
2018. gada 5. feb-
ruārī Ārlietu ministrijā 
norisinājās diskusija par 
sabiedrisko mediju pie-
ejamību diasporai, sa-

darbību ar diasporas medijiem, valsts 
atbalstu komunikācijai ar diasporu un 
sabiedriskā pasūtījuma saturu attiecī-
bā uz diasporas un remigrācijas jau-
tājumiem, kurā piedalījās Nacionālās 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa-
domes (NEPLP), Latvijas sabiedrisko 
mediju – Latvijas Televīzijas un Lat-
vijas sabiedrisko mediju vienotā ziņu 
portāla lsm.lv, kā arī Eiropas Latviešu 
apvienības (ELA) pārstāvji.

Ārlietu ministrijas vēstnieks di-
asporas jautājumos Atis Sjanīts, ie-
vadot sanāksmi, uzsvēra, ka nepiecie-
šams turpināt diskusiju par diasporas 
mediju nākotni, lai tie mūsdienu aps-
tākļos piesaistītu gan diasporas, gan 

Latvijas iedzīvotāju interesi. Diskusijas 
rezultātiem jārada pamats valsts politi-
kas veidošanai diasporas mediju jomā. 
Ārlietu ministrija arī šogad atbalstīs 
NEPLP konkursu diasporas mediju 
atbalstam, lai atspoguļotu aktualitātes 
gan diasporas, gan remigrācijas jomā 
un veidotu televīzijas sižetus gan par 
tautiešiem ārvalstīs, gan par iespējām 
un atbalstu, atgriežoties Latvijā.

Vienlaikus jāvērtē, vai ir nepiecie-
šamas jaunas platformas komunikāci-
jai ar diasporu vai arī jāpilnveido jau 
esošās iespējas, piemēram, interneta 
vietne www.visiemltv.lv vai portāls 
lsm.lv. Lai arī pieejamie resursi ir ie-
robežoti, jau šobrīd ir vairāki veidi un 
iespējas, kā sadarboties ar diasporu jeb 
tā dēvēto piekto novadu. Sabiedriskajā 
pasūtījumā būtu jāietver sistemātiska 
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Nepatiesās amatpersonu deklarācijas
KNAB un VID grib bargāk sodīt

Par nepatiesām ziņām valsts amat-
personas deklarācijā jāparedz bargāki 
sodi un plašākas iespējas tās izmeklēt. 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja (KNAB) ideju par šādiem grozīju-
miem Krimināllikumā atbalsta arī Valsts 
ieņēmumu dienests. Arī vairāki politiķi 
Saeimā, kam grozījumi būtu jāpieņem, 
Latvijas Televīzijas raidījumam de facto 
pauda KNAB iecerei atbalstu un pieļāva, 
ka ar šādām izmaiņām Krimināllikumā 

parlaments varētu nekavēties. Piemē-
ram, šādu likumprojektu varētu iesniegt 
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un ko-
rupcijas novēršanas komisija.

Nepatiesu ziņu sniegšana deklarācijā 
lielā apmērā nereti ir saistīta ar korup-
ciju vai citiem noziegumiem, taču tās 
pierādīšana šobrīd ir apgrūtināta, tāpēc 
lietas nereti tiek izbeigtas noilguma dēļ. 
Iecere par izmaiņām Krimināllikumā, 
kas to labotu, ir ierakstīta KNAB stra-

tēģijā 2018. - 2019. gadam. Ideja nāca, 
konstatējot problēmu, kura KNAB un 
Valsts ieņēmumu dienestam mēdz ras-
ties, piemēram, slepeni noklausoties sa-
runas, stāsta KNAB priekšnieks Jēkabs 
Straume: „Mēs konstatējam dažreiz fak-
tus par to, ka patiesā, mūsu rīcībā esošā 
informācija nesaskan ar to, kas ir valsts 
amatpersonu deklarācijās. (...) Atbilstoši 
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Ar 66. dibināšanas 
dienas svinībām sest-
dien, 3. februārī, DV 
Adelaides nodaļa atsāka 
savu darbību pēc garā 
vasaras pārtraukuma. 
Kā jau parasts, Vana-
dzes bija uzklājušas acis 

un vēderu iepriecinošu auksto galdu, 
un svinības sākās ar pusdienām. Pal-
dies arī tiem apmeklētājiem, kas bija 
ievērojuši lūgumu, atnest kādu grozi-
ņu galda kuplināšanai. Kā jau svinību 
gadījumā, netrūka arī šampanietis un 
kliņģeris un dziesma Nevis slinkojot 
un pūstot. Nodaļas priekšniecei pa-
sniedza rozes, un ar to oficiālā daļa 
bija galā.

Pie kafijas un kūkām mūsu vien-
vīra orķestris Imants Kronītis apjozās 
ar savu akordeonu un uzrāva pāris pa-
zīstamas dziesmiņas, Zilo lakatiņu un 
Dažu skaistu ziedu, ko publika lustīgi 
dziedāja līdz. Daži pārīši, kājas palocī-
dami, pat uzgrieza valsi. Sen tas nebija 
redzēts mūsu namā! Vajadzētu redzēt 
biežāk, lai gan diemžēl, gadu gaitu ne-
var ne piemānīt, ne apturēt, un visiem 
jāpadodas kaitei, ko sauc par vecumu, 
ar tā kaitēm un vainām. Šinī gadā ir 
bijis jāatvadās no viena mūsu nodaļas 
dibinātāja Artūra Berķa, kurš mums 
tik ļoti pietrūkst gan gaišā smaida, gan 
darbīgo roku dēļ. Viens dibinātājs, Ju-

ris Dancis, vēl palicis un uzticīgi nāk 
katru sestdienu uz namu.

Pēc sešdesmit sešiem gadiem, ...ak 
retākas rindas ik gadus mums tiek... 
un tādēļ jāmēģina sameklēt jaunus 
biedrus. Viena iespēja radās šinī pašā 
sestdienā, kad Latvijas goda konsuls 
Dienvidaustrālijā Valdis Tomanis iz-
dalīja Latvijas pases tiem, kas vēlas 
atzīt savu senču tautību, un aicināja 
organizācijas sevi iepazīstināt. Šiem 
jaunlatviešiem tika izdalīta apsveiku-
mu lapiņa, ar informāciju par Vana-
giem. Varbūt tiešām kāds ieinteresē-

jās un atnāk. Mums kā organizācijai 
jāmaina mūsu pieeja un jāpadara sevi 
pievilcīgu citai publikai.

Svinības turpinājās vēl līdz vēlai 
pēcpusdienai, jo dažiem ir grūti šķir-
ties, ja jau reiz ir sākuši svinēt. Gaidī-
sim visus pēc gada uz 67. dibināšanas 
dienu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

DV Adelaidē svin 66 gadus
Daži pārīši pat uzgrieza valsi
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DV Adelaide 66 gadu svinības.
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Adelaidē, 25. janvārī, Tamā-
ra Stadoliukas, nosvinēja savu 
100. dzimšanas dienu ģimenes lokā. 
Tamāra dzimusi Slokā 1918. gadā. Vi-
ņas mūžs mērams gadsimta garumā, 
caurvijot Latvijas Republikas dibinā-
šanu, kā arī bēgļu gaitas kuras viņas 
atvedusi uz Austrāliju. Tamārai mūža 
garumā mūzika, īpaši klavieru spēle ir 
bijusi ļoti tuva, kā arī rokdarbi. Tamā-
ra vēl līdz šai dienai izšuj spilvenus ar 
tautiskiem rakstiem.

Tamāru nozīmīgajā jubilejā ap-
sveica viņas bērni, mazbērni un maz-
mazbērni. Apsveicēju vidū arī bija LR 
goda konsuls Dienvidaustrālijā, Val-
dis Tomanis, kurš Tamārai pasniedza 
Latvijas valsts Prezidenta, Raimonda 
Vējoņa rakstisko apsveikumu. Arī 
Adelaides Biedrības priekšsēde, Ilze 
Radziņa, kopā ar ALB Laima prog-
rammas vadītāju, Valdu Pedī (Peddie) 

apsveica Tamāru dižajā jubilejā, pa-
sniedzot ziedus Latvijas karoga krā-
sās. Arī ar apsveikumu bija ieradusies 
Dienvidaustrālijas parlamenta deputā-
te Anabela Digance (Annabel Digance 
MP (State member for Elder)). Tamāra 
arī saņēma rakstiskus apsveikumus no 
Anglijas karalienes Elizabetes II, kā 
arī no Austrālijas Ģenerālgubenatora, 
Sēra Pītera Kosgrouva (Sir Peter Cos-
grove) Austrālijas ministru prezidenta 
Melkoma Tērnbula (Malcolm Turn-
bull) un Dienvidaustrālijas augstākām 
amatpersonām. 

Skaists pārsteigums Tamārai bija 
saņemt zieda pastnieka sūtījumu – 
simts sarkanas rozes no veikalnieka, 
kur Tamāra ik nedēļas iepērkas. Lai 
Tamārai turpmākās dienas būtu gai-
šas, siltas un rožainas!

Ilze Radziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šonedēļ tiekam at-

gādināti par vienu no 
daudziem mūsu vēstures 
tumšiem posmiem. Par 
tādu lietu, kas tiek ļoti 
dažādi vērtēts, un par ko 

vēl pastāv dažādi mīti.
Bijušajās Salaspils nometnes teri-

torijā 1967. gadā iekārtoja memoriālu 
ansambli ar informatīvu materiālu. 
Šonedēļ, 7. februārī, tur atklāj jaunu 
ekspozīciju, kura informē par vēstu-
res faktiem, ņemot vērā jaunāko pēt-
niecību. Ekspozīcijas satura galvenais 
autors ir Latvijas Okupācijas muzeja 
vēsturnieks Uldis Neiburgs.

Atšķirīga saprašana par šo nomet-
ni sākās jau vācu okupācijas laikā. 
1941. gada beigās un 1942. gada sāku-
mā izveidotai nometnei oficiālais nosau-
kums bija „Paplašināts policijas cietums 
un darba audzināšanas nometne“, kas 
nozīmēja, ka tā bija pakļauta Drošības 
policijas komandierim Latvijā Rūdol-
fam Langem. Toties Heinrihs Himlers 
vēlējās to pārvērst par „Koncentrācijas 
nometni“, kas nozīmētu pakļautība citai 
iestādei. Viņa vēlmes netika īstenots, un 
Salaspils nometne nekad nebija oficiāla 
„Koncentrācijas nometne“.

Tālāk lielais jautājums ir par cilvē-
ku upuru skaitu Salaspils nometnē. Pa-
domju laikā vēstures falsifikācija par 
vācu okupācijas laiku kļuva gandrīz 
par normu, un tika izplatīta ziņa, ka 
Salaspils nometnē miruši vairāk nekā 
50 000 cilvēku. Mūsdienu Krievijā 
min pat 100 000 bojā gājušo. Toties 
mūsdienu Latvijas vēsturnieki uzska-
ta, ka īstais nometnē bojā gājušo skaits 
ir ap 2000, bet pieskaitot būvniecības 
laikā mirušajiem Vācijas, Austrijas un 
Čehoslovākijas ebrejiem, skaits pār-
sniegtu 3000.

Vēstures fakti ir šaušalīgi, un nav 
nekādas vajadzības skaitus pārspīlēt – 
3000 bojā gājušo ir 3000 par daudz.

GN

ZIŅOJUMS
Nākamā MLB Daugavas Skolas
PILNSAPULCE 
notiks sestdien, 2018. gada 3.  martā, plkst. 12.00
Latviešu nama Misiņa zālē, 3 Dickens St, Elwood.

Tuvāku informāciju sniedz:
Lāra Brennere, Skolas padomes priekšsēde
(e: mazalara@hotmail.com   t.: 0407 551 654)
Iveta Samulis, Skolas padomes vicepriekšsēde
(e: iveta.samulis@gmail.com   t: 0419 359 765).

Simts rozes simtgadniecei
Apsveikumi no karalienes un ministru prezidenta

Tamāra Stadoliukas svin save 100. dzimšanas dienu.

Paziņojums
Laikraksts

Latvietis Nr. 494
iznāks februāra beigās.

LL redakcija
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AL57.KD emblēma
„No Rīgas uz Adelaidi“

Ir pienācis laiks atklāt 57. Kultū-
ras dienu emblēmu. Kultūras dienu 
emblēma tika ilgi pārrunāta un ap-
spriesta un tā ir radusies emblēma, 
kas reprezentē latviešu emigrāciju no 
Latvijas uz Adelaidi, lai uzsāktu jaunu 
dzīvi svešajā valstī.

