs, Jūvans Valters 
(Ewan Walter).
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nām sirdīm – nav. Arī kārtīgs romāns 
par romantiskiem un pusķertiem cil-
vēkiem, kuri mokās mīlestības žņau-
gos... NAV!

Nudien nezināju, ka jau tik tālu 
esmu nonācis. Uzgriezu grāmat-
plauktam muguru, lai drebēšana bišķi 
pārstāj, un tad gāju no istabas laukā. 
Pretim nāk viena māsa, kura pēkšņi 
uzliek sev uz mutes un deguna tādu 
baltu parikti, kāda bieži slimnīcās re-
dzamas un ieiet vienā istabā. Istabai 
durvis ir un paliek līdz galam vaļā, 
un redzams, ka iemītniece guļ gultā 
vienā krekliņā un stīvi skatās gries-
tos. Man atkal piesitās drebulis. Vai 
tikai viņa netaisās...? Redzu, ka uz 
durvīm uzlīmēts papīrs, kur prasīts, 
lai visi, kas iet iekšā, liek to marles 
parikti uz mutes. Nekas nav teikts par 
tiem, kas nāk no istabas ārā. Tāpēc 
neesmu nemaz pārsteigts, kad drus-
ku vēlāk redzu to pašu istabas iemīt-
nieci, iznākam koridorā – bez kādas 
maskas un izejot ārā lai uzpīpētu. 
Dīvainā kārtā arī tas man nekādu ie-
dvesmu nedeva.

Devos ārā – svaigā gaisā. Daru to 
ik dienas, jo sēdēt manā mīļākā vietā 
zem kupla koka, ir liela bauda. Visap-
kārt ziedošs dārzs. Rozes pilnos zie-
dos. Kur tik skaties – manas mīļākās 
puķes – begonijas. Lepnās, ledainās 
lapas, siltie, sarkanie ziedi. Ir jau be-
gonijām arī citas krāsas, bet mums 

šeit – sarkanas vai sārtas. Un tad ve-
sels lērums citu puķu un puķīšu, kam 
vārdus kādreiz zināju, bet kas tagad 
savādā veidā – pazuduši. Un tā nu es 
sēdu un domāju par tām dienām, kad 
puķu vārdi bira pār lūpām bez lielas 
piepūles. Tie tik bija laiki! Toreiz šņa-
bis ar vēl garšoja. Un meitenes! Nepār-
protiet, es šeit domāju patika – nevis 
garšoja.

Šeit dārzā viss ir skaists. Apsēdos 
parastajā vietā uz sola, un acis aiz-
vēris sāku atcerēties visvisādus ga-
dījumus no savas dzīves, vēl arvienu 
cerēdams dabūt ciet to iedvesmu. Kā 
būtu ar to reizi, kad... Nevarēju un 
nevarēju iedomāt kaut ko, kas būtu 
cienīgs radīt iedvesmu. Nevar taču 
ņemt kaut kādu parastu meņģēšanos 
ar sievišķi un no tā mēģināt izspiest 
kādu cēlu iedvesmu (izspiest no ga-
dījuma, ne no sievišķa). Pa šito laiku, 
tīri nemanot, bija nobriedusi doma, 
ka iedvesmai jābūt sevišķi izcilai, 
jo tur taču būtu jāiznāk varenam 
mākslas darbam. Pārdomāju visu 
jaunību... pārdomāju darba gadus... 
domāju par cilvēkiem, ar kuriem bi-
jušas kādas tuvākas darīšanas... Par 
daudz domāt tomēr nav ieteicams... 
laikam biju netīšām iesnaudies, jo 
pamodos, kad jutu, ka kāds uzsita 
man uz pleca. Garāmgājējs brīdinā-
ja mani, ka no koka mazi tārpiņi šad 
tad krītot uz apakšā sēdētājiem. Mani 
tas sevišķi neuztrauca. Tomēr, uzde-
vu domāšanu par iedvesmu un sāku 
domāt, kā tas nāk, ka no visiem dau-

dzajiem iemītniekiem, kas šeit dzīvo, 
es esmu vienīgais, kas gandrīz katru 
dienu sēžu kādu stundu dārzā? Vai 
tad tiešām nevienam citam skaistais 
dārzs un apkārtne neinteresē? Vai 
viņi tiešām baidās no tārpiņiem? Ir 
jau gan cilvēki, kas iet pastaigāties 
kādu riņķi, bet tas liekās vairāk uz 
ārsta nosacījuma, nekā dabas mīles-
tības. Vēl daži citi dodas ārā biežāk, 
bet tikai tādēļ, ka iekšā telpās aiz-
liegts pīpēt.

Man nāk prātā gadījums, kad es 
slimnīcā, pēc divu mēnešu nogulēša-
nas, sāku staigāt pa slimnīcas gaiteni. 
Vienreiz, apstājoties pie loga, redzē-
ju kādu pārīti, kas sēdēja zālē, parka 
malā un baudīja kaut ko – laikam pus-
dienas... biju par daudz augstu, lai sa-
redzētu ko sīkāk, bet atceros, ka mani 
sagrāba īstas greizsirdības jūtas pret 
šiem cilvēkiem. Viņi var sēdēt ārā zā-
lītē un skaistā parkā... Un es?

Varbūt tas ir iemesls, kāpēc tik 
bieži sēžu dārzā... varbūt..., bet vai nav 
vienalga kāpēc, galvenais, ka daru to 
ar baudu un prieku. Bet arī šeit manā 
mīļākajā vietā visā Ciemā iedvesmu 
neatradu. Nu, mīlīši, ja tādas tās lie-
tiņas, tad vairs nav labi. Jāmet plinte 
krūmos vai kā bērnu dienās (vienal-
ga – pirmās vai otrās) teicām: jāņem 
savas mantiņas un jāiet uz citām tre-
pēm spēlēties.

Saka jau, ka labs nāk ar gaidīša-
nu... nu tad cerēsim un gaidīsim...

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Iedvesma
Turpinājums no 6. lpp.
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Rita Svenso-
ne  (Svensson)  15.  un 
16.  oktobrī  startē-
ja Jaundienvidvelsas 
(JDV) vecmeistaru 
(masters) peldēšanas 
meistarsacīkstēs Voivojā 

(Woy Woy). 25m baseinā, peldot 55 – 

59 gadu vecuma grupā, viņa 200m uz 
krūtīm (3m 33.17), 100m br. stilā (1m 
17.29) un 100m kompleksā peldējumā 
(1m 32.08) ieguva pirmās vietas, bet 
50m br. stilā (35.88 sek.) otro un 100m 
uz krūtīm (1 m 38.76) trešo vietu.

Šie rezultāti gan ir tālu no tiem, kā-
dus viņa, toreiz kā Rita Saiva, sasnie-

dza pirms gadiem 40, kad 1975. gadā 
400m brīvajā stilā pat ierindojās pa-
saules labāko pirmajā desmitniekā.

Pēc aiziešanas no lielā sporta 
1977. gadā, Rita atsāka trenēties tikai 
pirms diviem gadiem, kad abi ar vīru 

Otrā pasaules kara 
laikā ap 200 000 latvie-
šu atstāja savu dzimto 
zemi. Daudzi kara lies-
mās zaudēja dzīvību. 
Nedaudz pēc kara at-
griezās komunistu oku-
pētajā Latvijā. Lielais 

vairums nonāca kara izpostītajā Vāci-
jā, kur kara uzvarētāji – rietuma sa-
biedrotie – tos izvietoja bēgļu nomet-
nēs un par brīvu apgādāja ar dzīvei 
nepieciešajām lietām.

Čikāgas piecīši solista Alberta 
Legzdiņa un komponistes Lolitas 
Ritmanes komponētās dziesmu spēles 
Eslingena izrāde, 2016. g. 26. decem-
brī Melburnā, Austrālijas Latviešu 
56. Kultūras dienu ietvaros, ir stāsts 
par bēgļu nometni, kur sapulcējas vai-
rāk nekā 6000 latviešu. Iestudējums ir 
muzikāla dziesmu spēle, kas vēsta par 
mīlestību un ikdienu kādreiz lielāka-
jā latviešu bēgļu nometnē Eslingenā, 
Dienvidvācijā.

Eslingenas pirmuzvedumi bijuši 
Kanādā 2004. gadā un 2005. gadā – 
Rīgā. 2016. gadā Melburnā mūzik-
lam netrūka aktualitāte, nedz iespēja 
klātesošajiem saprast, kas mēs esam 
un no kurienes mēs nākam. Izrāde 
bija iespēja pasmieties un ticēt Latvi-
jas nākotnei. Jo, tāpat kā Eslingenā, 
mums vēl norisinās aktīva sabiedriskā 
un kultūras dzīve, tostarp pat dziesmu 
svētki; šodien – Austrālijā Kultūras 
dienas. Eslingena bija trimdas Mazā 
Latvija, un KD izrāde deva iespēju 
saprast un atzīt, kā arī sniegt ieskatu 
dīpīšu ikdienā.

Alberts Legzdiņš esot nenoliedzis, 
ka iestudējuma stāsta pamatā esot 
daudz autobiogrāfisku motīvu, un ka 
mūziklā iemūžināti arī reāli tā laika 
notikumu prototipi. Austrālijas Lat-
viešu teātris (ALT) veiksmīgi sniedza 
izrādi, kurā Legzdiņa iecerētais tika 
teicami pasniegts. Izrādes režisore 
Ieva Kaina un izrādes sekretāre Ieva 
Ozoliņa spējušas saliedēt ansambli, 
kur jaunākajam dalībniekam vēl ne-
esot trīs gadi un vecākajam jau 90. 