Kultūras dienu emblēmas centrā-
lais motīvs ir Latvijas svētelis (stārķis), 
kas katru gadu veic tālu ceļu un atgrie-
žas Latvijā jaunās paaudzes radīšanai. 
Baltais stārķis arī simbolizē simts ga-
dus, kas pagājuši kopš Latvijas Repub-
likas proklamēšanas. Emblēma dizainu 
veidoja Kārlis Daenke no Adelaides.

Svēteļa ligzdā ietilpst Laimas 
zīme. Senas teikas arī vēsta, ka Laima 
ir putnu dieviete un ir dvēseļu sargā-
tāja. Laima ir likteņlēmēja dievība un 
nes laimi tālu ceļu veicējiem. Latvie-
ši svēteli uzskata par svētu putnu, un 

sēta, kurā mājo stārķis esot laimīga.
Kā svētelis migrē ik gadu uz sil-

tākām zemēm, tā latvieši 2018. gadu 
mijai tuvojoties, atgriezīsies no Rīgas 
Adelaidē, lai svinētu Austrālijas Lat-
viešu 57. Kultūras dienas.

Moto No Rīgas uz Adelaidi arī ir kā 
pagājušā gadsimta ceļojums no Latvi-
jas, bet tas arī liek padomāt par atgrie-
šanos Latvijā.

Turpmāk sniegsim informāciju 
par Kultūras dienu dalībniekiem un 
viesiem, kas arī kā svētelis mēros tālo 
ceļu no Latvijas. Drīz parādīsies arī 
atjaunotā Kultūras dienu informācijas 
mājaslapa un programma.

Svinēsim kopīgi Latvijas simtgadi! 
Esiet mīļi aicināti līdzīgi stārķim pie-
vienoties citiem, kas ceļos uz Adelaidi 
nozīmīgas jubilejas atzīmēšanai!
57. Kultūras dienu Rīcības komiteja

Krateklis
Jancis cenšas zaudēt svaru

Kaut kas traks. Tā-
das izdarīšanās vēl dzī-
vē nebija redzētas.

No pirmā acu uzme-
tiena jau nu nebija nekas 
sevišķs. Viens jauneklis 
un viena jaunava stāv un 

kratās. Ja jau kādam tiešām prasās kra-
tīties, lai tad kratās. Man tur ne silts, ne 
auksts. Bet kad sāku ieskatīties tā vērī-
gāk, tad bija skaidrs, ka šitā nav vienkārša 
kratīšanās. Drīzāk būtu jāsaka – kratīša-
na, kas noved pie trīcināšanas. Kustējās 
un trīcēja katrs muskulītis, katrs tauku 
kunkulītis un katrs miesas apaļumiņš. Ne 
jau ka tai jaunavai būtu bijuši daudz tau-
ku kunkuļi – vairāk tādi jauki apaļumi. 
Jauneklim – nu tam gan bija tauki. Tie 
noteikti bija tauki, ne muskuļi, kaut gan 
jāatzīstas, ka to jaunekli pārāk sīki nepē-
tīju, un kad pametu skatu atpakaļ, nekāds 
jauneklis jau nu šis vairs nebija. Tāpēc 
tauki būtu vairāk ticami nekā muskuļi.

Kad sāku skatīties vērīgāk un klau-
sīties, ko šie tur pļāpā, tad noskaidro-
jās, ka notiek vingrošana un ar to pašu 
reizi arī svara nodzīšana. Tūlīt paliku 
modrāks un spicēju ausis. Man ar sva-

ra dzīšanu ir bijušas diezgan daudz da-
rīšanas un ir vēl joprojām. Liekas, ka 
tauki mani vienkārši mīl un negrib no 
manis šķirties. Vai šī ir kāda jauna – 
labāka metode? DOD TIK ŠURP!

Tā jaunā metode ir īsumā šāda: no-
liek zemē tādu speciālu, krāsainu kas-
ti, uzkāpj tai virsū, piespiež pogu un 
kratās. Izklausās ļoti vienkārši, bet tā 
vis nav. Kaste ir liela, podziņu daudz, 
krateklis iet dažādos ātrumos, un tev 
skatoties vien, jau metās baisi ap sirdi. 
Kas notiks, ja būsi uzkāpis virsū, sā-
cis trīcināties un kratīties un tev paliek 
nelabi? Vai pagūsi piespiest pareizo 
pogu, kas apstādina visu to tarataiku?

Skatīties, ko jaunāki gada gājumi 
dara uz televīzijas, ir diezgan vienkār-
ša lieta, bet vai man – tādam pavecā-
kam puikam – tāda štrumente derētu 
vai ne, to laikam citādi uzzināt nebūs 
šance, ka tikai izmēģinot.

Pārāk ilgi nedomāju – nopirku kratī-
šanas ierīci. Pāris pirmās dienas skatījos 
uz kasti tikai pa gabalu. Ko var zināt, kas 
notiek, kad tā sāk burkšķēt?Tām moder-
nām ierīcēm nevar pārāk uzticēties.

Pagāja nedēļa, kamēr pirmo reizi uz-

kāpu virsū. Palēnām – pamazām – pie-
radu. Tagad lepni stāvu, ieķēries dvieļa 
pakaramā dzelzī un ļauju, lai krateklis, 
trīceklis mani krata un tricina, kā vien 
viņam patīk. To vienu nedēļu, kamēr 
pieradu. Gāja gan baigi, gan baismīgi; 
nemaz nemēģināšu to izstāstīt. Vienā 
reizē likās, ka zobi aizslīdējuši uz sil-
tām zemēm. Citu reizi uzmācās šaubas, 
vai tikai nieres nav apmainījušas vietas 
ar aknām. Baigi jocīga jušana.

Bet viss ir labs, kas labi beidzās. 
Ar to es domāju pirmās nedēļas beigas. 
Kratīšanās esot jāturpina vismaz pāris 
mēnešu, pirms varēs just tādu kārtī-
gāku svara zaudējumu. Vai es tos pāri 
mēnešus pārdzīvošu? Es nedomāju lab-
prātīgi uzdot. lai tad lūzt vai plīst. Ne 
jau, ka man būtu kāda sevišķa kāre kļūt 
par kaulu kambari, bet kājas liek manīt, 
ka drīz viņas atteiksies nest lielo svaru. 
Arvien biežāk jāapsēžas un jāatpūšas.

Ak, cik jauki būtu uzgriezt vienu 
valsi – ka senās dienās! Bet nav laika 
sapņot. Jāiet un bišķi atkal jāpatrici-
nās – jāpakratās.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

pieeja šai sadarbībai un jāveicina efek-
tīva komunikācija ar nācijas daļu, kas 
pašlaik mīt ārvalstīs, risinot gan satura, 
gan tehnoloģiskās puses jautājumus.

Tikšanās dalībnieki, kuru vidū bija 
NEPLP locekle Gunta Līdaka, LTV 
valdes priekšsēdētājs Ivars Belte un 
valdes loceklis Sergejs Ņesterovs, por-
tāla lsm.lv atbildīgā redaktore Marta 

Cerava un LTV satura redaktore Vi-
kija Valdmane, ieinteresētā diskusijā 
pauda vienotu izpratni, ka ir jāstiprina 
valsts sadarbība ar diasporu mediju un 
komunikācijas jomā, pilnveidojot arī sa-
biedriskā pasūtījuma saturu un veicinot 
sabiedrisko mediju pieejamību diaspo-
rai, kā arī veidojot tai likumisku pama-
tu diasporas politikas attīstības procesā.

ELA prezidija vicepriekšsēde Elīna 
Pinto informēja, ka šajā pavasarī plānots 
diskusiju turpināt ELA rīkotā diasporas 

mediju seminārā, lai mediju vidē nodro-
šinātu abpusēji bagātinošu informāciju 
par diasporu, tās aktivitātēm nacionālās 
identitātes saglabāšanā un saiknes stip-
rināšanā ar valsti, vienlaikus saliedējot 
Latvijas sabiedrību. Diskusijā jāaicina 
piedalīties visas iesaistītas puses – gan 
Kultūras ministrija, kuras pārziņā ir 
mediju politika, gan elektroniskos un 
drukātos plašsaziņas līdzekļus, gan sa-
biedriskos un reģionālos medijus.

LR Ārlietu ministrija

Sabiedriskie mediji
Turpinājums no 1. lpp.
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MLB Daugavas sko-
lai jaunais mācību gads 
iesākās sestdien, 3. feb-
ruārī, ar divām svinī-
bām – skolas gada un 
nama priekšējā dārza at-
klāšanu. Pēc gadu ilgās 

pārbūves jaunais dārzs tagad veltīts 
ilggadīgajiem skolas darbiniekiem un 
pedagogiem – Gerhardam un Kārlim 
Brēmaņiem.

Skolas gada atklāšana iesākās ar 
godu viesu, skolēnu, skolotāju un ve-
cāku pulcēšanos skolas nama priek-
šējā dārzā. Skolas pārzinis Aldis 
Sveilis apsveica klātesošos jaunajā – 
2018. mācību gadā. Pēc skolas tradī-
cijām karogu ienesa jaunie 8. klases 
audzēkņi; sekoja Latvijas valsts himna 
un lūgšana 7. klases audzēkņu vadībā.

Indra Ritere, skolas bibliotekāre, 
tad izsniedza apliecības čaklajiem lasī-
tājiem, kuri 2017. mācību gadā bija pie-
dalījušies Latvijas Nacionālās Bibliotē-
kas lasīšanas veicināšanas programmā 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.

Dārza atklāšanu iesākot, klāteso-
šos uzrunāja skolas padomes priekš-
sēde Lāra Brennere. Lāra pateicās 
visiem, kas bija piestrādājuši dārza iz-
veidošanā, īpaši minot Paulu Kaspar-

sonu par skaisto dizainu un projekta 
vadīšanu, kā arī Līsu Birzuli par ide-
jas izstrādāšanu.

Aldis Sveilis uzrunā pateicās Kār-
lim Brēmanim par viņa lielo darbu. 
Viņš ir pazīstams Melburnas Latvie-
šu vidusskolas skolotājs un bijušais 
pārzinis, kurš vairāk nekā 40 gadus ir 
veltījis latviešu valodas izglītībai Mel-
burnā.

„Daugavas skola var būt pateicīgi 
par Kārļa tēvu – Gerhardu Brēmani,“ 
turpināja Aldis.

„Brēmaņa kungs Daugavas sko-
lā nostrādāja 35 gadus; 21 no šiem 
gadiem viņš bija pārzinis! Viņš bija 
skolas stūrakmens un pašaizliedzīgs. 
Nobeigšu ar viņa vārdiem – „darbs ir 
svarīgāks par darītāju“!“ stāstīja Al-
dis.

Tad Kārlis Brēmanis atklāja dār-
za plāksnīti.

Skolas saime arī pateicās Brunu 
ģimenei par ziedojumu remontdar-
ba projektam, par piemiņu bijušajam 

Daugavas skolas absolventam Iman-
tam, kurš pagājušā gadā aizgāja aiz-
saulē. Par godu Imantam Brunam pie 
dārza sola arī tiks piestiprināta piemi-
ņas plāksnīte.

Pēc atklāšanas goda viesi, skolotāji 
un vecāki jauki pakavējās jaunajā dār-
zā, cienājoties ar uzkodām un kafiju.

Skolas diena nobeidzās ar Mel-
burnas skautu un gaidu vienību rīkoto 
pēcpusdienu; tajā visa skolas saime 
baudīja ceptas desiņas un atspirdzinā-
jumus.

MLB Daugavas skola darbojās 
sestdienās no plkst.11.30 Melburnas 
Latviešu namā bērniem no sagatavo-
šanas klases līdz 8. klasei. Skola aici-
na savā saimē jebkuru bērnu un viņa 
ģimeni, kam ir interese apgūt latviešu 
valodu un uzzināt par latviešu kultū-
ru un izcelsmi! Tuvāku informāciju 
sniedz skolas pārzinis Aldis Sveilis 
(info@daugavasskola.com.au).

Iveta Samulis
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnā atklāts Brēmaņu dārzs
Skolas gada atklāšana

Daugavas skolas bibliotekāre Indra Ritere izsniedz liecības čaklajiem lasītājiem.
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Pārzinis Aldis Sveilis atklāj 2018. mācības gadu.  Pie karoga sardzes 8. klases 
audzēkņi – Markus Rolavs, Andrejs Kristovskis un Emīlija Cīrule.
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Kārlis Brēmanis (no labās) atklāj jau-
no Brēmaņu dārzu.  No kreisās: Aldis 
Sveilis un Markus Rolavs.
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Rakstu sērijā ir pienākusi kārta 
Sidnejas spēļu grupai. (Iepriekšējos 
rakstus par Pertas Zīļuku un Brisbanes 
Saules zaķi meklēt iepriekšējos laik-
rakstu numuros!)