Rezultātā ansambļa sastāvā norū-
dīti un pieredzējuši aktieri: Gunārs 
Klauss un Māra Kaziņa (vecāks pāris 

no Kanādas), Kristīne Saulīte (Apses 
Kundze), Pēteris  Saulītis (koman-
dants Žanis Liepa), kas lomas izpilda 
nosvērti un pārdomāti; Matīss Kaziņš 
un Edmunds Ronis (spekulanti – Fre-
dis un Mika), kas skatītājus izsmīdinā-
ja ar savu raito starpspēli un redzamo 
spēles prieku; un tādi, kas pirmo reizi 
sper soli uz skatuves; – visi pilnīgi no-
devušies aktiera atbildībai, veidot tē-
lus un pārliecināt skatītājus. Visumā, 
kopskati bija teatrāli un disciplinēti ar 
vienkāršu skatuves iekārtojumu, kas, 
pielietojot digitālo mēdiju, veicināja 
izrādes norisi un skatu izmaiņas.

Iepriecināja jaunie tēlotāji un 
dziedātāji: Līsa  Jaunalksne,  Kārla 
Jaudzema,  Lija 
Pūpēde,  Markus 
Saltups un citi, 
kas droši un pār-
liecinoši attēloja tā 
laika jauniešus un 
to rūpes. It sevišku 
publikas atzinību 
izpelnījās Miķela 
Stepaņuka (Rū-
dis – emigrācijas 
pretinieks) mučo 
problēmo, kas bija 
enerģisks, raits 
un humora pilns 
priekšnesums. Tā-
pat Augšpēdu pā-

ris, ogļrači, jaunie leģionāri, skolēni, 
Lido meitenes, nometnes šefpavāre 
un dažādās personas nometnē; – visi 
deva izrādei krāsu un sekmīgi saistīja 
skatītājus.

ALT var lepoties, ka pulcinājusi 
ansambli ar aptuveni 50 aktieriem un 
vēl kādiem 10 līdzstrādniekiem, un 
sniegusi izrādi, kas aizkustināja un 
iepriecināja skatītāju pilno zāli. Da-
žiem tā būtu bijusi vēstures stunda un 
citiem izdevība pakavēties atmiņās. 
Bet, pāri visam atgādinājums, ka mēs 
esam izturīga tauta, jo Eslingenā lietie 
pamati ir 70 gadus noturējušies.

Zinta Ozoliņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Eslingena“
Mūzikla iestudējums Austrālijā

Nometnes komandants Žanis Liepa (Pēteris Saulītis) un aktieru ansamblis.
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Emigrācijas pretinieks Rūdis (Miķelis Stepaņuks) un ak-
tieru ansamblis.
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Latvietei trīs zelta medaļas 
Jaundienvidvelsas vecmeistaru peldēšanas meistarsacīkstēs
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2016. gada  28.  no-
vembrī  Latvijas vēst-
niecībā Zviedrijā vie-
sojās Izabella  Cielēna 
ar savu dēlu  Ilmāru 

Svensonu, lai Latvijas valsts 98. gada-
dienas laikā dāvinātu Latvijai Ģederta 
Eliasa (1887-1975) gleznu – Izabellas 
Cielēnas mātes un mākslinieka māsas 
Maijas Cielēnas (1889-1988) portre-
tu. Latvijas vēstnieks Zviedrijā Gints 
Jegermanis ar lielu gandarījumu un 
pateicību pieņēma dāvinājumu. Pēc 
Izabellas Cielēnas lūguma šai gleznai 
turpmāk ir jābūt apskatāmai Latvijas 
vēstniecībā Stokholmā. Tā ir vieta, kur 
Izabella bieži viesojas, piedalīdamās 
dažādos vēstniecības sarīkojumos.

Izabella Cielēna pastāstīja, ka šī 
glezna ir tapusi 20. gadsimta 20. ga-
dos. Maija Cielēna kopā ar savu vīru, 
bijušo Latvijas politiķi, diplomātu un 
ārlietu ministru Fēliksu Cielēnu (1888-
1964) un meitu Izabellu 1944. gadā, 
bēgot no Padomju okupācijas, nonāca 
Zviedrijā. Viņiem izdevās paņemt sev 
līdzi un uz Zviedriju atvest 8 Ģ. Eliasa 
gleznas.

Tā kā Ģedertam Eliasam nebija 
pēcteču, tad pēc viņa nāves (1975. g.) 
visi PSRS okupētajā Latvijā esošie 
darbi – ap 800 eļļas gleznām, sim-
tiem akvareļu un pasteļu, un citu dar-
bu – nonāca padomju varas īpašumā. 
Maija Cielēna iesniedza mantojuma 
tiesību pieteikumu padomju varas 
iestādēm un pēc teju 10 gadu pūlēm 
panāca kompensāciju aptuveni 1 milj. 
zviedru kronu vērtībā. Kompensācija 
tika izmantota, lai 1984. gadā nodi-
binātu Ģ. Eliasa fondu Stokholmā. 
Par tā pirmo priekšsēdi kļuva Izabel-
las Cielēnas vīrs Ketils Genmarkers 
(Kettil  Genmarker), vēlāk to vadīja 

Izabella. Latvijai 
atgūstot neatkarī-
bu, fonds atbalstī-
ja Ģederta Eliasa 
Jelgavas Vēstures 
un mākslas muze-
ja darbību. Tagad 
Ģ. Eliasa fonds 
darbojas Latvijā. 
Fonda uzdevums – 
veicināt Ģ. Eliasa 
mākslas pētnie-
cību un populari-
zēšanu. Ģ. Elia-
sa glezniecības 
krājums atrodas 
Ģederta Eliasa Jel-
gavas Vēstures un 
mākslas muzejā.

Izabella Cie-
lēna vēstniekam 
pastāstīja, ka vēst-
niecībai dāvinā-
tais mātes Maijas portrets viņai ir ļoti 
dārga piemiņa, un viņa vēlētos, lai šī 
glezna turpmāk būtu apskatāma Latvi-
jas vēstniecībā. Šis portrets ir viena no 
8 Ģ. Eliasa gleznām, kas piedzīvojušas 
vairākkārtīgu pārceļošanu. 1930. gadu 
nogalē Izabellas tēvs Fēliks Cielēns 
bija Latvijas sūtnis Francijā. Pie Cielē-
niem tolaik kādu mēnesi viesojies arī 
Ģederts Eliass. Pēc tam, kad Vācija 
okupēja Parīzi, 1940. gadā Cielēnu ģi-
mene devās uz Francijas dienvidiem, 
vēlāk uz Šveici, tad atgriezās Latvijā – 
Eliasu dzimtas mājā Platones Zīlēnos. 
Visas minētās 8 gleznas tādējādi tika 
pārvestas atpakaļ uz Zīlēnu mājām 
Latvijā. Tur Otrā pasaules kara gados 
mitinājās un lauku darbus strādāja pa-
liela Eliasu ģimenes un radu saime. 
Ģederts Eliass arī tur dzīvoja, taču vi-
ņam vienīgajam nebija jāstrādā lauku 

darbi, ģimene uzskatīja, ka mākslinie-
kam jāglezno.

Tuvojoties Padomju karaspēkam, 
1944. gadā F. Cielēns, Latvijas Cen-
trālās padomes (LCP) Memoranda 
līdzautors un aktīvs LCP dalībnieks, 
nolēma kopā ar savu ģimeni bēgt uz 
Zviedriju. Kārtējo reizi gleznas tika 
izņemtas no rāmjiem un sarullētas. 
Šoreiz divos saiņos, jo F. Cielēns bija 
nolēmis ņemt līdzi arī liela izmēra 
gleznas. Jau labu gabalu nobraukuši, 
F. Cielēns pamanīja, ka ratos trūkst 
viena gleznu saiņa. Griezušies uz Zī-
lēniem atpakaļ. Ģederts Eliass tieši šīs 
gleznas bija izcēlis no bēgļu ratiem, jo 
uzskatīja tās par pārāk nozīmīgām, lai 
riskētu ar to zaudēšanu Baltijas jūras 
viļņos.

Latvijas vēstniecība Zviedrijā

Izabella Cielēna dāvina Latvijai Ģ. Eliasa gleznu
Eliasa gleznas piedzīvojušas vairākkārtīgu pārceļošanu

Izabella Cielēna (sēž) dāvina Latvijai Ģederta Eliasa glez-
nu. Stāv no kreisās: Ilmārs Svensons, Gints Jegermanis.
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Darenu pievienojās Portmekvorijas 
(Port Macquarie) māsters peldēšanas 
klubam. Ja Ritas darbs to atļauj, tad 
viņa regulāri piedalās kluba treniņos 
vienu stundu trīs reizes nedēļā.

Laikraksta Latvietis šī gada 
24. marta numura rakstā Dažas piezī-
mes pie grāmatas „Peldējums gadsim-
ta garumā. Peldēšanas sports Latvijā“ 
jau varēja lasīt, ka nesen Rita ar labiem 
panākumiem bija sākusi piedalīties 
veterānu sacensībās.

JDV vecmeistaru meistarsacīk-
stēs sasniegtie laiki ir līdz šim ātrākie 
kopš atgriešanās ūdens celiņā. Tāpat 
kā pirms daudz gadiem, arī tagad Rita 
savā vecuma grupā ir iekļuvusi Aus-
trālijas 2016. gada vecmeistaru pirma-
jā desmitniekā. 200m peldējumā uz 

krūtīm viņa ir – 5., 100m br.stilā – 8., 
bet 100m uz krūtīm un 100m kom-
pleksā peldējumā – 9. vietā.