Kāpēc tieši Kurkulīši? Sidnejas spē-
ļu grupa darbojas pie Sidnejas Latvie-
šu pamatskolas, kurā visām klasēm ir 
skaisti nosaukumi. Ir gan Vāverītes, gan 
Zaķīši un arī citi zvēriņi. Tad nu mazā-
kie ir kļuvuši par Kurkulīšiem. Šajā gru-
pā darbojas bērni, kas vēl neapmeklē 
Sidnejas Latviešu skolu, jo ir vēl mazi.

Sazinājos ar spēļu grupas vadītā-
jām un uzdevu dažus jautājumus.

Kā jūs sauc un kur jūs dzīvojat?
V.: Mani sauc Vēsma Putniņa. Es 

dzīvoju Sidnejā.
S.: Un mani sauc Sarma Strazda. 

Es arī dzīvoju Sidnejā.
Kā sauc jūsu spēļu grupu? 
V.: Mūsu pulciņš saucas Sidnejas 

Latviešu skolas spēļu grupa, jeb kād-
reiz to nosauc arī par Kurkulīšiem.

Kur un kad darbojas jūsu „Kurku-
līši“?

V.: Parasti mēs satiekamies sest-
dienu rītos no 9.30 – 11.30 Sidnejas 
Latviešu namā vai nu gleznu izstāžu 
zālē vai Mārtiņa Siliņa zālē. Tomēr 
pirms brauciena pie mums noteikti 
vajag sazināties; šobrīd skolā notiek 
pārrunas par darbošanās laiku maiņu.

 Cik ir bērnu jūsu pulciņā?
V.: Bērnu skaits ļoti svārstās. Daž-

reiz var atnākt viens, dažreiz desmit 
bērni. Pārsvarā nāk pieci vai seši bērniņi 
dažādos vecumos, sākot no zīdainīšiem 
līdz piecu gadu vecumam. Protams, 
visa darbošanās ir kopā ar vecākiem.

Ko jūs darāt nodarbībās?
V.: Mēs dziedam, ejam rotaļās, da-

rinām rokdarbus un veidojam mākslu. 
Mēs lasām grāmatas un vienkārši spē-
lējamies.

Vai vecāki arī piedalās nodarbībās?
V.: Protams, darbojas visi vecāki, 

bet pārsvarā Sarma, es un Kate Mačē-
na organizē nodarbības. 

Vai varat pastāstīt arī par sevi ne-
daudz? Kāda ir jūsu izglītība, aizrau-

šanās?
V.: Es esmu bērnudārza pedagogs 

pēc izglītības, bet patlaban pavadu lai-
ku ar savām divām mazajām meitiņām. 
Mācu vijoli skolas vecuma bērniem un 
mūziku mazajiem bērniem līdz skolas 
vecumam. Kādreiz es pati biju ļoti ak-
tīva latviešu sabiedrībā – vadīju kori, 
dejoju tautas dejās, bet tagad darbojos 
spēļu grupā. 

S.: Es pēc izglītības esmu zinātnie-
ce, bet pašlaik strādāju kā māte saviem 
diviem dēliem. Esmu Sidnejas tautas 
deju grupas Jautrais pāris vadītāja un 
mācu tautas dejas Sidnejas latviešu 
skolas bērniem. Kamēr mans vecākais 
dēls apmeklē skolu, tikmēr es darbo-
jos ar mazajiem spēļu grupas bērniem. 
Mans vīrs Aleksis arī palīdz mums ar 
nodarbībām un to organizēšanu.

Cik saprotu, spēļu grupas bērni 
piedalās arī dažādos pasākumos?

S.: Jā, spēļu grupas bērni aktīvi 
piedalās Sidnejas Latviešu skolas pasā-
kumos – ģimenes dienās, Jāņos un Zie-
massvētkos. Nupat Kurkulīši piedalījās 
pat Jaunatnes dienu deju pasākumā. 

Cik pārsteidzoši! Būs pieraduši pie 
skatītājiem jau no mazotnes! Vai jums 
liekas, ka šobrīd ir kādi izaicinājumi, 
ar ko saskaras spēļu grupa un skoliņa?

V.: Sidnejā ir diezgan grūti piesais-

tīt jaunus dalībniekus varbūt tāpēc, ka 
Sidneja ir tik ļoti plaša pilsēta, un ģi-
menēm ir grūti tik tālu ceļu mērot uz 
spēļu grupu.

S.: Es piekrītu, ka mūsu lielākais 
izaicinājums un vienlaicīgi arī mērķis 
ir piesaistīt un paturēt jaunus dalībnie-
kus. Protams, arī skolai vienmēr vajag 
jaunus brīvprātīgos skolotājus, kuri 
būtu ar mieru nākt un palīdzēt.

Jā, es saprotu. Ir ļoti grūti atrast 
jaunus cilvēkus, kuriem latvietība ir dzī-
vesveids un kuri vēlas ar to dalīties ar ci-
tiem, ziedot savu laiku un palīdzēt uztu-
rēt Austrālijā latviešu valodu un kultūru.

S.: Gribam tikai piebilst, ka esam 
atvērti jebkuriem priekšlikumiem un 
idejām. Dažreiz ģimenes norunā tik-
ties kur citur, sevišķi dienās, kad ir 
labi laika apstākļi, tāpēc sazinieties 
ar vadītājām personīgi vai rakstiet uz 
epastu: sydneylatvianschool@gmail.
com, kā arī meklējiet mūs FaceBook 
lapaspusēs Mazie sidnejieši vai Sidne-
jas Latviešu Skola.

Paldies jums par sarunu un pal-
dies par jūsu darbu, Vēsma, Sarma un 
Kate! Lai jums radošs Jaunais gads, 
un lai piepildās jūsu cerības!

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Rakstiņi par mazuļiem (3)
Sidnejas Latviešu skolas spēļu grupa – mīlīgāk saukti – „kurkulīši“

Spēļu grupa piedalās Jāņu pasākumā Sidnejas Latviešu namā.

„Kurkulīši“ rotaļājas un mācās. Spēļu grupa un tās vadītāja Vēsma dejo Jau-
natnes dienās.
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Rīgā, Ķīpsalas izstā-
žu hallēs trīs dienas, no 
2. – 4. februārim, pul-
cējās ceļotgribētāji un 
ceļojumu organizētāji, 
bet tas vēl nebija viss; 
šīs izstādes tiek rīkotas 

kā gadatirgi. Vienā paviljonā ārzemju 
tūrisma organizācijas, otrā Latvijas 
novadu. Ak, to košumu un dažādību!

Vispirms par tālajām zemēm. Sa-
rakstu neuzrakstīšu, mani nekas kon-
krēts neinteresēja, jo Austrālija nebija 
pārstāvēta, un kā nokļūt uz Uluru ne-
varēju uzzināt. Šajā paviljonā ļoti plaši 
bija pārstāvēti mūsu kaimiņi – Lietuva 
un Igaunija.

No Lietuvas stendiem tuvāk ie-
pazinos ar Šauļu piedāvājumu. Šauļi 
nav liela pilsēta un atrodas tuvu Lat-
vijas robežai, un šo pilsētu latvieši ir 
iecienījuši jau sen. Bez vēsturiskās 
apbūves šeit ir daudz pieminekļu un 
mazās arhitektūras formu, ļoti daudz 
dažādu muzeju, botāniskais dārzs, 
gājēju bulvāris un šokolādes muzejs 
Rūta – pirmais Baltijas valstīs. Šauļu 
prezentācijas stendā četri jauni cil-
vēki, pārstāvoši Aušras muzeju, kas 
ir viens no vecākajiem (1923. gads) 
un lielākajiem Lietuvā, šokolādes 
muzeju Rūta. Tur uzzināsiet ne tikai 
par šokolādes industriju Lietuvā un 
tās vecākajā konfekšu fabrikā Rūta”, 
bet arī četru gadu tūkstošu ilgās šo-
kolādes lietošanas kārtību pasaulē un 
Šauļu Tūrisma informācijas centru, 
kur zin visu par šo pilsētu. Bija iespē-
ja redzēt, kā top šokolādes konfektes 
no karstas šokolādes masas līdz plā-
nām, dekorētām plāksnītēm. Man bija 
ļoti interesanti to visu redzēt. Lai arī 
Latvijā ir divi šokolādes muzeji Lai-
ma un Pūre, bet programmas nagla 
bija kakao koka pāksts ar pupām (vie-
nu kakao pupu ieguvu savā īpašumā). 
Tas bija ļoti interesanti un atraktīvi, 
paldies Meilute, Andrius, Alvydas un 
Gintautas!

Igaunija joprojām piedāvā SPA 
pakalpojumus. Izrādās, latvieši tos ar 
prieku izmanto. Igaunijas iepazīšanas 
programma ir ļoti plaša un dažāda – 
salas, ūdeņi, meži un purvi, pilsētas un 
vieta Peipusa ezera krastā, kur dzīvo 
seti, ne visiem zināmi – ar izteiktām 
tradīcijām, pareizticīgie. Savācu visu 
drukāto informāciju un ļoti ceru, ka 
vasarā izdosies tur nokļūt. Setu tau-
tastērpu valkāšanas noteikumi ir ļoti 
sena tradīcija, un tikai redzot setu sie-
vieti tautastērpā, ir iespējams daudz 
pastāstīt par viņu. Vainags, lakats, 
matu sakārtojums, priekšauts, sud-
raba naudiņas važiņā un sakta, ar to 
greznojas tikai precētās, un vienlaicī-
gi tā ir pārticības lieciniece; jo lielāka 
sakta, jo īpašniece bagātāka. Baidos 
rakstīt sīkāk par tautastērpu, jo varu 

ko sajaukt. Esmu ļoti pateicīga savai 
tautietei, Ilzei Salnājai-Vārvai (Värv) 
par visu stāstīto, kas izraisīja milzīgu 
interesi. Tātad, jābrauc uz Šauļiem un 
pie setiem!

Jā, visu triju Baltijas valstu Tū-
risma informāciju centru bukleti tiek 
izdoti arī kaimiņvalstu valodā, pie-
mēram, par setiem varu lasīt latviešu 
valodā.

Latvijas paviljonā bez novadu 
stendiem pilnā sparā rit degustācijas 
un tirdzniecība, un visam pāri skan 
skatuve – tas, kas tur notiek. Vismīļā-
kais novads man ir Talsi. Tā ir nepa-
gurstoša enerģija un izdoma, kas nāk 
ne tikai no Tūrisma informācijas cen-
tra, bet arī no iedzīvotāju ieinteresētī-
bas un līdzdarbības. Iepriekšējā gada 
ļoti veiksmīgs darbs bija Talsu gleznu 
reprodukciju izvietošana konkrētās 
pilsētas vietās, arī pats atklāšanas pa-
sākums bija augstā līmenī. Šogad Tal-
su TIC kopā ar pilsētas Kinoloģisko 
centru Ķīpsalas izstāžu hallē visiem 
atgādināja, ka šis ir suņa gads, un uz 
skatuves tika sniegti ļoti labi audzi-

nātu suņu paraugdemonstrējumi, pie 
tam ātrā tempā, nepārtrauktā kustībā 
un ļoti skaļas mūzikas skaņās (skaņa 
ir halles mīnuss). Nebija nekādu sen-
sāciju, bet viss ritēja ļoti saskaņoti, un 
mani pārsteidza suņu draudzīgums. 
Visi bija lielāki par vidējo augumu, un 
nekādas riešanas, ko nu nekādi nevar 
teikt par suņu izstādēm. Tātad šogad ir 
Talsi, vau, kas ietver arī dažus sadzī-
visku situāciju risinājumus.

No Talsiem devos uz Alsungu pie 
suitu sievām. Viņu dēļ braucu uz izstā-
di arī otrā dienā, jo suitu sievas un vīri 
un dūdenieki koncertēja veselu stun-
du. Nu kad tad vēl būs tāda izdevība, 
tik daudz redzēt un dzirdēt! Pirmo rei-
zi redzēju suitu vīrus un dūdeniekus. 
Koncertu noslēdza Armanda Alkšņa 
dziesma Kuršu dzīru dziesma, nav iz-
slēgts, ka to drīz dziedās visā Latvijā 
un arī Veseris Austrālijā.

Tagad mazliet par tērpiem; tie ir 
ļoti krāšņi un dažas detaļas – fantas-
tiskas, piemēram, adītās zeķes gan vī-

Balttour 2018 – 25 gadi
Tūrisms pasaulē un Latvijā

Ilze Salnāja-Vārva (Värv) setu tautastērpā Setomaa tūrisma stendā.
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Šauļu stends. No kreisās: Alvydas Ziemelis (Šauļu TIC), Andrius Kvedaras (muzejs 
„Aušra“), Gintautas Plunge (Šauļu TIC) un Meilute Požemeckaite (muzejs „Rūta“).
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Izdevniecība Liels un mazs laidu-
si klajā jaunu bilžu grāmatu bērniem 
Bize un Neguļa, kas veidota pēc ani-
mācijas studijas Atom art tāda paša 
nosaukuma filmas motīviem. Lotes 
Eglītes scenāriju grāmatai adaptējusi 
Inese Zandere, bet ilustrācijas veido-
jis mākslinieks Reinis Pētersons.