Tā kā Rita ir arī Latvijas pilsone, 
tad viņai interesēja salīdzināt savus 
sasniegumus ar Latvijā dzīvojošo 
peldētāju rezultātiem. Apskatot līdz 
2015. gada beigām apkopotos Latvi-
jas vecmeistaru atbilstošās vecuma 
grupas 25m baseinā sasniegtos labā-
kos rezultātus, redzams, ka tikai 50m 
brīvā stila peldējumā Jeļena Solovjova 
2011. gadā Rīgā ar 35,22 sek. ir peldē-
jusi ātrāk par Ritas iespēto 35,88 sek.

Jāpriecājas, ka apkopotos Latvijas 
60-64 gadu vecuma grupas rezultātos 
turpina parādīties Ritas paziņas And-
ras Jaunzemes vārds. Andra gan dzīvo 
ASV, peldot no San Diego Swim Mas-
ters kluba viņa ir sasniegusi ievēroja-
mus rezultātus. Sarakstā gan ir iekļauti 
tikai Latvijā sasniegtie rezultāti, viņai 

pārstāvot Ķīpsalas peldēšanas klubu.
Vēl joprojām Ritas kādreiz sa-

sniegtais rezultāts 400m br. stilā (4m 
20.30) ir labāks par Latvijas rekordu 
50 m baseinā, kuru šogad Adelaidē 
sasniedza Krista Ceplīte (4m 24.41). 
Talantīgajai peldētājai, kas dzīvo gan 
Latvijā, gan Austrālijā, tagad pieder 
visi Latvijas br. stila rekordi no 200m 
līdz 1500m.

Tā kā jaunais Latvijas rekords 
400m br. stilā tika sasniegts Adelai-
dē 8.4.2016, tad ir vērts atzīmēt, ka 
tajā pašā pilsētā, gandrīz tādu pašu 
laiku pirms 41 gada (23.7.1975) Rita 
sasniedza Austrālijas jaunatnes meis-
tarsacīkstēs 13/14 gadu vecuma grupā. 
Ritas laiks 4m 24.7 bija arī jauns Dien-
vidaustrālijas atklātais 400m rekords.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Latvietei trīs zelta medaļas 
Turpinājums no 8. lpp.
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Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis 
28.  decembrī Ģērboņu 
zālē uzņēma ASV sena-
torus Džonu  Makeinu 
(John  McCain),  Lin-

dsiju Greiemu (Lindsey Graham) 
un  Eimiju  Klobučāru  (Amy  Klo-
buchar). Viņu vizīte notiek Baltijas 
valstīm nozīmīgā laikā, Raimonds 
Vējonis atzīmēja arī Varšavā NATO 
Samitā pieņemto vēsturiski svarīgo 
lēmumu par sabiedroto klātbūtnes 
stiprināšanu Baltijas valstīs un Polijā, 
tāpat prezidents apliecināja, ka Latvija 
arī turpmāk cieši sadarbosies ar jauno 
ASV administrāciju un ASV Kongre-

su. Senatoru dele-
gācija tika svinīgi 
sagaidīta Rīgas 
pils Ģērboņu zālē. 
Pēc sasveicināša-
nās Latvijas valsts 
prezidents Rai-
monds Vējonis un 
senatori tika fo-
tografēti pie abu 
valstu karogiem, 
tad visi trīs sena-
tori parakstījās 
Goda grāmatā. 
Pēc kādas stundas, 
preses konferencē 
amatpersonas tei-
ca īsas uzrunas, un 
senatori atbildēja 
uz mediju pārstāv-
ju jautājumiem.

Pēcpusdienā, 
jau citā pils zālē, 
notika Krievijas ārkārtējā un pilnvaro-
tā vēstnieka Latvijā Aleksandra Veš-
ņakova  atvadu vizīte. Šī procedūra 
notika pēc stingras etiķetes, man tās 
kārtība bija liels pārsteigums. Atvadu 
vizītes laikā tika pārrunātas abu valstu 
savstarpējā sadarbība dažādās jomās, 
atzinīgi novērtējot Latvijas un Krievi-
jas valsts robežas demarkācijas komi-
sijas veikumu.

Aleksandrs Vešņakovs bija Krie-
vijas vēstnieks Latvijā no 2008. gada. 

2016. gada 4. februārī tikšanās laikā 
ar saviem tautiešiem Latvijā vēstnieks 
aicināja viņus cīnīties par savu valodu, 
to rakstīja Vesti segodņa. Šīs vizītes 
laikā es personīgi piedzīvoju milzīgu 
pārsteigumu un teikšu, ka nepatīka-
mu, no mēdiju pārstāvjiem vēl bija 
tikai divu latviešu TV operatori un ne-
viena krievu preses pārstāvja.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Rīgas pilī ASV senatori un Krievijas vēstnieks
Latvija arī turpmāk cieši sadarbosies ar jauno ASV administrāciju un ASV Kongresu

E. Rinkēvičs un ASV Republikāņu partijas senatori
Latvijas-ASV attiecības ir aktīvas un aptver visus sadarbības līmeņus

28.  decembrī ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs tikās ar ASV Re-
publikāņu partijas senatoriem Džo-
nu Makeinu (John McCain), Lind-
siju Greiemu (Lindsey Graham) un 
Demokrātu partijas senatori Eimiju 
Klobučāru (Amy Klobuchar). Sarunā 
abas puses uzsvēra Latvijas un ASV 
stratēģiskās partnerības un divpusējās 
sadarbības nozīmīgumu, kā arī pauda 
atbalstu līdzšinējai reģionālās drošības 
politikai un plānotajiem konkrētajiem 
soļiem ES un NATO sadarbības stip-
rināšanā t.sk. kiberdrošības un stratē-
ģiskās komunikācijas jomās.

ASV senāta pārstāvji tikšanās 
laikā atzinīgi novērtēja Latvijas ap-
ņemšanos palielināt izdevumus aiz-
sardzībai, kā arī Latvijas paveikto 
valsts aizsardzības un starptautiskās 
drošības stiprināšanas jomā, īpaši sa-
darbojoties Afganistānā. Abas puses 
uzsvēra, ka jāturpina uzsāktā sadar-
bība, meklējot vienotus risinājumus 
drošības situācijai reģionā un eiroat-
lantiskajā telpā.

Kontekstā ar Latvijas dalību 
OECD, tika novērtētas līdzšinējās re-

formas, lai ieviestu augstus drošības 
starptautiskos standartus un mazinātu 
riskus, kas saistīti ar noziedzīgi iegū-
tu līdzekļu legalizāciju un tika pārru-
nātas tālākas sadarbības iespējas šajā 
jomā.

Būtiski, ka Latvijas-ASV attiecī-
bas ir aktīvas un aptver visus sadar-
bības līmeņus. Šajā kontekstā ārlietu 
ministrs atzinīgi novērtēja ASV un 
Latvijas starpparlamentu attiecību re-
gularitāti un ASV Senāta/Kongresa 
atbalstu kopumā.

Uzziņai
Džons Makeins (John McCain) – 

ASV republikāņu senators (Arizona), 
bijušais prezidenta amata kandidāts. 
2008. gadā ASV prezidenta vēlēša-
nās bija republikāņu kandidāts, taču 
zaudēja demokrātu izvirzītajam kan-
didātam Barakam Obamam. 1982. 
gadā ievēlēts ASV pārstāvju palātā 
no Arizonas štata. 1986. gadā ievēlēts 
ASV Senātā par Arizonas štata se-
natoru, kur darbojas piekto termiņu. 
ASV Senāta Bruņoto spēku komitejas 
vadītājs. ASV Senāta Amerikas Indi-

āņu lietu komitejas biedrs un bijušais 
priekšsēdētājs. ASV Senāta Nacio-
nālās drošības un valsts pārvaldes 
komitejas biedrs. Apmeklējis Latviju 
1993. gadā, 2004. gadā, 2014. gadā un 
2015. gadā. Aktīvi atbalstījis Baltijas 
valstīm labvēlīgas rezolūcijas un labo-
jumus likumprojektos.

Lindsijs Greiems (Lindsey Gra-
ham) – ASV republikāņu senators 
(Dienvidkarolīna). 1994. gadā ievēlēts 
ASV pārstāvju palātā no Dienvidkaro-
līnas. 2002. gadā ievēlēts ASV Senātā 
par Dienvidkarolīnas senatoru. ASV 
Senāta Bruņoto spēku, Budžeta plāno-
šanas, Budžeta un Tieslietu komiteju 
loceklis.

Senatore Eimija Klobučāre (Amy 
Klobuchar) Senātā ievēlēta 2007. gadā 
un pārstāv Minesotas Demokrātu – 
Zemnieku partiju. Pirmā sieviete – 
senatore, kas ievēlēta no Minesotas. 
Viena no 20 ASV Senāta senatorēm. 
Pirms ievēlēšanas bijusi Minesotas 
pavalsts Henepinas rajona advokāte, 
eks-viceprezidenta Valtera Mondāla 

Senatori un prezidents pie prezidenta Gustava Zemgala 
portreta (mākslinieks Roberts Muzis). No kreisās: Lindsijs 
Greiems, Raimonds Vējonis, Džons Makeins, Eimija Klo-
bučāre.
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No kreisās: Krievijas vēstnieks Alek-
sandrs Vešņakovs un LR prezidents 
Raimonds Vējonis.
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Bija 1946. gads. 
Latvieši pulcējās bēg-
ļu nometnēs rīkotajos 
dievkalpojumos. Viņu 
mācītāji centās sagādāt 
ilustrācijas dziesmu la-
piņām. Starp daudzām 

citām kartiņā redzam Anša Bērziņa 
ilustrāciju, kur svētā ģimene ir ceļā uz 
Ēģipti. Pretim pūš stiprs vējš. Zem zī-
mējuma lasām divus vārdus no Mateja 
ev. 2:14: „…un bēdza…“ angļu valodā 
un citās, parasti tulko devās prom vai 
aizgāja uz Ēģipti. Paši, būdami bēgļi, 
latviešu tulkotāji un šis mākslinieks 
gribēja atgādināt, ka ir liela atšķirī-
ba starp to vai dodies prom vai bēdz. 
Vienā gadījumā, liekas, pats izvēlies, 
kurp doties, otrā – citu rīcība nosaka 
tavējo.

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Priekā atzīmējot Kristus piedzim-

šanas svētkus un lūdzot, lai Dievs 
bagātīgi svētī visus savus bērnus 
2017. gadā, aicinu īpaši pieminēt pa-
saules neskaitāmos bēgļus. Kā reiz 
Kristus Bērna ģimene, tā tagad, viņi 
dodas pretī vējam – briesmās un grū-
tībās. Dodoties pretī nezināmai nākot-
nei, lai stiprina apustuļa Pāvila vārdi: 
Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, 
neatlaidīgi savās lūgšanās. (Rom. 
12:12) Atcerēsimies lūgt par tiem, 
kuriem mēs, latvieši, varētu sniegt ie-
drošinājumu, jo mūsu tautas un Baz-
nīcas vēsture apliecina Dieva uzticību 
vishaotiskākajos laikos.

Tas notika arī pirms 70 gadiem, 

kad māc. Kārlis Purgailis devās no 
kalpošanas ASV uz Santpaulu pie 
latviešiem. Domājot par bēgļiem, kas 
dodas jūrā, mācītāja vārdi liekas tik 
mūsdienīgi: „Ārā aurē vējš un šļakst 
viļņi, kuģis grīļojās kā piedzēris. Un 
šis ir Ziemsvētku vakars, kad ģime-
nes sapulcējas gan mājās, gan arī 
baznīcās pie eglītes, pieminot Kristus 
dzimšanu. „Miers virs zemes“, bet ne 
uz jūras. Aiz apaļā lodziņa, kur mana 
vieta, trako saniknotā jūrā. Kad Kris-
tus piedzima, tam nebija vietas. Mūsu 
dienās ir daudz vietu, bet, kas mums 
tagad trūkst, ir Kristus.“

Tas ir tāpat kā tagad, kad tik dau-
dziem trūkst Kristus, bet, paldies 
Dievam, netrūkst arī, kas Viņam tic 
un kalpo! Un vēl pasaules malu malās 
atskan vēsts, kam spējas pārvērst cil-
vēkus: „Nebīstieties, redziet, es jums 
pasludinu lielu prieku, ka būs visiem 
ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsē-
tā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, 
Kungs.“ (Lūkas ev. 2:10-11) Un Viņš 
dala veltes, kuru skaits aug, jo vairāk 
tās atdodam! Tā darbojās Dievs un jūs, 
kas kopā esat mūsu Baznīca! No sirds 
pateicos LELBĀL prezidijam, Vir-
svaldei, Tijai Abulai, savai draudzei 
un katram jums par uzticīgo darbu, 
lūgšanām, ziedoto laiku un līdzek-
ļiem! Jūsu kalpošana ir dāvana, kas 
nes godu Dievam un svētību neskaitā-
miem mūsu draudzēs un latvju tautā.

Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes 
un savā vārdā šajos Ziemsvētkos un 

2017. gadā novēlu ticību, cerību, spē-
ku, laimi, izturību un mīlestību! Šo-
gad liels prieks sveikt jaunus draugus, 
jo mēs esam auguši! Ar jauno apga-
balu Latvijā, ar jaunu draudzi Īrijā! 
Turpinot augt, lūgsim, lai Dievs sargā 
no visa, kas vairotu sāpes vai liegtu 
latvju tautai vai mums garīgi augt, 
saņemt Viņa žēlastību vai piedzīvot 
Kristus mīlestību. Viņš lai dziedina, 
saved kopā, pasargā un dāvina mieru. 
2017. gadā atzīmēsim Reformācijas 
500. gadadienu! Arī tādēļ noslēdzu ar 
Mārtiņa Lutera atgādinājumu; atce-
ries: „Eņģelis nesaka tik vien, ka Kris-
tus ir dzimis; viņš teic: jums, jums Viņš 
ir dzimis!“

Lūgšanās vienota ar jums Kristus 
mīlestībā un Ziemassvētku priekā!

Jūsu
Lauma Zušēvica

Arhibīskape

Arhibīskapes vēstījums
2017. gadā novēlu ticību, cerību, spēku, laimi, izturību un mīlestību!

Anša Bērziņa ilustrācija – svētā ģime-
ne ceļā uz Ēģipti.

togrāfijas katedras vadītājs.
1975. g. Viskonsinas Universitā-

tē, Madisonā, ASV strādājis maģistra 
darbu, iegūstot dabaszinātņu maģistra 
(Master of Science) grādu kartogrāfijā.

1982., 1987., un 1995. g. darbojies 
kā konsultants, pētniecības karto-
grafs un korporatīvais līdzstrādnieks 
Kanādas privātuzņēmumā Canadian 
Cartographics Ltd, Vankuverā, Britu 
Kolumbijā.

1988. g. aicināts Kērtinas (Curtin) 
universitātē, Rietumaustrālijā, kā ve-
cākais pedagoģiskais līdzstrādnieks, 
1989. g. – vecākais zinātniskais līdz-
strādnieks un no 1993. – 1997. g. – ār-
kārtas profesors.

1991. un 1992. g., kopā ar Kērtinas 
Universitātes docentu Ovenu Vestu 
(Owen West) piedalījies intensīva glo-

bālās pozicionēšanas sistēmas kursa 
pasniegšanā Rīgas Tehniskajā univer-
sitātē, kā arī Latvijas ģeodēziskā tīkla 
atjaunošanas procesā.

52 publikācijas Latvijā, Austrālijā, 
ASV un Kanādā. Piedalījies un lasījis 
referātus 23 Austrālijas apjoma un 22 
starptautiskās konferencēs mērniecī-
bas, kartogrāfijas un ģeoinformācijas 
nozarēs.

Kopš 1966. g. aktīvi piedalījies lat-
viešu sabiedriskā darbā. No 1973. g. 
ar īsiem pārtraukumiem, līdz 1998. g. 
kalpojis kā Pertas latviešu ev. lut. Sv. 
Pāvila draudzes priekšnieks. Ilgāku 
laiku bijis Austrālijas latviešu ev. lut. 
draudžu apvienības pārvaldes loceklis 
un sekretārs, kā arī Pertas Latviešu 
centra valdes priekšsēdis un valdes lo-
ceklis. Pēc pārcelšanās uz Melburnu, 
1998. g. bijis latviešu ev. lut. Sv. Krusta 
draudzes valdes loceklis un no 2000. – 
2002. g. – draudzes priekšnieks.

Par viņa pienesumu latviešu sa-
biedriskā darbā, apbalvots ar Latvijas 
ev. lut. baznīcas ārpus Latvijas (LEL-
BāL) arhibīskapa atzinības rakstu 
un Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) atzinības rakstu. 
2016. g. M. Balodi apbalvoja otrreiz, 
gan ar Latvijas ev. lut. baznīcas ārpus 
Latvijas (ALELDāL), gan arī Latviešu 
apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ) Atzinības rakstu.

Precējies ar Ausmu Lamberti. Ģi-
menē trīs bērni: Gunis, Inta un Gita.

Daudz piedzīvots, pārdzīvots un 
piepildīts! Bagāts mūžs, sasniedzot iz-
cilus profesionālos rezultātus, izaudzi-
not trīs krietnus bērnus un daloties ar 
savu pieredzi latviešu sabiedrībā visā 
Austrālijā.

Daudz laimes!
Kristīne Saulīte

Laikrakstam „Latvietis“

Miervaldim Balodim – 95
Turpinājums no 3. lpp.

juridiskā padomniece. Darbojas ASV 

Senāta Tieslietu, Noteikumu un ad-
ministrācijas, Kopējās ekonomikas, 
Komerclietu, zinātnes un transporta, 
Lauksaimniecības, pārtikas un mež-

saimniecības, kā arī Uzraudzības un 
Sadarbības komitejās, kā arī Senāta 
Ukrainas atbalsta grupā.

LR Ārlietu ministrija

E. Rinkēvičs un senatori
Turpinājums no 10. lpp.
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„Reiz vecos laikos, kad tie labie 
gadi bij, vienam kaķītim bij dzirnavas. 
Viņas gāja dien un nakti: murra, mur-
ra, murr… Tur bija riekstu gaņģi un 
mandeļu ganģi… Apenīši gar dzirna-
vu sienu bija viegli apputējuši ar miltu 
putekļiem; viņu stīgas mūžīgi drebēja 
no dzirnu rūkšanas… Pa vakariem 
visos logos mirdzēja zelta ugunis. 
Dzirnas dūca, ūdens stabulēja… Vis-
jautrāk tur gāja Ziemassvētkos. Tad 
baltās dzirnavās stāvēja zaļa eglīte 
ar zelta riekstiem un mirdzošām sve-
cītēm… Un kad skujiņa sprakstēdama 
aizdegās, un zils, pūkains dūmu bubu-
lis viegli pacēlās un aizlidoja gaisā, iz-
nēsādams vieglu smaržu kā atmiņu no 
vasaras, tad viņi klusi slaucīja acis...“

Kārlis Skalbe „Kaķīša dzirnavi-
ņas“

2016.  gada  decembrī Latviešu 
Ciemā gāja kā Kārļa Skalbes pasakā. 
Vienīgi pie baltajiem miltu putekļiem 
vēl bija piemaisījušies sudraba un zelta!