Kad galvenās varones Bizes ve-
cākiem piedzimst vēl viens bērniņš – 
mazās meitenes brālītis – viņa jūtas 
atstumta un vientuļa, jo vecākiem 
uzmanība un laiks pēkšņi jādala starp 
Bizi un jaundzimušo. Meitene aizvien 
vairāk laika pavada ar savu iedomu 
draugu Neguļu, kurš mēģina palīdzēt 
risināt radušos situāciju ne gluži pašos 
veiksmīgākajos veidos – varētu taču 
brālīti kopā ar vecmammu aizsūtīt uz 
Mēnesi, un viss atkal būtu pa vecam!

Nopietnā, bet maz apspriestā tēma 
par vecākā bērna izjūtām, ģimenē ie-
nākot vēl vienam bērnam, stāstā ri-
sināta ar viegli nebēdnīgu humoru, 
tomēr tajā netrūkst arī aizkustinošu 
brīžu. Turklāt notikumi attīstās uz tu-
vojošos Ziemassvētku fona.

25 minūtes garā animācijas studijas 
Atom art filma Bize un Neguļa šogad 
Nacionālās kino balvas konkursā sa-
ņēma Lielo Kristapu kā gada Labākā 
animācijas filma. Tāpat pie Lielajiem 
Kristapiem tika filmas režisors Edmun-
ds Jansons un scenārija autore Lote 

Eglīte. Filmas radošajā komandā dar-
bojās arī mākslinieks Reinis Pētersons, 
kurš veidojis ilustrācijas Bizes un Negu-
ļas grāmatai. Pie grāmatas dizaina strā-
dājuši Artis Briedis un Rūta Briede.

Vienlaikus ar Liels un mazs jauno 
grāmatu studija Atom art izdevusi arī 
Bizes un Neguļas DVD – abi uzņēmu-
mi jau iepriekš veiksmīgi sadarboju-
šies, radot Lupatiņu animācijas filmas 
un grāmatas.

Izdevniecības Liels un mazs grā-

matas par vislabāko cenu iespējams 
iegādāties izdevniecības birojā Tēr-
batas ielā 49/51-12 un mājaslapā www.
lielsmazs.lv, kā arī visos lielākajos grā-
matu veikalos, galerijā Istaba, veikalā 
M50, grāmatnīcā MrPage, kultūrpreču 
mājā NicePlace telpa un citur.

Sekot izdevniecības jaunumiem var 
twitter.com/lielsunmazs, facebook.com/
lielsunmazs, facebook.com/BIKIBUKS.

Andrejs Vīksna
Izdevniecības „Liels un mazs“ kopvedis

Politiskā līmenī ak-
tualizējoties remigrāci-
jas jautājumam, viena no 
diasporas grupām, kas 
izrāda vislielāko gatavī-
bu atgriezties Latvijā pa-
visam, ir Eiropas valstīs 
strādājošie pirmspensi-
jas vecuma cilvēki. Līdz 
šim remigrācija tiek ap-
svērta tikai darbaspēka 

trūkuma un demogrāfisko izaicināju-
mu kontekstā. Taču Eiropas Latviešu 
apvienības (ELA) veikta aptauja lieci-
na, ka pensijas vecuma cilvēki atgrie-
žoties var Latvijā, īpaši reģionos, dot 
finansiālu un nemateriālu pienesumu.

ELA laikposmā no 2017. gada 
28. decembra līdz 2018. gada 3. jan-
vārim veica sociālo tīklu zibaptauju 
starp Latvijas piederīgajiem brieduma 
gados, kas dzīvo ārvalstīs un apsver, 
vai pensionējoties atgriezties Latvijā 
vai palikt ārzemēs. Aptaujas mērķis 
bija izzināt pirmspensijas un pensijas 
vecuma diasporas piederīgo apsvēru-
mus saistībā ar iespējamu atgriešanos 
Latvijā pensijas vecumā, lai iegūtu da-
tus, kas pie attiecīgas politiskas gribas 

palīdzētu praktiski atvieglot ārvalstīs 
mītošo senioru remigrāciju.

Aptaujā īsā laikā svētku periodā 
piedalījās 110 respondenti no 7 valstīm 
(Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas, Norvē-
ģijas, Zviedrijas, Islandes un Austrā-
lijas), kas norāda uz respondentu vērā 
ņemamu interesi un atsaucību. Res-
pondentu vidējais vecums ir 49,8 gadi, 
un starp tiem ir 28% vīriešu un 72% 
sieviešu. Aptauja uzrāda, ka 70,9% 
apsver iespēju pensijas vecumā at-
griezties Latvijā. Kā faktori, kas kavē 
izlemt atgriezties Latvijā, norādīti gan 
praktiski apsvērumi: mītnes zemē se-
niori saņems labāku aprūpi (28,2%) vai 
Latvijā vairs nav mitekļa (10,2%), gan 
emocionāli apsvērumi: cilvēki Latvijā 
nejūtas gaidīti (23,8%), jūtas mītnes 
zemē iedzīvojušies (16,5%) vai tuvi-
nieki mīt ārvalstīs (10,2%). Visvairāk 
respondentu pie atgriešanās Latvijā ap-
mestos uz dzīvi Vidzemē (33%), Rīgā 
(27,5%) un Kurzemē (21,1%), dzīves-
vietu visbiežāk izvēloties tuvumā radu 
un draugu dzīvesvietai (30,6%) vai 
dzimtajā pilsētā vai novadā (26,9%).

Aptauja uzrāda, ka aptuveni puse 
respondentu līdz ar atgriešanos Latvijā 

ieguldītu pensijas 800-1667 EUR/mēne-
sī un trešā daļa – pensijas 250-800EUR/
mēnesī. 80% respondentu turklāt sa-
ņems Latvijas pensiju, kas atgriežoties 
tiktu tērēta nevis ārvalstīs, bet Latvijā. 
Savukārt 88,9% respondentu norādīja, 
ka Latvijā neatgriezīsies, ja Latvijā tiks 
atvilkts nodoklis arī ārvalstī nopelnī-
tajai minimālajai pensijai, ko mītnes 
zemē ar nodokļiem neapliek. „Aptauja 
liecina, ka pie ārvalstu neapliekamā 
minimuma aizsardzības Latvijā valsts 
un pašvaldību budžetu papildinātu vērā 
ņemami iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi, kas ļautu stiprināt pašvaldī-
bu kapacitāti un pakalpojumus. Nema-
teriālais ieguvums būtu mūsu senioru 
iespēja vecumdienas pavadīt dzimtajās 
pilsētās un novados savu tuvinieku lokā, 
kā arī viņu joprojām ārvalstīs mītošo 
bērnu un mazbērnu saiknes uzturēšana 
ar Latviju,“ komentē ELA vicepriekš-
sēde Elīna Pinto.

ELA šajā saistībā ir Saeimā iesnie-
gusi priekšlikumu atgriežoties tāpat 
kā attiecīgajā ārvalstī ar ienākuma no-
dokli neaplikt Eiropā nopelnītās pen-

Zibaptauja Eiropā strādājošiem diasporas piederīgiem
Tie vēlas pensijas vecumā atgriezties Latvijā 
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Trešdien, 17. janvārī, Melburnas 
Latviešu ciemā viesojās žurnālists 
no Latvijas – Pauls Raudseps.* Viņš 
dzimis un audzis Amerikā, bet dzīvo 
Latvijā jau kopš deviņdesmito gadu 
sākuma. Kupli apmeklētā priekšlasīju-
mā viņš pastāstīja gan par savu piere-
dzi žurnālistikā Latvijā, gan dalījās ar 
pārdomām par Latviju šodien.

Pauls beidzis Hārvarda universitāti 
ar bakalaura grādu krievu un padomju 
studijās (Russian and Soviet Studies). 
1990. gadā viņš devās uz Rīgu, lai 
strādātu Tautas frontē. Tur viņam ar 
domubiedriem radās ideja, ka Latvijai 
nepieciešama Rietumu tipa avīze, un 
rezultātā 1990. gada novembrī sāka iz-
nākt laikraksts Diena. Līdz 2000. ga-
dam Pauls Dienā atbildēja par ziņu blo-
ku, bet pēc 2001. gada par komentāru 
lappusi. Dienas iedibinātie žurnālisti-
kas ētikas principi, tā stingrais atbalsts 
Latvijas Rietumu virzībai un tā politis-
kā neatkarība un pētnieciskā žurnālis-
tika nodrošināja, ka daudzus gadus tas 
bija Latvijas vadošais laikraksts.

Diemžēl ekonomiskās krīzes lai-
kā zviedru mediju koncerns Bonnier, 
kurš gadu gaitā bija uzpircis lielāko 
daļu laikraksta izdevēja akciju, Dienu 
pārdeva vietējiem oligarhiem. Kopā 
ar vairāk nekā 20 citiem žurnālistiem 
Pauls Dienu atstāja un kopā ar domu-
biedru grupu dibināja nedēļas žurnālu 
Ir, lai Latvijā saglabātos vismaz viens 
politiski neatkarīgs drukas izdevums. 
Ir iznāk jau gandrīz astoņus gadus un 
ir spējis pierādīt, ka šāds neatkarīgs, 
kvalitatīvs žurnāls Latvijai ir nepiecie-
šams. 2017. gada vasarā tas publicēja tā 
saucamās oligarhu sarunas – Aināra 
Šlesera starp 2009. un 2011. gadu slepe-
ni ierakstītās apspriedes, kurās lasāms, 
kā politika tiek izmantota, lai vairotu 
ietekmīgu cilvēku labklājību. Publikā-
cijas izsauca milzīgu rezonansi Latvijas 
sabiedrībā, un Pauls cer, ka tās liks vē-
lētājiem rūpīgi pārdomāt, par ko balsot 
šogad oktobrī gaidāmajās vēlēšanās.

Pauls arī iezīmēja Latvijai svarīgā-
kos šā brīža izaicinājumus. Šogad svi-

nam valsts simtga-
di, un tiešām ir ar 
ko lepoties. Gan 
Latvijas Repub-
likas izveidošana 
pirms simts ga-
diem, gan tās ne-
atkarības atgūšana 
pirms 27 gadiem ir 
politiski brīnumi, 
un Latvija nekad 
nav bijusi tik turī-
ga un droša kā šo-
dien. Tomēr tikai 
retais teiktu, ka 
valstij vairs nebūtu nekādu problēmu. 
Gan veselības aprūpes, gan izglītības 
sistēmās nepieciešamas nopietnas re-
formas, demogrāfiskā situācija izraisa 
lielas bažas, tieslietu sistēmas trūkumi 
izsauc daudzos sašutumu.

Taču Latvija ir nonākusi jaunā, 
kopš neatkarības atgūšanas nebijušā 
situācijā. Līdz šim daudzas problēmas 
varējām risināt, meklējot paraugus ār-
zemēs, kā tas bija laikā, kad iestājamies 
Eiropas Savienībā un NATO, vai arī 
apstākļi lielā mērā diktēja risinājumus, 
kā tas bija ekonomiskās krīzes laikā. 
Tagadējiem izaicinājumiem risinājumi 
jāmeklē pašiem, un tiem ir jābūt tieši 
Latvijas apstākļos sakņotiem, nevis 
no ārvalstīm atvēstiem un iedēstītiem 
mūsu zemē. Diemžēl šogad pirmo rei-
zi kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 
pirms vēlēšanām nav saredzama viena 
spēcīga, rietumniecisku reformu atbal-
stoša partija. Ir vairākas mazākas par-
tijas, kas pretendē uz šo svarīgo vietu 
Latvijas politiskajā spektrā, tomēr nav 
skaidrs, kuras no tām spēs pārliecinoši 
startēt Saeimas vēlēšanās.