Tikko bija nosvinēta Latvijas 
98. dzimšanas diena, tā Ciema ļaudis 
sāka gatavoties Ziemassvētku gaidīša-
nai.

Ja, kāds šajā zaļajā zemē ar plauk-

stošajām rozēm varētu aizmirst par 
Ziemassvētku tuvošanos, tad Latviešu 
ciemā pazaudēt Ziemassvētkus nebija 
iespējams.

Visas telpas tika pušķotas ar zelta 
un sudraba virtenēm, skaistiem zva-
niem un spožiem bumbuļiem. Kur vien 
lūkojies, visur priecēja zaļas, bagātīgi 
rotātas egles ar spožā gaismiņām.

Ciema ļaudis līmēja Ziemassvēt-
ku kartītes, veidoja galda dekorus, 
un tikmēr palīgs (Lidijas Bergmanso-
nes meita) locīja spožas un krāsainas 
zvaigznītes – lielas un mazas, ar ko 
izgreznot logus un svētku galdus. Tika 
ceptas piparkūkas un pīrāgi. Tika dzie-
dātas dziesmas, klausīti Ziemassvētku 
koncerti un skatītas Ziemassvētku 
filmas. Tika rīkots Ziemassvētku tir-
dziņš, un vēlāk notika savstarpēja ap-
dāvināšanās, kad iedzīvotāji ar mazām 
dāvaniņām sveica viens otru un arī 
darbiniekus.

Tika rīkotas ballītes: darbinie-
kiem, senioriem, citas vienkārši drau-
gu lokā. Darbinieki varēja nākt uz dar-
bu saposušies – krāsainos kreklos un 
spožās rotās.

Svētku kulminācija bija Ziemas-

svētku vecīša ierašanās ar dāvaniņām 
Ciema ļaudīm. Tad šajās Latvju dzir-
navās skanēja daudz smieklu un vārds: 
paldies, paldies, paldies...

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētki Latviešu ciemā (2)
Visas telpas tika pušķotas

Ziemassvētki Latviešu ciemā (1)
Uz svētku svinēšanu tiek ielūgtas talcinieces un daudzie palīgi

Neilgu laiku pirms 
svētkiem es pārvācos uz 
pastāvīgu dzīvi Latvie-
šu Ciema – Lejasciemā. 
Daži ar izbrīnu noprasī-
ja, vai es dzīvojot ārpusē.

Ciemā darbojos jau 
no pirmās dienas un 

daudzo gadu garumā esmu aktīvi ie-
saistījusies Ciema dzīvē. Kā viens otrs 
teicis: „Tu aizbrauc mājās tikai izgu-
lēties!“

Pirms svētkiem man rūpes sagā-
dāja jautājums, vai svētku vecītis zin, 
kur es tagad dzīvoju? Kā lai viņam 
paziņoju savu jauno adresi?... Tuvo-
jās 18. decembris, kad Ciemā ir liela 
svētku svinēšana. Visi Ciema cilvēki 
ir kā mājas ļaudis un tāpēc uz svētku 
svinēšanu tiek ielūgtas talcinieces un 
daudzie palīgi, kas ikdienā atvieglo 
dzīvi un padara to pilnvērtīgu un inte-
resantu Latviešu ciemā.

Svētku dienā galdi bija klāti ar bal-
tiem galdautiem, ko rotāja krāsaini, 
podiņos kārtoti ziedi; vidū dega svecī-
tes. Viss bija sarkanās un baltās krāsās. 
Kvēlojošās spuldzītes eglītē atgādināja 
Svētku brīnumu – Jēzus bērniņu.

Sākās čalas, smiekli un jautrība. 
Visi 12 galdi pilni ar smaidošām se-
jām. Galdā netrūka ne baltā, ne sar-
kanā vīna, ne garšīgās tradicionālās 
piparkūkas! Mācītājs īsā runā atgā-

dināja svētku no-
zīmīgumu. Tad 
sekoja runas un 
pateicības, pasakot 
paldies par darī-
to. Deklamācijas, 
slavinot Svētkus, 
skanēja patīkami. 
Priekšnesumi, ko 
izpildīja jaunā pa-
audze – svinīgi un 
lielā sirsnībā.

Pienāca gaidī-
tais brīdis, ieradās 
Ziemassvētku ve-
cītis ar garu baltu 
bārdu un lielu dā-
vanu maisu pāri 
plecam. Tikai viņam bija aizmirsušies 
žagari, kurus klātesošie piedāvāja. Ve-
cītis apdāvināja visus čaklos palīgus un 
palīdzes, neviens nebija aizmirsts. Jā-
piebilst, ka mūsu Ziemassvētku vecītis 
ir ļoti darbīgs, viņš ar saviem rūķīšiem 
bija sagatavojis katram pārsteigumus. 
Vieniem lielus grozus ar dāvanām, ci-
tiem mazas paciņas ar piparkūkām un 
šokolādes konfektēm. Visi klātesošie 
dāvaniņas saņēma ar smaidu un patei-
cību. Tā kā apsveica arī jaunos ienācē-
jus Ciemā, tad līdz ar to es tagad jūtos 
kā mājās. Tā manas rūpes izrādījās vel-
tīgas, jo Vecītis zināja, kur mani atrast.

Pēc visiem šiem lielajiem priekiem 

mums pasniedza gardas pusdienas, tad 
kūkas un kafiju, kā jau tas lielos svēt-
kos pienākas! Ar pilniem vēderiem 
un labu omu mēs vēlējām viens otram 
priecīgus svētkus un atvadījāmies, lai 
varētu pēc tik brangiem svētkiem at-
pūsties.

Tagad Ciemā mums būs klusais 
laiks. Visi, kuri ir spējīgi un kustīgi, 
apmeklēs Kultūras dienu sarīkojumus; 
mēs, tie, kas nespējam tur piedalīties, 
gaidīsim uz atskaņām.

Laimīgu Jauno gadu! 
Betija Plūme

Laikrakstam „Latvietis“
2016. gada nogalē

Ziemassvētku vecītis ar Betiju Plūmi (centrā) un Ivetu Laini.
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Ja Latviju ierodas 
apgleznot rudens, tad 
Jaunzēlandē mākslinieces 
lomā iejutusies vasara. 
Viņa šeit ir ekstravaganta 
dāma un neskopojas ne ar 
krāsu, ne kautrējas izman-

tot dažādas fabrikas savā darbā. Jūras 
zilganzaļajā ūdenī viņa iešuj zelta un sud-
raba spīguļus, Taranaki apgabala plud-
males melnajās smiltīs iestrādā metāla 
apdares, bet rīta agrumā izbārsta rasas 
pērlītes. Mūsu dārzā, vasaras otu skartie, 
pohutukava koki tagad lepojas ar sarkanu 
ziedu villaini, un mēs, kā tādi mazi bēr-
ni, steidzam mākslas darbu novērtēt un 
iemūžināt to ģimenes foto albumā.

Vienīgi Taranaki jeb Egmonta kal-
nu ekstravagantai dāmai nekādi neiz-
dodas vēl pierunāt noņemt savu lietus 
cepuri un biezo mākoņu šalli. Viņš 
mums ir kautrīgs vīrs un pat saulainā 
dienā bieži paslēpjas aiz baltas dūnu 
segas vai vismaz cepures.

Maoru leģenda stāsta, ka Taranaki 
kalns kādreiz dzīvojis Jaunzēlandes Zie-
meļu salas vidū kopā ar citiem kalniem – 
Tongariro, Ngauruhoe un Ruapehu. 
Viņus visus apbūrusi Pihanga virsotne, 
kas lepojusies ar skaistu zaļu apmetni 
un bija iesmaržojusies ar tropu paparžu 
meža parfīmu. Un tā vienu dienu, galī-
gi samīlējies, šodien tik kautrīgais vīrs, 
uzdrošinājies tuvoties Pihanga virsotnei. 
Tas nav paticis temperamentīgajam Ton-
gariro, un rezultātā sākusies cīņa starp 
abiem preciniekiem. Kalniem iekarstot 
dusmās, zeme esot sākusi trīcēt un debe-
sis kļuvušas gluži melnas. Kad beidzot 
cīņa bijusi galā, sievišķīgā Pihanga no-
stājusies Tongariro pusē. Greizsirdības, 
dusmu un aizvainojuma vadīts Taranaki 
kalns, to redzēdams, izrāvis savas sak-
nes un meties skriet. Raudošs, viņš de-
vies uz rietošās saules pusi, izardams aiz 
sevis dziļu tranšeju. Kad viņš sasniedzis 
jūru, Taranaki pagriezies uz ziemeļiem 
un pakritis pie krasta un nespēkā aizmi-
dzis. Viņam guļot, Pouakai grēda viņu 
ievilkusi lamatās un ieslodzījusi vietā, 
kur tagad Taranaki kalns slejas. Nāka-
majā dienā izarto tranšeju jeb zemē at-
stāto rētu Tongariro piepildījis ar aukstu 
ūdeni, kā atgādinājumu par savu uzvaru. 