Pauls aicināja visus klātesošos pie-
dalīties vēlēšanās un atbalstīt kādu no 
partijām, kuras atbalsta godīgu valsts 
pārvaldību un spēcīgas saites ar Rietu-
miem. Protams, ir grūti no Austrālijas 
izsekot visiem Latvijas politikas līk-
ločiem, taču Pauls vērsa uzmanību uz 
vienu svarīgu atskaites punktu. Maijā 
beidzas amata termiņš Latvijas galvenā 

izlūkdienesta – Satversmes aizsardzī-
bas biroja – vadītājam Jānim Maizītim. 
Viņš gan kā ģenerālprokurors, gan kā 
SAB vadītājs ir pierādījis, ka viņš aiz-
stāv tiesiskumu un valsts drošību, nevis 
kādus ietekmīgus politiķus vai uzņē-
mējus. Laikā, kad viņš bija ģenerālpro-
kurors, tika uzsākta ietekmīgā oligarha 
Aivara Lemberga tiesāšana par korup-
ciju, un kā SAB direktors viņš ir liedzis 
pieeju valsts noslēpumam vairākiem 
politiski ietekmīgiem cilvēkiem. Politi-
ķu nostāja Maizīša pārvēlēšanā var kal-
pot kā atskaites punkts, kas ļaus atsijāt 
partijas, kuras pirmā vietā liek valsts 
drošību, no tām, kurām svarīgākās ir 
sponsoru intereses.

Pauls arī atbildēja uz vairākiem 
klausītāju jautājumiem, gan par oli-
garhu sarunās lietoto krievu lamu-
vārdu nozīmi, gan par to, kā vislabāk 
saprast, kuriem žurnālistiem var uz-
ticēties, gan par nepieciešamību ār-
zemju latviešu organizācijām atbalstīt 
vēstures pētījumus par padomju laiku, 
gan par simtgades svinību radītajām 
paliekošajām vērtībām.

Noslēgumā Latviešu ciema pār-
valdniece Ingrīda Houka (Hawke) pa-
teicās Paulam par uzstāšanos un uzdā-
vināja viņam grāmatu Latviešu ciems 
Melburnā 1986 – 2016.

NN
Laikrakstam „Latvietis“

* http://www.laikraksts.com/raksti/6690

Viesis no Latvijas
Pauls Raudseps Latviešu ciemā Melburnā

Pauls Raudseps Latviešu ciemā Melburnā.

FO
TO

 D
ai

la
 P

ik
so

ne

sijas minimumu, arī ja tas pārsniedz 
Latvijas pensiju neapliekamo mini-
mumu 250 EUR apmērā (šādu aizsar-
dzību Latvija jau ir piešķīrusi ASV un 
Kanādā nopelnītajām pensijām, bet 
Krievijas un Ukrainas pensijas Latvijā 
ar nodokli neapliek vispār). Aptaujas 
komentāros izskanēja arī aicinājumi 
pielikt pūles, lai uzlabotu visu Latvijas 
pensionāru kopējo smago situāciju, un 
bažas, vai to palīdz darīt tādi īpaši re-
žīmi kā jau pastāvošie. 

ELA piesardzīgas remigrācijas ap-

lēses rāda, ka šādam režīmam Eiropas 
gadījumā būtu pozitīva ietekme uz Lat-
vijas ekonomiku un valdības finansēm: 
patēriņš (pirktspēja) pieaugtu vismaz 
par 0,3-0,6% no IKP, ietekme uz IKP 
līmeni vismaz par 0,1-0,3% no IKP, un 
netiešais nodokļu ieņēmumu efekts va-
rētu būt līdz 0,1% no IKP. Turklāt 18 
Eiropas valstis saviem pensionāriem 
pat ārvalstīs saglabā tiesības uz veselī-
bas aprūpes izmaksu segšanu, tādējādi 
remigrējušu senioru gadījumā nenoslo-
gojot, bet papildus subsidējot Latvijas 
veselības aprūpes sistēmu. Līdzīgi no-
dokļu režīmi ārvalstu pensiju piesaistei 
pastāv arī citās Eiropas valstīs kā, pie-

mēram, Portugālē un Spānijā.
Elīna Pinto

ELA vicepriekšsēde

ELA ir apvienojušās 23 latviešu un 
latviešu sadraudzības nevalstiskās or-
ganizācijas no 18 Eiropas valstīm ārpus 
Latvijas. ELA mērķis ir pārstāvēt Eiro-
pas latviešu diasporas intereses, saska-
ņot biedru organizāciju darbību infor-
mācijas, latviskās izglītības un kultūras 
un pilsoniskās līdzdalības jomās, kā arī 
veicināt sadarbību starp biedru organi-
zācijām un partneriem Latvijā. ELA ir 
Latvijā reģistrēta biedrība ar sabied-
riskā labuma organizācijas statusu.

Zibaptauja Eiropā...
Turpinājums no 8. lpp.
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Davosā Dace Melbārde kopā ar 
kultūras līderiem vienojās par aug-
stas kvalitātes būvniecības kultūras 
veidošanu. Kultūras ministre Dace 
Melbārde, atgriežoties no Pasaules 
Ekonomikas foruma un kultūras mi-
nistru konferences, pauž gandarījumu, 
ka Eiropas kultūras mantojuma gada 
ietvaros ir aktualizēta arhitektūras un 
kvalitatīvas būvniecības nozīme har-
moniskas dzīves telpas veidošanā un 
kultūras loma ekonomikas attīstībā.

„Man bija gods pārstāvēt Latviju 
kultūras līderu delegācijā, kas pirms 
Pasaules Ekonomikas foruma divas 
dienas Šveices prezidenta vadībā strā-
dāja pie Davosas deklarācijas par 
augstas kvalitātes būvniecības kultūru 
Eiropā. Ar savu klātbūtni konferenci 
pagodināja arī Pasaules Ekonomikas 
foruma dibinātājs Klauss Švābe, kurš 
runāja par nepieciešamību ekonomi-
kas un IT jautājumos respektēt kultū-
ras lomu. Jo tieši kultūra atver rado-
šo potenciālu, kas palīdz pielāgoties 
mainīgajai daudzveidībai, to pieņemt 
un ar savām priekšrocībām pavērst 
kvalitatīvas dzīves telpas veidošanai. 
Prieks, ka šī pārliecība tika ietver-
ta arī Pasaules Ekonomikas foruma 
programmā, kurā papildus diskusijām 
par ceturto industriālo revolūciju un 
tās ietekmi netrūka arī kultūras un 
radošuma. Līdzās atklāšanas Kristāla 
ceremonijai, kur godināja trīs kultūras 
līderus, un laikmetīgās dejas pirmizrā-
dei „Gadalaiki“ ar baleta zvaigzni Ro-
berto Bolli, foruma laikā katru dienu 
tiek piedāvātas diskusijas un darbnī-
cas par kultūras un radošuma jautāju-
miem. Aizgājušajās dienās pārrunātais 
un dzirdētais ir patiesi iedvesmojošs, 
taču tai pat laikā liek apzināties, cik 
daudzi izaicinājumi sagaida kultūras 
nozari nākotnē,“ akcentē D. Melbārde. 

Ministru konferencē Davosā Mel-
bārde kopā ar citiem Eiropas kultūras 
līderiem vienojās par jaunas politiskās 
dienaskārtības nepieciešamību kvali-
tatīvas būvniecības kultūras veidoša-
nai Eiropā. Eiropas kultūras manto-
juma gads ir atbilstošs brīdis novērtēt 
izcilo meistarību, ar kādu ir radītas 
būves pagājušajos gadsimtos, un vien-
laikus uzņemties lielāku atbildību par 
to, kā šīs vērtības tiek papildinātas 
un jaunradītas. Tas ne tikai apliecina 

mūsu laika estētisko gaumi un arhi-
tektūras tendences, bet veido labāku 
dzīves telpu, piederības sajūtu vietai 
un vēlmi aktīvāk iesaistīties savas ko-
pienas veidošanā.

Davosā ministre stāstīja arī par 
Latvijas pieredzi, kā ieguldījumi kvali-
tatīvā kultūras infrastruktūrā ietekmē 
kultūras patēriņu un sabiedrības līdz-
dalību. Pēdējo gadu laikā mūsu valstī 
ir viens no straujāk augošajiem kultū-
ras patēriņa rādītājiem Eiropā, pērn 
tas audzis par 22%. Tāpat D. Melbārde 
izcēla labās prakses piemērus – pēc 
Gaismas pils būvniecības pabeigšanas 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ap-
meklējums trīskāršojies. Savukārt pēc 
veiksmīgiem renovācijas projektiem 
Latvijas muzejus pērn apmeklējuši par 
34% vairāk nekā iepriekš.

Tāpat Davosā D. Melbārdei bija 
divpusējā tikšanās ar Šveices Pre-
zidentu un kultūras ministru Alēnu 
Bersē, kuras laikā abas puses pārru-
nāja iespējas ciešāk sadarboties kultū-
ras jomā. Prezidents un ministre aplie-
cināja Šveices kohēzijas instrumenta 
nozīmīgumu abu valstu attiecībās un 
pārrunāja tā pielietošanas iespējas Da-
vosas deklarācijas īstenošanā – aug-
stas kvalitātes būvniecības kultūras 
veidošanā Eiropā. Ministre ielūdza 
jūnijā prezidentu piedalīties Latvijas 
simtgadei nozīmīgo dižgaru Raiņa un 
Aspazijas ekspozīcijas atklāšanā Švei-
ces pilsētā Lugano, kur abi rakstnieki 

pavadījuši vairākus trimdas gadus.
Kultūras ministru konferencē tika 

pieņemta Davosas deklarācija, kas 
paredz attīstīt augstas kvalitātes būv-
niecības kultūras principus un idejas, 
uzsverot to ietekmi uz sabiedrību. 
Savā runā ministre pauda prieku, ka 
dokumentā ir attīstīti uzstādījumi, 
par kuriem starptautiskā konferencē 
2015. gadā diskutēja arī Rīgā. Arī Lat-
vija, savas prezidentūras laikā Eiropas 
Savienības Padomē, kultūras mantoju-
ma, mūsdienu arhitektūras un dizaina 
mijiedarbību bija izvirzījusi kā vienu 
no savām prioritārajām tēmām.

Ielūgumu piedalīties šajā nozīmī-
gajā pasākumā kultūras ministre sa-
ņēma jau pērnā gada vasarā, kad Luk-
semburgā pulcējās Eiropas Savienības 
Kultūras mantojuma saglabāšanas 
darba grupa.

Ginta Bormane
Kultūras ministres padomniece 

sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas kultūras ministre Davosā
Piedalās pasaules Ekonomikas foruma un kultūras ministru konferencē

Kultūras līderu delegācija.
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LR kultūras ministre Dace Melbārde.
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Kad dzīves gaitas stai-
gājot, garākas kļūst ēnas, 
tad domas un atmiņas 
biežāk kavējas pagātnē. 
Daudz kas tika piedzīvots 
un pārdzīvots. Ir bijuši gan 
priecīgi un saulaini, gan 

arī skumīgi brīži, gan arī tādi, par kuriem 
tagad tikai jāpasmīn. Visi šie brīži ir it kā 
sakopoti vienā lielā puķu klēpī, kur katrai 
dienai ir savs ziediņš, un katram ziedi-
ņam ir savs stāsts. Ja vien atmiņa to spēj, 
tad var ik vienu no šie ziediņiem izvilkt 
un censties viņa stāstiņu atcerēties un no 
jauna pārdzīvot. Tāda nu ir mūsu dzīve.

Man šodien gadījās rokās lilijas 
zieds. Tā kā lilijas zieds ir skautu sim-
bols, tad prātā ienāca kāds notikums 
no manām skautu gaitām, kas notika 
septiņdesmit gadus atpakaļ – mana tik-
šanās ar Dānijas karali Frederiku IX.

Tanī laikā mums, latviešu skautiem 
Dānijā, bija ļoti sirsnīga sadarbība ar 
Dānijas skautiem. Sadarbojāmies visā-
di, un viņi mūs aicināja arī piedalīties 
savās lielajās nometnēs – džamborejās. 

Viena no tām notika 1947. gadā Marse-
lisborgā, kur piedalījās skauti ne tikai no 
Eiropas, bet arī no citiem kontinentiem. 
Mēs uz to dūšīgo gatavojāmies, pat uz-
taisījām mūsu apakšnometnei vārtus 
ar uzrakstu LATVIJA. Mūsu apakšno-
metne gadījās tādā interesantā vietā, 
kur nometnes celiņš pagriezās, bet ejot 
taisni, varēja ieiet tieši mūsu vārtos. Un, 
vienā gadījumā, tas arī notika.