Šodien to sauc par Vhanganui upi, bet 
skaidrā dienā Taranaki kalns varot redzēt 
skaisto Pihanga virsotni. Leģenda stāsta, 
ka kādu dienu Taranaki atgriezīšoties sa-
las vidienē, lai atkal uz dueli izaicinātu 
Tongariro. Bet kamēr viņš vēl skumji par 
atkārtotu cīņu tikai domā, Taranaki citu 
acīm pilnībā atklājas tikai retu reizi.

Vienu dienu man paveicās, kad ska-
toties ārā pa sava kabineta logu, mūsu 
kautrīgais mīlnieks, saules pavadīts, 
mani sveicināja, lepni izrādīdams savu 
sniegbalto cepuri. Tomēr es velti biju 
iedomājusies, ka, vasarai atnākot, mūsu 
sasveicināšanās kļūs arvien biežāka un 
biežāka. Lai kā ekstravagantā māksli-
niece necenstos viņu iepriecināt, gan 
noklājot debesis ar neaizmirstulīšu lapi-
ņām, gan piespraužot oranžus bumbuļus 
apelsīnu kokos, Taranaki paliek ietinies 
savā dūnu segā un dažbrīd pat ļauj sa-
vām skumju asarām nolīt vietējā pļavā.

Skaisti, un tomēr man latviešu cilvē-
kam, kurš uzaudzis Ziemeļu puslodē, ir 
grūti to visu asociēt ar Ziemassvētkiem. 
Jau pats vārds Ziemassvētki – latviešu 
valodā stāsta par gariem vakariem, auk-
stumu un sniegu. Balts sniedziņš snieg uz 
skujiņām, Un, maigi dziedot, pulkstens 
skan; Mirdz šur tur ciemos ugunis, Un 
sirds tā laimīgi pukst man... Šo Poruka 
dzejoli es agrāk skaitīju, lai uzburtu svēt-
ku sajūtu, vēlāk rakstīju kartiņās kā svei-
cienu, bet te, pēdējā darba dienā pirms 
gandrīz divu nedēļu ilgajām brīvdienām, 
mani šortos un vasaras kreklos ar pal-
mām tērptie kolēģi mēģina iestāstīt, ka 
Ziemassvētki klāt. Es, protams, priecājos, 
ka varēšu pavadīt laiku ar savu ģimeni un 
no Latvijas nesen atbraukušo mammu, 
bet Ziemassvētku sajūtas man kā nav tā 
nav. Nelīdz ne māsas video sveicienā ie-
dziedātā Klusa nakts, Svēta nakts, ne dē-
lēna nemitīgā runāšana par Santa Klausu. 
Nu ko var darīt, ja decembra saulgrieži 
asociējas, ja ne ar sniegu, tad ar vismaz 
ar aukstumu gan, ar tumšu istabu svecīšu 
gaismā, ar eglīti un smaržojošām skujām, 
ar piparkūkām un pīrādziņiem.

Šeit Ziemassvētki tiek rīkoti kā dārza 
svētki ar grilu un salātiem. Mēs visi sau-
les nobučoti sēžam ārā uz krēsliem starp 
ziedošiem pohutukava kokiem un ekso-
tiskām puķēm, kuru nosaukumus es vēl 

nezinu, un dzeram vietējās vīna darīta-
vas brūvējamu. Pie mums ciemojas vīra 
brālis ar civilsievu Mišelu. Jauki runāja-
mies par dzīvi, par darbu un visu pārējo, 
bet Ziemassvētku sajūtas kā nav, tā nav. 
Tikai tad, kad vakarā tiekam aizvesti uz 
Pukekura parku, viss mainās un man iz-
dodas ieraudzīt Dienvidu Ziemassvētku 
burvību. Krēslai atnesot pievakara no-
slēpumaino samtu, koki, dīķi un tiltiņi 
izgaismoti neskaitāmās ugunīs vizuļo 
tumsā. Kā brīnumzemē mēs steidzamies 
apskatīt jāņtārpiņu radītās maldugunis 
un virs galvas mums kā tāds sargeņģelis 
noraugās Dienvidu krusts, bet sirdi pie-
pilda mīlestības siltums. Kņudoņa pa-
krūtē, ka šo skaistumu vari izbaudīt kopā 
ar savu ģimeni, ir vērtīgāka par visas 
Pasaules zeltu. Beidzot, beidzot es sajūtu 
Ziemassvētku burvību vasaras naktī.

Šī sajūta nepazūd arī no rīta, un pat 
nākošās dienas pēcpusdienā, kad doda-
mies uz jūru peldēties. Iebrienot jūrā, kur 
viļņi sakūluši ūdeni dabīgā burbuļvannā, 
mans vīrs man jautā, vai 20 gadus atpa-
kaļ es varēju iedomāties, ka kādreiz Zie-
massvētku dienā iešu peldēties? Nē! – es 
atbildu; lai arī sapņotāja esmu bijusi vien-
mēr, par kaut ko tādu es neuzdrošinājos 
sapņot. Kurš gan tad varēja paredzēt, ka 
smirdīgā Ilze, ko klases biedri apsmēja, 
pēc gadiem dzīvos Jaunzēlandē, strādās 
ļoti labā darbā, lietos Christian Dior kos-
mētiku un lidos biznesa klasē?

Lai man piedod Jānis Poruks, bet 
turpmāk man nāksies pārveidot viņa 
vārdus, lai piemērotu tos Dienvidu 
puslodes noskaņai: Kokus noklāj sar-
kana ziedu sega, Un, maigi dziedot, 
bites zum; Mirdz šur tur tumsā jāņtār-
piņi, Un sirds tā laimīgi pukst man...

Ilze Baiza
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētki Jaunzēlandē
Man latviešu cilvēkam, kurš uzaudzis Ziemeļu puslodē, ir grūti to visu asociēt ar Ziemassvētkiem

Pohutukava koka ziedi.
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Valsts ieņēmumu dienests
No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai naudai nodoklis netiek piemērots

Sagaidījusi savu 
94. dzimšanas dienu, pēc 
pāris nedēļām mūža mie-
gā aizmiga māksliniece 
Vija Spekke da Sacco.

Saņemot šo ziņu no 
Annas Veledas Žīgures 
laipnās rokas, šķita, ka 

aizveras kādi neredzami pagātnes vār-
ti. Aiz tiem palikusi tā Latvija, kas kā 
plaukstoša valsts pastāvēja 20.-30. ga-
dos un kas tūkstoš saitēm bija sieta ar 
Eiropu, ar tās rietumniecisko kultūru 
un garu, un kas bija manu un daudzu 
citu vecāku jaunība.

Atausa atmiņā nesen izlasītais An-
nas Žīgures romāns par viņas vecmā-
miņu, dzejnieci Elzu Stērsti Marselīna. 
Tajā atdzīvojās seni laiki un seni cilvē-
ki – Stērstu Andrejs, kurš gadu desmi-
tiem strādāja par advokātu Jelgavā un 
kurš bija patrons jaunajiem advokātiem 
Jānim Rainim un Albertam Kviesim, 
viņa ģimenē auga un skolojās četras 
Stērstes meitas, arī Aleksandra, kura 
bija mācījusies Pēterburgas Konserva-
torijā un kurai Aleksandrs Glazunovs 
pareģoja spožu pianistes karjeru. Viena 
no Stērstu Andreja meitām apprecējās 
ar Edvartu Virzu, otra – ar vēlāko vēs-
turnieku un diplomātu Arnoldu Spekki.

Tādā garīgā gaisotnē auga Spekkes 
dzimtas atvase Vija, daļu gada pavadot 
Itālijā, bet vasaras Latvijā. Viņas krust-
tēvs bija dzejnieks Edvarts Virza, kurš 
rakstīja savai krustmeitai veltījuma 
dzejoļus. Tos kopā ar saviem glezno-

jumiem Vija Spekke 1995. gadā atveda 
uz Rīgu un parādīja izstādē dzimtenē.

Manā uztverē Vija Spekke bija vie-
na no tām neredzamajām stīdziņām, kas 
šodienu sasēja ar Latviju nu jau patālā 
pagātnē. Tās pāris reizes, kas man biju-
šas lemtas ar viņu satikties un sarunā-
ties viņas Vecrīgas dzīvoklī, ir bijušas 
neaizmirstamas. Māksliniece bija ārkār-
tīgi skaista, zināmā mērā pat trausla, bet 
vienlaikus stipra. Ap viņu dvesmoja īpa-
ša gaisotne, kas rodas, lasot dvēseliski 
piepildītu, garīgi bagātu atmiņu literatū-
ru, kā viņas tēva Arnolda Spekkes grā-
matu Atmiņu brīži. Tajā parasti rakstītāji 
lēnām un pamatīgi vēsta, kā tika veidota 
jaunā, vēl nekad pasaulē neeksistējusī 
valsts, vārdā Latvija. Vijas Spekkes per-
sonā likās viss bijušais top taustāmāks, 
saprotamāks man, kurš to nav pieredzē-
jis, bet savas zināšanas savācis tikai no 
grāmatām. Iespaidam piebalsoja māks-
linieces skaistā latviešu valoda, kas, 
krusttēva mazmazmeitas Diānas vār-
dus atkārtojot, nebija apaugusi ar svešu 
vēju nestām pelavām. Tādu dzidrumu 
un skanīgumu valodas plūdumā nebiju 
citam dzirdējis, varbūt vienīgi, lasot Ed-
varta Virzas Straumēnus, Annas Briga-
deres triloģiju un Kārļa Skalbes dzeju.