Kad atklāšanas dienā visa lepnā svīta, 
ar karali priekšgalā, soļoja pa nometni, ga-
dījās, droši vien, bez kaut kādas iepriek-
šējas plānošanas, ka viņi vienkārši iegāja 
pie mums, mūsu īpatnējos vārtos, kādi 
nevienam citam nebija. Mēs, kā jau tādās 
reizēs mēdz būt, stāvējām ierindā un svei-
cām karali. Šo notikumu tūlīt izmantoja 
arī mūsu vadītājs Jānis Krieķis un tūlīt 
bija klāt ar mūsu lielo autogrammu albu-
mu. Viens no dāņu vadītājiem tūlīt pielie-
cās, un uz viņa muguras tika uzlikts šis 
albums, kurā karalis arī parakstījās. Es, 
fikss puika būdams, tūlīt uzliku arī savu 
personīgo albumiņu, un situācija iznāca 
tāda, ka karalim cits nekas neatlika, kā 

parakstīties arī man. Bet šis paraksts iznā-
ca tāds savāds. Karalis nevis ņēma manu, 
viņam sniegto pildspalvu, bet izvilka no 
kabatas pats savu rakstāmo. Taču, uzraks-
tot trīs pirmos burtus izrādījās, ka tas lāga 
nerakstījās, un karalis nobeidza rakstīša-
nu ar manu pildspalvu. To tad var uz šī pa-
raksta arī skaidri redzēt. Vēlāk izrādījās, 
ka karalis nekur citur nebija apstājies un 
nemēdzot ar savu parakstu tik vienkārši 
mētāties. Dāņu skautu vadītāji, gribēdami 
šo parakstu iegūt, pat piedāvāja man lielu 
naudas summu par to...

Runājot par parakstiem un pašķirs-
tot šo grāmatiņu dažas lapas tālāk, at-
klājas vēl viens ievērojams paraksts, ko, 
skautu gaitas staigājot, dabūju no skautu 
kustības dibinātāja Lorda Beiden-Paue-
la (Baden-Powell) kundzes, pasaules 
gaidu vadītājas Lēdijas Olaves.

Man kādreiz ir vaicāts: nu, un ko 
tas viss tev ir devis? Atbilde ir pavisam 
īsa – ATMIŅAS.

Viktors Bendrups
2017. gada 23. oktobrī

Laikrakstam „Latvietis“

Atmiņas
Par notikumu pirms septiņdesmit gadiem

Dānijas karalis Frederiks IX parakstās Viktora Bendrupa autogrammu kladītē; karaļa paraksts kladē.

riem, gan sievām, tāpat dūrgaļi (sauc 
arī par maučiem). Ievēroju, ka vīri 
lepni izrāda dūrgaļus (tie ir tādas kā 
aproces, adītas ar pērlīšu rakstiem). 
Suitu sievām ir raksturīgs daudzbalsī-
bas dziedājums – burdons. Vēl citādi 
viņas kļuvušas slavenas ar dokumen-
tālo filmu Ručs un Norie (2015. g., re-
žisore I. Kolmane; lomās: Norie Tsu-
ruta un Marija Steimane Ruch). Un ja 
tā pa īstam, visu taisnību – viņas ir ļoti 
sirsnīgas, laipnas un mīlīgas un reizēm 
runā tā, ka uzacis saceļas. Paldies par 
iespēju iepazīties tuvāk!

Ļoti interesants bija Latvijas Etno-
grāfiskā brīvdabas muzeja stends; 
darbnīcas: keramiķis, audēja, adītāja, 
pinējs tāds un pinējs citādāks un vēl 
daži senu arodu meistari, kā arī Prie-
des krogs ar piecstāvīgas tortes un 
cigoriņu kafijas cienastu. Tā es divas 
dienas skatījos koncertus (pat Uzbe-

kistānas Fergānas ielejas dejotājas ek-
sotiskos tērpos), ēdu torti, sklandrau-
šus, smeķēju Šauļu kvasu un Sabiles 
vīnu.

Tagad pa ziemu plānošu vasaras 
braucienus.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Balttour 2018 – 25 gadi
Turpinājums no 7. lpp.

Brīvdabas muzeja meistars.
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12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2018. gada 9. februārī

Šogad otrā saruna 
man atkal ir ar vienu 
trimdas bērnu mazbēr-
nu. Šoreiz tā ir Nora 
Inveisa, kura ir manu 
klases biedru Ulda un 
Anneles Blumbergas In-
veisas mazmeita Nora. 

Viņi, liekas, bija vienīgais pāris no 
mūsu Pinnebergas vidusskolas vienīgā 
izlaiduma, kas pēc skolas beigšanas 
palika kopā uz mūžu un apprecējās kā 
High school sweethearts.*

Kad Nora pie manis atnāk, man jau 
liekas, ka pazīstu viņu sen, un sarunas 
mums vedas viegli un neiespiesti. Kad 
pastāstu viņai, ko gribu, viņa tūlīt arī 
sāk.

„Mans tētis Māris Inveiss uzau-
ga Milvokos un, saprotams, ka izgāja 
visas latviešu skolas un skoliņas. Ma-
nas mammas vārds bija Gita Grigors, 
un viņa uzauga Toronto. Arī Toronto 
bija ļoti cieša un latviska sabiedrība. 
Viņi satikās kādā latviešu sarīkojumā 
un, tuvāk iepazinušies, arī apprecējās 
un pārcēlās uz Kaliforniju, un es tur 
1990. gada 21. martā piedzimu. Bet 
drīz pēc tam viņi atkal pārcēlās uz To-
ronto, un tāpēc es tiku uzaudzināta ļoti 
latviskā garā. Tāpat kā mani vecāki, arī 
es izgāju visas latviskās skolas paralēli 
Kanādas skolām. Vidusskolu Humber-
side Collegiate es pabeidzu Toronto un 
savu laiku nogāju arī Toronto Univer-
sitātē, kur es 2013. gadā dabūju baka-
laura grādu angļu valodā un literatū-
rā. Pēc tam kādu brīdi strādāju kādā 
kafejnīcā un tad Čikāgas Universitātē 
pamācījos rediģēšanu (editing), dabūju 
sertifikātu. Čikāgā es iepazinos ar savu 
tagadējo draugu Māri Lucānu.

It sevišķi Toronto – rajonā, kur mēs 
dzīvojām, bija arī daudz citu latviešu 
ģimeņu, un man tur bija daudz drau-
gu. Arī manā Kanādas skolā gāja diez-
gan daudz latviešu bērnu, un tur mani 
draugi vairākumā bija latvieši. Tāpat 
kā daudzi no maniem draugiem, arī es 
dejoju tautas dejas un vasarās apmek-
lēju Garezera Vasaras vidusskolu. Pēc 
tam vairākus gadus arī tur nostrādāju; 
sākumā strādāju kā bērnu nometnes 
audzinātāja, un tad trīs gadus biju vi-
dusskolas meiteņu audzinātāja.

Pēc tam es īsti nezināju, kur iet un 
ko darīt. Meklēju darbu Toronto, arī 
Čikāgā, bet tad es ievēroju, ka viena 
draudzene Facebookā stāstīja, ka viņa 
Draugiem grupā meklēja cilvēkus, 
kas prot lasīt un rakstīt kā angliski, tā 
latviski, un es pieteicos. Mani pieņē-
ma, un es izdomāju, ka varu pārcelties 
uz Latviju. Es pārcēlos 2015. gada au-
gustā, un Māris pārcēlās tā paša gada 
novembrī. Mēs tagad strādājam Drau-
gu grupas vienā uzņēmumā Printful, 
kas ļoti augošs Startup uzņēmums“.

Kopš man šis termiņš neko neiz-

saka, apskatījos 
portālā Google, 
kur atradu šādu 
s k a i d r o j u m u : 
„Galvenā startup 
atšķirība no citiem 
uzņēmējdarbības 
veidiem ir ar to, ka 
startup ir strauji 
augošs un vieg-
li „paplašināms“ 
(scalable jeb skei-
lojams) uzņēmums. 
Mērķis iekarot 
globālu tirgu, teh-
noloģiju iesaiste 
un investīcijas ir 
tikai blakusefekti 
un nepieciešamais, 
lai īstenotu straujo 
izaugsmi un paplašināšanos.“

Tālāk atkal stāsta Nora:
„Tur ir labas iespējas izpausties, 

un es strādāju mārketing komandā. 
Tas ir super interesants darbs ar labām 
algām. Mēs esam Latvijas uzņēmums, 
bet mūsu galvenais tirgus ir Ameri-
kā. Amerikā notiek ražošana, bet visi 
dizaineri, programmētāji, mārketing 
komanda, – mēs esam Latvijā. Es visu 
daru darbā; rakstu angliski, jo mūsu 
mērķauditorija ir Ziemeļamerikā. No 
Amerikas latviešiem te esam tikai es 
un Māris, agrāk bija viena kanādiete 
un viens no Austrālijas. Pārējie ir Lat-
vijas latvieši. Mūsu pakalpojumu uz-
ņēmums, kas visvairāk nodarbojas ar 
mārketingu online veikalos, jo arvien 
vairāk cilvēku iepērkas internetā. Mēs 
arī tikko atvērām ražotni Latvijā, un 
līdz ar to mūsu uzņēmums aug. Te mēs 
strādājam ar draugiem.lv, bet mūsu 
parent kompānija ir Draugiem Group. 
Tajā ir kādi 14 dažādi uzņēmumi, un 
mums ir iespēja tos arī mainīt, ja tas, 
ko darām tagad, mums apniktu. Par to 
gan es šaubos, jo mums ļoti patīk, tas, 
ko darām tagad.

Savu brīvo laiku mēs pavadām 
ļoti dažādās nodarbībās, par piemēru, 
man ļoti patīk ceļot ne tikai uz citām 
valstīm, jo Eiropā tas ir ļoti viegli, bet 
mēs arī daudz braukājam pa Latviju. 
Mēs esam jau bijuši Igaunijā, Lietuvā, 
Norvēģijā, Vācijā, Polijā. Šo vasaru 
gribam aizbraukt uz Dāniju, bet kopš 
te būs Dziesmu svētki, tad nezinu, vai 
tas izdosies. Latvijā patīk pastaigāties 
pa mežu vai gar jūrmalu, jo Latvija vi-
sur ir ļoti skaista. Arī opera te ir ļoti 
lēta, salīdzinājumā ar cenām Kanādā 
un Amerika. Tāpat arī kino un teātris. 
Teātris gan šeit man nepatīk, jo ļoti 
bieži es pat nesaprotu, kas uz skatuves 
notiek. Laiku pavadām arī ar drau-
giem pa kafejnīcām; man ļoti patīk 
kafejnīca Mīts. Mēs bieži tiekamies ar 
citiem latviešiem no ārzemēm un tāpat 
arī ar kolēģiem no Latvijas. Es vēl no 

ārzemju latviešiem pazīstu Ingu Vīto-
lu un Jūliju Giffordu. Agrāk viņa strā-
dāja pie mums, bet tagad viņai pašai ir 
savs uzņēmums.

Latvijā dzīvot man loti patīk, vie-
nīgā problēma, ka tu esi tik tālu no 
ģimenes. Tas man ir tas visgrūtākais. 
Man ir jaunāks brālis, kurš vēl jopro-
jām dzīvo Toronto. Mani vecāki ir jau 
sen šķīrušies, un abiem tagad ir jaunas 
ģimenes. Mamma ar patēvu dzīvo To-
ronto, un tētis ar pamāti dzīvo Ņujor-
kā. Viņiem vienkārši ir savas dzīves, 
un man bija diezgan viegli pārcelties 
uz dzīvi Latvijā, jo tai laikā es mek-
lēju darbu un Latvijā piedāvātais man 
bija pieņemams. To es izdarīju diezgan 
ātri pēc universitātes beigšanas un 
karjeru tur vēl nebiju attīstījusi. Es īsti 
nezinu, kāpēc es to izdarīju, jo Latvija 
man bija pazīstama tikai no vecvecāku 
stāstiem, tāpat arī no latviešu skolām.