Toties Vijas Spekkes māksla ir rau-
dzēta pasaules vējos. Viņa bija cerējusi 
pēc franču skolas beigšanas Romā tur-
pināt mācīties pie Valdemāra Tones Lat-
vijas Mākslas akadēmijā. Karš nodomus 
izpostīja, lika meklēt jaunas iespējas, un 
viņa studēja mākslu Romā, Oksfordā un 

Veronā. Visvairāk māksliniece pievēr-
susies akvarelim, to brīžiem papildinot 
ar kolāžām, zīmējumu, arī grafika bija 
viņas izteikšanās iespēju lauks. Mākslas 
darbā „jāatstāj brīva domu telpa, kaut 
kas līdz galam nepateikts, lai, darbu uz-
lūkojot, cilvēkiem ir izvēle veidot iekšēju 
dialogu ar mākslinieku“, kādā intervijā 
izteikusies Vija Spekke.

Šo domu telpu – dialogu ar auto-
ri šovasar varēja uzsākt viņas darbu 
izstādē Bēgļi – gūstekņi Rīgā, Kaln-
ciema kvartālā un Jelgavā. (Red. 
LL409 – http://www.laikraksts.com/
raksti/6248) Šī izstāde apliecināja, cik 
dvēselē jūtīga ir bijusi māksliniece.

Bet tagad viņa ir atgriezusies dzim-
tenē uz mūžīgiem laikiem – Viju Spek-
ki 4. janvārī guldīja Meža kapos blakus 
brālim Andrejam Spekkem, mātes mā-
sām Helēnai Stērstei un dzejniecei Elzai 
Stērstei, krusttēvam dzejniekam Edvar-
tam Virzam un abu meitai Amarillis.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Vija Spekke
1922. gada 4. decembrī Rīgā – 2016. gada 19. decembrī Veronā, Itālijā

Vija Spekke.

Lai kliedētu publiskajā telpā izskanē-
jušo nepilnīgo un bieži vien arī nekorekto 
informāciju, Valsts ieņēmumu dienests 
(turpmāk – VID) sniedz skaidrojumu, 
kādi ir nodokļu normatīvo aktu nosacīju-
mi attiecībā uz naudu, kas tiek saņemta 
no radiniekiem vai citām personām ār-
valstīs. Galvenokārt to nosaka radniecī-
bas pakāpe ar personu, no kuras tiek sa-
ņemta nauda, pārskaitītās naudas summa 
un darījuma būtība. Ņemot to vērā, ir jārī-
kojas atbilstoši vienai no trim situācijām.

Saņemtā nauda nav  jādeklarē un 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jā-
maksā:

Ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju 
saista laulība vai radniecība līdz trešajai 
pakāpei Civillikuma izpratnē (vecāki, 
brālis, māsa, vecvecāki, bērni, maz-
bērni, vecāku brālis/māsa, brāļa/māsas 
bērni u.c.), un naudas pārskatījums no 
ārvalstīm tiek veikts vienas  mājsaim-
niecības  ietvaros  un  šīs  mājsaimnie-
cības  izdevumu  segšanai (piemēram, 
ārvalstīs strādājoši vecāki pārskaita sa-
viem Latvijā dzīvojošiem bērniem, vecā-

kiem vai vecvecākiem). Šādā gadījumā 
saņemtā nauda nav jādeklarē, jo pēc eko-
nomiskās būtības neveidojas ienākums.

Saņemtā nauda ir  jādeklarē, bet 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav 
jāmaksā:

Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs 
ar bankas pārskaitījumu saņem naudu 
no sava ārvalstīs dzīvojoša radinie-
ka līdz trešajai pakāpei Civillikuma 
izpratnē (vecāki, brālis, māsa, vecve-
cāki, bērni, mazbērni, vecāku brālis/
māsa, brāļa/māsas bērni u.c.), ar kuru 
nav kopīga mājsaimniecība.

Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs 
ar bankas pārskaitījumu saņem naudu 
no ārvalstīs dzīvojošas personas, kas 
nav viņa radinieks līdz trešajai pakāpei 
Civillikuma izpratnē vai arī tos vispār 
nesaista radniecība (kaimiņš, draugs 
vai tml.), taču šo naudu saņēmējs izlieto, 
lai segtu savus izdevumus par izglītību 
un/ vai medicīnu un ārstniecību. Lai šai 
naudai netiktu piemērots iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, tās saņēmējam ir 
jāspēj dokumentāri pierādīt, ka nauda 

izmantota minēto izdevumu segšanai.
Taču, ja saņemtā naudas summa 

abos minētajos gadījumos pārsniedz 
4000 eiro gadā no vienas un tās pašas 
personas, tad tā ir jādeklarē kā ar iedzī-
votāju ienākuma nodokli neapliekams 
ienākums, iesniedzot Gada ienākumu 
deklarāciju par iepriekšējo gadu, tādējā-
di informējot VID par naudas izcelsmi.

Valsts ieņēmumu dienests
Rīgā, 03.01.2017.

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 9.panta devītās daļas 35.punkta 
“c” un “d” apakšpunktā minētie dāvi-
nājumi netiek aplikti ar nodokli, ja tie ir 
saņemti tikai bezskaidras naudas norēķi-
nu veidā, un tā izlietošanu izglītībai vai 
ārstniecībai dāvinājuma saņēmējs pamato 
attiecīgi ar šādiem dokumentiem:

1) ārsta norīkojums vai slēdziens, kas 
apliecina ārstniecības nepieciešamību un 
ir maksātāja rīcībā, sākot ar dienu, kad 
dāvinājums saņemts;

2) attaisnojuma dokumenti, kas apliecina 
dāvinājuma summas izlietošanu divu gadu 
laikā no dāvinājuma saņemšanas dienas no-
rādītajam izglītības vai ārstniecības mērķim.
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pozitīvas līdzcilvēku domas, patiess cilvēciskais atbalsts 
un pleca sajūta.

Tomēr vissvarīgākās ziņas šogad bija ļoti priecīgas – 
mēs sagaidījām savu pirmo mazbērniņu. Ir milzīgs prieks 
par katru Latvijā dzimušo bērnu. Ikkatrā mazulītī mēs re-
dzam, kā veidojas un aug Latvijas tautas nākotne.

Valsts prezidents:
Mēs katrs esam Latvija – ar saviem darbiem, domām 

un iecerēm. Gan šeit, gan visā plašajā pasaulē. Jaunajā gadā 
mums ir jāienāk ar jauniem mērķiem, ar lielāku pārliecību 
par sevi un drosmi pieņemt lēmumus.

Latvijai ir jāatraisa savs potenciāls. Tas ir mūsu galve-
nais uzdevums Jaunajam gadam. Mums jāpanāk, lai mūsu 
gudrās domas, drosmīgās idejas un lielie plāni taptu par īs-
tenību. Saskatīsim un novērtēsim arī to, ko esam sasnieguši.

Ir svarīgi, lai valsts veidotu tādus priekšnoteikumus, 
kas dotu iespēju izpausties mūsu talantiem, un mūsu uzņē-
mība nestu augļus. To veicināt ir mana apņemšanās.

Valsts prezidenta kundze:
Ir svarīgi turēties kopā. Cieņa un rūpes vienam par otru 

palīdzēs mums sasniegt arvien jaunus panākumus. Lai 
mūsu starpā būtu vairāk uzticēšanās un iedvesmas!

Valsts prezidents:

Vēlēsim laimes tiem cilvēkiem, kuri mums ir ticēju-
ši, atbalstījuši un palīdzējuši mūsu gaitās – savai ģimenei, 
darba kolēģiem, kaimiņiem un draugiem. Novērtēsim, ka 
līdzās mājo tik daudz cilvēku, kuriem rūp, kā mums klājas, 
kuriem ir svarīgi, cik droša un attīstīta ir mūsu valsts.

Atcerēsimies, ka spēks un gudrība, kas nākamajā gadā 
būs vajadzīga Latvijas izaugsmei, dzimst mūsu savstarpē-
jās attiecībās. Gadu mijas gaišumu un kopības sajūtu ņem-
sim līdzi Jaunajā gadā un dāvāsim to cits citam ikdienā!

Laimīgu Jauno gadu!
Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējone

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
31. decembris
Kalvis, Silvestrs, Silvis
Vecgada vakars
1936. uzņēmējs Jānis Gobiņš.
1941. kinorežisors, politiķis, LR kultū-
ras ministrs (1996.g. 12.aug. – 1997.g. 
20.jūn.), LR ārlietu ministrs (2004.g. 
9.marts – 2004.g. 21.jūl.) Rihards Pīks.
1963. politiķe, LR labklājības ministre 
(2007.g. 8.nov. – 2009.g. 12.marts) Ive-
ta Purne.
1991. PSRS oficiāli beidza pastāvēt.

1. janvāris
Laimnesis, Solvita, Solvija
Jaungada diena
1901. Austrālija kļuva par neatkarīgu 
valsti, par pirmo premjerministru kļu-
va Edmunds Bartons.
1937. mākslas zinātnieks Edgars Du-
biņš.
1957. literatūras zinātniece Ieva Kal-
niņa.
2005. Latvijas lats tika piesaistīts eiro.

2007. Latvijā ieviests profesionālais 
militārais dienests.
2014. Latvijā ieviests eiro.

2. janvāris
Indulis, Ivo, Iva, Ivis
1877. rakstnieks Jēkabs Birgers.
1942. Audriņu traģēdija: par no gūsta 
izbēgušu sarkanarmiešu karavīru slēp-
šanu nacistiskās Vācijas soda ekspedī-
cija nodedzināja Audriņu ciemu un no-
galināja aptuveni 200 iedzīvotāju.
1952. biologs, politiķis, LR Ministru 
prezidents (2004.g. 9.marts – 2004.g. 
2.dec.) Indulis Emsis.
1959. ALT aktrise, bibliotekāre Anita 
Catoggio (Klausa).

3. janvāris
Miervaldis, Miervalda, Ringolds
1953. diriģente, sabiedriskā darbiniece 
Austrālijā Marija Perejma.

4. janvāris
Spodra, Ilva, Ilvita
1792. baltvācu mācītājs, valodnieks, 
rakstnieks Heinrihs Heselbergs.
1922. rakstnieks, literatūras zinātnieks 
Jānis Kalniņš.
1932. teātra un kino kritiķe, tulkotāja 
Maija Augstkalna.
1952. kultūras darbinieks Andris Mel-
lakauls.
1977. dibināta Dienvidamerikas Lat-
viešu Jaunatnes Apvienība (DALJA).

5. janvāris
Sīmanis, Zintis
1892. rakstnieks Alberts Gulbis.
1903. dramaturgs Mārtiņš Zīverts.
1917. sākas Ziemassvētku kaujas – lat-
viešu strēlnieki pārrauj fronti pie Lož-
metēja kalna. (Pēc vecā kalendāra, šī 
diena ir 1916. g. 23. dec.)
1972. dzejniece Jo (īstajā vārdā Jolan-

 
Turpinājums 16. lpp.

Laimīgu Jauno gadu!
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējone.
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Kad dzimtā zemē manā sniega pārsliņas jau redz,
Kas zemei baltu sniega segu virsū sedz,
Kad dienas īsas kļuvušas, bet naktis garas,
Un šķiet, ka dienai nava vairs par nakti varas,
Kad ģērbies siltāk, rokās cimdus mauc,
Tad svētki nāk, par Saulgriežiem ko sauc.
Tad sirdī ienāk prieks un siltums,
Jo noticis ir neaprakstāms brīnums,
Jo Kristus dzimis, Ziemsvētki ir klāt,
Kad svinam svētkus, gribam Viņu godināt.
Tad nesam mājās eglīti vai kaut tik egles zariņu,

Un ja ne lielu, tad pavisam maziņu.
Un svecītes kad egles zarā mirdz,
Tad dziesmās gavilē mums domas, sirds,
Un draugs tad priecīgs apsveic draugu
Ar sveicienu sirsnīgu un jauku.
Lai Ziemassvētki būtu gaiši, priecīgi,
Un Jaunais gads lai atnāk laimīgi!
Bet ko lai nes šis Jaunais gads?
To labāk katrs izvēlas sev pats...

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētku sveiciens
Dzeja
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 6. janvārī.
€1 = 1,44330 AUD
€1 = 0,85648 GBP

€1 = 1,50730 NZD
€1 = 1,05890 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Otrdien, 3 . janv. – 21. janv., Dzinta-
ros LAAJ Annas Ziedares 43. Vasaras 
vidusskola.
Sestdien,  21.  janv., plkst. 15.00 
AZVV izlaidums un noslēguma sarī-
kojums Tālavā. Nāciet un priecājieties 
līdzi par skanīgajām jauniešu balsīm 
un raito deju soli. Tur skanēs koris, būs 
drāma, kā arī tautas dejas, kuras šajā 
mācību gadā vadīs horeogrāfs, deju 
pedagogs un režisors Jānis Purviņš no 
Latvijas. To visu izdaiļos arī jauniešu 
pašdarināto mākslas darbu izstāde, 
kurā tiks izstādīti darbi, kas pārstāvēs 
dažādas latviešu amatniecības noza-
res, piemēram, aušanu un rotkalšanu. 
Pēc koncerta ir iespēja doties uz Dau-
gavas Vanagu namu, lai pamielotos ar 
vakariņām, kā arī palikt uz jauniešu 
danču vakaru. Uz vakariņām jāpiesa-
kās iepriekš pie Ģintas Orchard: 0419 
844 511. Par visiem minētajiem noti-
kumiem var gūt tuvāku informāciju 
internetā – www.azvv.org.au vai arī 
rakstot skolas vadītājai Lilitai Daenke: 
lilita.daenke@loreto.sa.edu.au.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien,  15.  janv., plkst. 11.00 
15. janvārī, plkst.11.00 AZVV dievkal-
pojums bez dievgalda. Dievkalpojumu 
vadīs vasaras vidusskolas viesu mā-
cītāja, prāveste Anita Vārsberga-Pāža 
no Vašingtonas draudzes, ASV un to 

kuplinās skolēnu koris. Visi laipni ai-
cināti piedalīties. Dievkalpojumu ba-
gātinās vidusskolēnu koris, kuru šajā 
mācību gadā vadīs un diriģēs viesdiri-
ģente Laura Leontjeva no Latvijas.

Brisbanē
Sestdien, 28. janv., plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Piedalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 15. janv., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 22. janv., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 29. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 29. janv., plkst. 10.00 diev-

kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien,  13.  janv., plkst. 18.00 
PBLA pārstāvniecības birojā Rīgā tik-
šanās vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 15. janv., plkst. 12.00 Dzin-
taru koncertzāle aicina uz koncertu sa-
vus mazākos klausītājus, lai uzzinātu 
kā dakteris Aikāskan ar mūzikas palī-
dzību vienā dienā izārstēja trusi Frici 
no visām kaitēm. Vēsturiskā Dzintaru 
Mazā zāle ar 500 skatītāju vietām pēc 
vairāku gadu rekonstrukcijas un restau-
rācijas darbiem tika atklāta 2015. gada 
maijā, sniedzot iespēju koncertdarbību 
Dzintaros turpināt visa gada garumā.
Svētdien, 15. janv., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpo-
jums Metodistu baznīcā, Akas ielā 
13, Rīgā. (Bez kafijas galda un svēt-
dienas skolu).  ■

da Silaže).
1982. latviešu šķēpmetējs, olimpiskās 
medaļas ieguvējs Vadims Vasiļevskis.

6. janvāris
Spulga, Arnita
Zvaigznes diena
1882. militārs darbinieks, 1. Latviešu 
atsevišķā bataljona komandieris, pulk-
vedis, LKOK Oskars Kalpaks.
1937. rakstnieks Egils Lukjanskis.
1967. kino kritiķe Dita Rietuma.

7. janvāris
Rota, Zigmārs, Digmārs, Juliāns
1904. SLT aktrise Elza Siliņa.
1950. čellists Jānis Laurs.
1962. latviešu dziedātāja Olga Rajecka.

8. janvāris
Gatis, Ivanda
1787. atlaisti vecie rātskungi, lietvedī-
bu pārņem jaunievēlētais maģistrs.
1922. pedagoģe, tulkotāja Mirdza 
Karmena Zariņa.
1982. grāmatizdevējs Jānis Oga.

9. janvāris
Kaspars, Aksels, Alta
1921. Adelaides un SLT aktieris un re-

žisors Kārlis Ābeltiņs.
1977. Latvijas futbolists Viktors Do-
brecovs.
1982. Latvijas biatlonists Jānis Bēr-
ziņš.
2008. laikraksts Austrālijas Latvie-
tis sāk iznākt jaunā redakcijā (līdz 
2008. g. 27. augustam).

10. janvāris
Tatjana, Dorisa
1927. rakstnieks Olafs Gūtmanis.
1931. fotomākslinieks, sabiedrisks 
darbinieks Austrālijā Igors Dimits.
1932. Iesvētīta jaunā Raipoles baznīca.

11. janvāris
Smaida, Franciska
1917. valodnieks un skolotājs Klemen-
tijs Gailums.
1917. (v.st. – 1916.g. 29.dec.) Pirmais 
pasaules karš: Latvijā beidzās Ziemas-
svētku kaujas, Krievijas impērijas ar-
mija nespēja ieņemt Jelgavu.
1962. pianiste Kristīne Mellēna.

12. janvāris
Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
1787. darbu uzsāk jaunā Rīgas pilsētas 
policijas valde.
1867. Latvijas armijas ģenerālis, LKok 
Jānis Apinis.
1887. rakstnieks, sabiedrisks darbi-

nieks Skuju Frīdis (īstajā vārdā Got-
frīds Mīlbergs).
1912. Luterāņu garīdznieks (Austrāli-
ja) Albers Zīds.
1922. darbu uzsāk Vīpes pagasta paš-
valdība. Pagasts atdalīts no Ungur-
muižas pagasta, sākotnējais nosau-
kums – Mežmuižas pagasts.
1927. literatūras kritiķe Skaidrīte Ru-
bene.
1942. deviņi okupēto Eiropas zemju 
vadītāji Londona nolemj pēc kara tie-
sāt kara noziedzniekus.
1957. literāts, publicists Aivars Ozo-
liņš.
1962. teātra zinātnieks, kino kritiķis 
Normunds Naumanis.
1972. latviešu hokejists Aigars Cipruss.

13. janvāris
Harijs, Ārijs, Āris, Aira
1902. dzejnieks, žurnālists Kārlis Ed-
uards Rabācs (arī Kārlis Rabācis).
1905. sākas Piektā gada nemieri Latvi-
jā. Demonstrācijā Rīgā pie Dzelzs tilta 
cara karaspēks šauj uz 40 000 lielu rī-
dzinieku demonstrāciju. Nogalina 56, 
ievaino – ap 70 tās dalībnieku.
1932. tulkotājs Paulis Birznieks.
1935. dzejniece, tulkotāja, pedagoģe 
Selga Silkalne.
1937. literatūras kritiķis Mārtiņš Poišs.
1937. dzejnieks Jānis Sirmbārdis.  ■

Datumi
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