Savā ziņā arī Kanāda mazliet dabas 
un klimata ziņa līdzinās Latvijai. Jau 
agrāk, pirms neatkarības atjaunošanas, 
mēs kādreiz bijām Latvijā, un man Rīga 
likās ļoti skaista jau tad. Es arī jau zinā-
ju, ka man gribas dzīvot kaut kur Eiro-
pā, tādēļ izvēlēties Latviju bija viegli. 
Es te jau dzīvoju divus ar pusi no gada, 
un man te ir labi. Pašlaik nav nekādas 
vēlēšanās doties atpakaļ uz Kanādu vai 
Ameriku, kur es to varētu darīt, jo man 
ir visas trīs pilsonības. Arī Mārim te 
patīk, jo darbs mums ir labs un patī-
kams, un kamēr tas tā ir, mums nevajag 
domāt par kaut kādu pārcelšanos citur. 
Darbā mums ir iespējas uzstrādāties un 
ar lielāku atbildību, bet latviešu politi-
ka mums neinteresē. Sākumā bija grū-
tāk pierast pie šejienes valodas, te lieto 
tādus vārdus, kas mums nav ierasti, 
bieži dzirdams krievu valodas slengs. 
Ar visu to man liekas, ka ārzemju lat-
viešiem te ir ārkārtīgi labas iespējas. 
Mazliet pārsteidzošas man te liekas at-
tiecības starp sievietēm un vīriešiem, it 

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (28)
Trimdas bērnu mazbērns Nora Inveisa

Nora Inveisa.
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Šis ir trešais trimdas 
bērnu mazbērns, kuru 
šogad jau intervēju. Ar 
viņa tēti es jau runājos 
pagājušā gadā, kad rak-
stīju grāmatu Vītolu fon-
dam. Tagad pie manis ir 
jau viņa dēls. Viņš atnāk 

pie manis ar lielu Laimas konfekšu 
kasti, ko man atsūtījis viņa tētis. Tūlīt 
arī sēžamies pie galda un strādājam. 
Stāsts viņam rit viegli un neiespiesti. 
Viņš vispirms man pastāsta par savu 
hobiju, kas ir dronu būvēšana un pie-
dalīšanās sacensībās. Es viņam pa-
stāstu, ko no viņa gribu un viņš stāsta:

„Es esmu dzimis 1995. gadā, Stok-
holmā un pamatskolā es sāku iet Stok-
holmā, bet tad visai drīzi mēs pārcēlā-
mies uz Latviju, un es gāju Jūrmalas 
alternatīvajā skolā. Man tā skola ļoti 
patika. Tā bija tā skolā, kuru tur iz-
veidoja mans tētis. Viena otra no mā-
cību metodēm bija mazliet savādāka 
kā parastās skolas, un tur man nebija 
tik garlaicīgi. Es diezgan agri iesāku 
būvēt dronus un piedalīties sacīkstēs. 
Vēlāk es pats arī tos dronus būvēju un, 
kad sacensībās tie saplīsa, tad tie bija 
jālabo, un tā gandrīz vienmēr ar tiem 
bija kaut kā jādarbojas, un pie tā es pa-
tērēju diezgan daudz laika. Ātri negāja 
ne lāpīšāna ne būvēšana, tas bija ļoti 
ietilpīgs darbs, bet man tas ļoti patika, 
un es nesūdzējos.

Kad es gāju vidusskolā, es gāju 
I Valsts ģimnāzijas skolā, kas arī bija 
ārkārtīgi laba skola, un tur es gāju 
tajā skolas daļā, kas man deva iespēju 
studēt ārzemēs. Es studēju Anglijā un 
mācījos taisīt dronus. Mēs Rīgā pieda-
lījāmies arī sacīkstēs, kur lidoja ar ļoti 
maziem droniem, visapkārt mums bija 
tīkls, lai nekas mums nevarētu izlidot 
ārā, un daudz skatītāju nāca skatīties, 
kas mums visiem sagādāja lielu prie-
ku, kas ir arī no malas skatīties. Tas 
ir gandrīz kā auto sacensībās, tikai 
daudz mazākā skalā.

Stokholmā es dabūju arī latviešu 
valodu mācīties, jo mums arī Stokhol-
mā bija latviešu skola. Mums tā bija 
sestdienās. Es biju 5. klasē, kad mēs 
pārcēlāmies uz Latviju. Latvijā pabei-
dzu pamatskolu un vidusskolu un tad 
aizbraucu uz Angliju studēt. Zviedru 
skola nav tik interesanta kā latviešu 
skola. Tajā laikā mēs dzīvojām Rīgā. 
Man ļoti patīk, ka man gadījās būt la-

bās skolās. Man 
patika arī dronu 
būvēšana un pie-
dalīšanās sacīkstēs 
un pie tās es pa-
vadīju ļoti daudz 
laika, jo tur paiet 
laiks ne tikai labo-
jot tos, bet arī no 
jauna būvējot; tu 
vadi tos no pults. 
Tur ir iesaistīti 
ļoti daudz dažādu 
darbu. Tur ir lodē-
šana, tur ir elek-
tronika un daudz 
kas vēl cits, tur 
ir arī mehāniska 
būvēšana un prog-
rammēšana. Latvi-
jā mums tas ir izplatīts, un latvieši ar 
to nodarbojas daudz. Vēl jau arī skola 
prasa savu laiku, lai mācītos.

Kad es pabeidzu ģimnāziju, es 
aizbraucu uz Angliju un tur Univer-
sity of Lancashire studēju skaņu me-
hāniku. Tas ir viss, ko var iemācīties 
par skaņas uzglabāšanu, bet to es 
nepabeidzu, pēc trim gadiem atbrau-
cu mājās un iestājos Rīgas tehniskajā 
Universitātē. Tagad studēju Mehā-
nisko inženieriju, mehāniku, mašīn-
būvi un tai pašā laikā arī pastrādāju 
Rīgas mežos. Tur es daru to, ko sauc 
par tālpētīšanu. Lai nebūtu jāizstaigā 
viss mežs, tad mēs to izdarām tikai ar 
nedaudz soļiem. Tas gandrīz vienmēr 
notiek ar lielu platību. Tā ir tā nodar-
bība, kas man ļoti patīk, un tagad man 
liekas, ka tā man neapniks nekad. Jau 
vidusskolā es vienu uztaisīju. Viens 
no latviešiem jau ir uztaisījis dronu, 
kas var izglābt nelaimē nonākušu cil-
vēku. Kad Latvijā tā dronu lieta sāka 
iet, es biju viens no pirmajiem, kas 
ar to lielu sāka ņemties un bieži vien 
pēc tādām sacīkstēm ir jāsāk dronu 
lāpīšana un labošana, jo pēc sacīk-
stēm gandrīz neviens drons vairs nav 
vesels. Tad mēs savā starpā sanācām 
kopā, uztaisījām biedrību, un tagad 
jau trešo gadu mēs nonācām pie sa-
censību rīkošanas. Mēs arī paši brau-
cam uz sacensībām. Tas ir kā viens 
burvīgs hobijs, kas patīk daudziem. 
Latvijā ir arī labi noteikumi. Latvijā 
jau ir nodibinājušies vairāki šie dronu 
uzņēmumi. Latvijā ir arī attīstīts viens 
maziņš droniņš, kas automātiski seko 

savam īpašniekam.
Es arī, gandrīz kā garāmejot, esmu 

iedomājies par maģistra studijām, bet 
vēl gan neesmu drošs, vai to darīšu. 
Domāju, ka pagaidīšu, lai redzētu kā-
das būs darba iespējas. Īstenībā es jau 
šobrīd varētu mest visu pie malas un 
sākt strādāt, bet domāju, ka mans tē-
tis nebūtu visai priecīgs. Bet darbu es 
dabūtu noteikti. Bet, ja es to darīšu, 
tad tikai ar ražošanu, jo Latvijā tā tie-
šām ir visvairāk vajadzīga. Un, ja es 
ko darīšu, tad vispār darīšu tikai to, 
kam sakars ar ražošanu. Es pat vēl ne-
zinu, ko es ražošu. Es atceros, ka tad, 
kad es vēl tur gāju skolā, tad nebija 
tai skolā tik viegli dabūt bērnus iekšā. 
Tagad gan ir grūti. Žēl, ka cilvēkiem 
ir tik grūti savus bērnus dabūt labās 
skolās.“

Vispirms jau mēs vienojamies, ka 
Latvijā ir diezgan maz labu skolu un 
nav daudz tādu, kas līdzinātos Jūrma-
las Alternatīvajai skolai vai pirmajai 
Rīgas Valsts ģimnāzijai. Diemžēl tur 
vietu var atrast tikai tik skolēnu un 
vairāk nevar. Protams, es jau vēl pa-
prasu, kā viņām iet mīlestības frontē, 
bet tur viņš atbild, ka pašlaik tam nav 
laika, un to es tiešām varu saprast, jo 
arī man tā liekas interesanta nodarbī-
ba, un vēl lielāks ir prieks par tik dar-
bīgu jaunieti.

Jānis aiziet, bet es vēl brīdi domā-
ju, kas pārņems Jāņa seniora veikalus. 
Būtu žēl noskatīties, kā tik interesanti 
veikali pazūd no Rīgas.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērni un mazbērni Latvijā (29)
Trimdas bērnu mazbērns Jānis Andersons Jr.

Jānis Andersons Jr.
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sevišķi atalgojuma ziņā.“
Tad mēs vienkārši papļāpājam par 

dzīvi šeit un Ziemeļamerikā, par cil-
vēkiem, kas šeit atbraukuši no citām 
zemēm, un visādiem citiem dzīves sī-

kumiem. Kopš Noriņa ir manu klases 
biedru mazbērns, mūsu sarunas mums 
liekas interesantas. Viņa smejas, ka 
raksts no viņas nevar būt pārāk garš, jo 
arī viņas dzīve vēl nav diezin cik gara, 
bet, kad Nora ir aizgājusi, es atkal 
griežos pie Google portāla un tur par 
viņu var lasīt diezgan daudz, un man 

ir skaidrs, ka viņa ir viens ļoti gudrs 
un Latvijai pašlaik noderīgs un vērtīgs 
trimdas bērnu mazbērns, un man ir ār-
kārtīgi liels prieks ar viņu iepazīties.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

* angl.: Vidusskolā mīļotie

Trimdas bērni un mazbērni...
Turpinājums no 12. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
11. februāris
Laima, Laimdota
1949. Rīgas Latviešu biedrības priekš-
sēdis (kopš 2011.g. 20.jūl.), Rīgas pie-
minekļu aģentūras direktors Guntis 
Gailītis.

12. februāris
Karlīna, Līna
1935. jurists, LR goda konsuls Kērnsā 
Aleksandrs Gārša.

1938. jurists, politiķis Juris Bojārs.
1953. literatūras un teātra zinātniece 
Valda Čakare.

13. februāris
Malda, Melita
1958. mūziķis, dziedātājs Niks Matve-
jevs.

14. februāris
Valentīns

Valentīna diena
1918. tulkotāja, literatūrzinātniece Ta-
māra Zālīte.
1918. (pēc v.s. 1. februārī) Krievija 
pārgāja uz Gregora kalendāru.

15. februāris
Alvils, Olafs, Olavs, Aloizs
1943. Otrais pasaules karš: Vācijas SS 

 
Turpinājums 15. lpp.

Krimināllikumā norādītajam, tas ir kri-
minālpārkāpums, nevis viens no noziegu-
ma veidiem. Savukārt cits likums nosaka 
to, ka kriminālpārkāpumu izmeklēšanas 
laikā nav tiesību izmantot to informāciju, 
kas ir iegūta operatīvās darbības laikā.“

Tas nozīmē, ka tiesībsargājošo iestā-
žu rīcībā mēdz būt informācija, kuru tās 
izmeklēšanā nekādi nevar izmantot. To 
varētu jau tad, ja nepatiesas ziņas valsts 
amatpersonas deklarācijā būtu kvalifi-
cētas kā mazāk smags noziegums, proti, 
tāds, par kuru draud sods no trim mē-
nešiem līdz trim gadiem cietumā. Bar-
gākas sankcijas būtu jāparedz tieši valsts 
amatpersonām, kuras nepatiesas ziņas 
par summu virs 21,5 tūkstošiem eiro 
deklarācijā ierakstījušas tīši, uzskata 
KNAB priekšnieks: „Tātad ir apzināta 
rīcība notikusi, lai slēptu savas īpašum-
tiesības, mantiskās tiesības, īpašumus 
ofšoros, ārzonās, ārvalstīs un tā tālāk, 
bet tā ir notikusi tīša, apzināta rīcība.“

KNAB stratēģijā piedāvāto ideju 
atbalsta arī Valsts ieņēmumu dienestā, 
kura struktūras arī izmeklē krimināl-
procesus par nepatiesām ziņām dekla-
rācijās. VID problēmas sagādā tas, ka 
kriminālpārkumam noilgums iestājas 
divus gadus pēc nodarījuma – tātad no 
nepatiesās deklarācijas iesniegšanas 
brīža. VID Nodokļu un muitas policijas 
pārvaldes direktora p.i. Kaspars Podiņš 
skaidro: „Nereti ir situācijas, ka, ie-
sniedzot amatpersonas deklarāciju līdz 
1. aprīlim tekošajā gadā, ir iespējas vēl 
deklarāciju mainīt, papildināt mēnesi. 
Un tad tiek veiktas jau pārbaudes, un 
būtībā mēs konstatējam šīs nepatiesi 
norādītās ziņas jau pēc kaut kāda laika 
posma. Nereti tas ir pusgads un vairāk.“

Tas nozīmē, ka līdz brīdim, kad 
lieta jāizbeidz noilguma dēļ, VID pa-
liek diezgan maz laika nepatieso ziņu 
deklarēšanu izmeklēt. Piemēram, pēc 
pāris nedēļām iestāsies noilgums bijušā 
finanšu policista Roberta Dirnēna dek-
larācijas lietā. Savukārt mazāk smagam 
noziegumam noilguma termiņš ir pieci 
gadi.

KNAB priekšnieks pagaidām vēl 
nevarēja atbildēt, kādu likuma grozī-
jumu pieņemšanas ceļu birojs domā 
iet, taču apliecināja, ka meklēs ātrāko 

variantu. Pieredze rāda, ka visātrāk 
līdz Saeimas balsojumam nonāk atbil-
dīgās parlamenta komisijas iesniegtie 
likumprojekti. Krimināllikuma gro-
zījumus skatītu Juridiskā komisija, 
tomēr ar KNAB visciešāk sadarbojas 
Aizsardzības un iekšlietu komisija, kā 
arī tās paspārnē strādājošā Korupcijas 
novēršanas apakškomisija. To vadītāji 
KNAB ideju uztver ar entuziasmu un 
arī neizslēdz, ka varētu atbalstīt tās āt-
rāku virzību.

„Šis principā varētu likt dažam la-
bam, kas attiecas pret deklarāciju kā 
vienkārši tukšu papīrīti un var muļķot sa-
biedrību un arī KNAB, un Valsts ieņēmu-
mu dienestu, pavisam citādāk paskatīties 
uz to situāciju, kad viņš vai viņa nākam-
reiz aizpildīs amatpersonas deklarāciju. 
(...) It kā liktos, ka nopietniem laboju-
miem steigu nevajag, bet atcerēsimies, ka 
nāk 1. aprīlis, deklarāciju iesniegšanas 
laiks. Es domāju, tas ir svarīgi, ka šāda 
ziņa vispār parādās. Ir svarīgi, ka tie, kas 
aizpildīs deklarācijas, labi saprot, ka šo-
reiz var dabūt ne tikai pa pirkstiem, bet 
nopietni, varbūt pat pasēdēt ne tik tālās 
vietās. Bet šī lieta ir jāvirza uz priekšu,“ 
uzsver Saeimas Aizsardzības, iekšlie-
tu un korupcijas novēršanas komisijas 
priekšsēdētājs Ainars Latkovskis (Vie-
notība).

Savukārt Korupcijas novēršanas 
apakškomisijas priekšsēdētājs Aleksejs 
Loskutovs (Vienotība/PAR) situācijā 
saskata līdzību ar Krimināllikuma gro-
zījumiem, kas palielināja atbildību par 
pārkāpumiem politisko partiju finansē-
šanā: „Arī toreiz viens no argumentiem 
bija, ka nepieciešams pacelt pārkāpuma 
statusu, padarīt to par smagu noziegu-
mu, lai būtu iespēja izmantot operatīvās 
darbības līdzekļus, kas dotu iespēju gan 
konstatēt pārkāpumu, gan veiksmīgāk 
atrast un fiksēt pierādījumus.“

KNAB stratēģiju ar savu rīkojumu 
jau ir apstiprinājis biroja pārraugs – val-
dības vadītājs Māris Kučinskis (ZZS). 
Tāpēc stratēģijā iecerētajiem likuma 
grozījumiem atbalstu sniegs arī prem-
jera pārstāvētā Zaļo un Zemnieku sa-
vienība, sola ZZS valdes priekšsēdētājs 
Armands Krauze, kurš ir arī Ministru 
prezidenta parlamentārais sekretārs: 
„Šobrīd mums tāda diskusija nav bijusi 
frakcijā, bet, līdzko šāda diskusija būs, 
tad mēs arī informēsim, bet es domāju, 

ka mani kolēģi jebkurā gadījumā atbal-
stīs, jo nepatiesu informāciju norādīt 
deklarācijās nedrīkstētu.“

Jāpiebilst, ka pirms pieciem gadiem 
šis nodarījums jau tika kvalificēts kā ma-
zāk smags noziegums, taču tad Saeima 
pieņēma apjomīgus grozījumus Krimi-
nāllikumā, kas mīkstināja sodus par vai-
rākiem pantiem, arī par šo. „Katrs likums 
ir jāpiemēro, izejot no tā, kāds pieprasī-
jums tobrīd ir reālajā dzīvē pēc tā. Ja mēs 
paskatāmies – ir pagājuši pieci gadi, tā-
tad tāds viens normāls cikls, un var pa-
skatīties, kā šinī jomā ir bijis,“ to komentē 
Saeimas Korupcijas novēršanas apakško-
misijas sekretārs Kārlis Seržants (ZZS).

Atbalstīt bargākus sodus par maldi-
nošām ziņām amatpersonas deklarācijā 
ir gatavi arī citu partiju pārstāvji Korup-
cijas novēršanas apakškomisijā. „Par 
korupciju, cīņu pret korupciju lai gan 
daudz tiek runāts, bet tie rezultāti nav tie, 
ko gribētu sagaidīt mūsu vēlētāji. Un šeit 
es uzskatu, ka tas nav pieļaujams, ka pa-
tiešām izrādās, ka [tikai] prese atklāj: tur 
mamma uzdāvināja kādus tūkstošus, sim-
tus tūkstošu. Tā nevar būt,“ saka Kārlis 
Krēsliņš (NA). Savukārt Zenta Tretja-
ka (Saskaņa) pauž: „Es arī atbalstu, un, 
protams, pēc visas tās izvērtēšanas situā-
cijas un stratēģijas, kura būs pasniegta 
apspriedei, es domāju, ka lielākā daļa arī 
mūsu komisijas locekļu būs pozitīvi.“

KNAB iniciatīvu atbalsta arī Sa-
biedrība par atklātību Delna. Tomēr 
biedrības norāda, ka tikai ar likuma gro-
zījumiem vien korumpētas amatperso-
nas izķert nevarēs – tiesībsargājošajām 
iestādēm būtu jāsāk sistemātiskas dekla-
rāciju pārbaudes, jo šobrīd tādas praktis-
ki nenotiek. „Tas ir viens aspekts, kam 
KNAB pieskaras savā jaunajā stratēģi-
jā. Un mēs redzam no tiem cipariem, ko 
viņi ir devuši, ka viņi pārbauda aptuveni 
divus procentus vai pat mazāk no tām 
deklarācijām. Ja kopējais skaits ir kādi 
56 tūkstoši, tad viņi pārbauda apmēram 
zem tūkstoša,“ saka Delnas direktores 
p.i. Liene Gātere. Viņa atgādina, ka 
Valsts kontrole jau pirms pāris gadiem 
norādīja: „Valsts amatpersonu deklarā-
ciju pārbaužu sistēma Latvijā nav efek-
tīva, taču vērā ņemami uzlabojumi vēl 
joprojām nav redzami.“

Latvijas TV raidījums „De facto“
Latvijas Televīzija

Laikrakstam „Latvietis“

Amatpersonu deklarācijas
Turpinājums no 1. lpp.



Piektdien, 2018. gada 9. februārī Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Svētdien, 11. febr., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē notiks novusa treniņi. 
Joprojām gaidām jaunus un ne tik jau-
nus spēlētājus. ASK priekšnieks Jānis 
Lindbergs.
Otrdien, 13. febr., plkst. 18.00 mā-
cības sāks Latviešu valodas apguves 
pieaugušo iesācēju klase; kontaktper-
sona – Ilga Vasele tālr. 0407 118 194.
Ceturtdien, 15. febr., plkst. 10.30 
ALB namā Kino rīts; aicinām visus uz 
filmas izrādi un pusdienām. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 12. februārim.
Svētdien, 18. febr., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē notiks novusa treniņi. 
Joprojām gaidām jaunus un ne tik jau-
nus spēlētājus. ASK priekšnieks Jānis 
Lindbergs
Trešdien, 21. febr., plkst. 11.00 iz-
brauksim no ALB uz LAIMAS pus-
dienām Palais hotelī; pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 19. februārim.

Ceturtdien, 22. febr., plkst. 11.00 
ALB namā LAIMAS Scrabble rīti. Iz-
mēģiniet savas latviešu valodas zinā-
šanas – spēlēsim Scrabble (latv. val.) 
un ēdīsim pusdienas. Lūdzu pieteik-
ties LAIMAS birojā.
Piektdien, 23. febr., plkst. 18.00 pir-
mā Laimīgā stunda Tālavas kafejnīcā 
Latvijas simtgadē. Piedāvāsim BBQ 
vakariņas. Ēdiens līdz plkst. 19.30, 
bet, kā parasti, bārs būs atvērts arī pēc 
tam. Ļoti draudzīgas cenas. Visi mīļi 
gaidīti, it sevišķi mūsu tautieši, kuri 
1949. gadā tieši šajā datumā iebrauca 
Asuyrālijā ar kuģi Nea Hellas.
Sestdien, 24. febr., plkst. 11.00 ALB 
namā Ināra Kalniņa pasniegs pavār-
mākas klasi. Dalības maksa $5. Visi 
laipni aicināti.
Svētdien, 25. febr., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē notiks novusa treniņi. 
Joprojām gaidām jaunus un ne tik jau-
nus spēlētājus. ASK priekšnieks Jānis 
Lindbergs.

Trešdien, 28. febr., plkst. 19.00 Lat-
viešu kooperatīva valdes sēde Tālavas 
kafejnīcā.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 18. febr., plkst. 11.00 Gavē-
ņa laika 1. svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 4. martā, plkst. 11.00 Gavē-
ņa laika 3. svētdienas dievkalpojums 
ar dievgaldu.

Brisbanē
Piektdien, 23. febr., Saules zaķa pul-
ciņa izbraukums uz Hosanna Farm.
Sestdien, 24. febr., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.
Svētdien, 4. martā, plkst. 14.30 Dan-
ču vakars Latviešu namā. Visi laipni 
lūgti mācīties latviešu dančus – līdzi 
ņemt enerģiju, izturību un ērtas kur-
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Vadības galvenā pārvalde izdeva pavē-
li par Latviešu SS brīvprātīgo divīzijas 
formēšanu.

16. februāris
Jūlija, Džuljeta
Lietuvas valsts atjaunošanas diena
1918. Lietuva pasludina neatkarību no 
Krievijas..
1928. grāmatniecības vēsturniece Lī-
vija Labrence.
1961. medicīnas profesors Andis 
Graudiņš.
1983. Pelnu trešdienas mežu uguns-
grēki Viktorijā un Dienvidaustrālijā 
paņēma 76 cilvēku dzīvību, kas bija 
viens no lielākajiem ugunsgrēkiem 
Austrālijas vēsturē.

17. februāris
Donats, Konstance
1928. rakstniece Ilze Šķipsna.

18. februāris
Kora, Kintija
1937. ģeologs, dzejnieks, latviešu sa-
biedrisks darbinieks Austrālijā Kārlis 
Ābele.

19. februāris
Zane, Zuzanna
1898. esejists, dzejnieks Rihards Ru-
dzītis.
1933. fiziķis, ķīmiķis Uldis Bluķis.
1963. juriste, politiķe, LR tieslietu mi-
nistre (2004.g. 2.dec. – 2006.g. 7.apr.), 
Saeimas priekšsēdētāja (2010.g. 2.nov. – 
2014.g. 4.nov.) Solvita Āboltiņa.

20. februāris
Vitauts, Smuidra, Smuidris
1878. rakstniece Emīlija Prūsa.

21. februāris
Eleonora, Ariadne
Starptautiskā dzimtās valodas diena
1898. tautsaimnieks, kooperators, me-
muārists Arnolds Aizsilnieks.
1958. literatūrzinātnieks Edgars Lāms.

22. februāris
Ārija, Rigonda, Adrians, Adriāna, Ad-
rija
1833. literāts Jēkabs Zvaigznīte (vēlāk 
Šterns).
1868. garīdznieks, publicists Bene-
dikts Skrinda.
1873. (j.s, pēc v.s. 10. februārī) valod-
nieks Jānis Endzelīns.
1888. rakstnieks Andrejs Iksens.

23. februāris
Haralds, Almants
1808. ārsts, valodnieks, dzejnieks Ju-
ris Bārs (Georg Heinrich Baar).
1934. SLT aktrise Vaira Zemīte.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Zinta Ozoliņa.

24. februāris
Meteņi
Diāna, Dina, Dins
Igaunijas Republikas Neatkarības diena.
1904. ALT aktrise Valija Pone.
1918. proklamē Igaunijas Republiku.
1928. gleznotājs, rakstnieks Uldis 
Zemzaris.

25. februāris
Alma, Annemarija
1883. gleznotājs, grafiķis Ansis Cīru-
lis.
1920. dramaturgs, sabiedrisks darbi-
nieks Austrālijā Spodris Klauverts..
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Jānis Saltups.

26. februāris
Evelīna, Mētra, Aurēlija
1893. rakstniece Lūcija Zamaiča.
1925. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Visvaldis Sniedze.
1928. komponists Aldonis Kalniņš.

27. februāris
Līvija, Līva, Andra
1932. ALT aktrise Guna Kūlniece (dz. 
Kaziņa).

28. februāris
Skaidrīte, Skaidra, Justs
1878. rakstnieks Pāvils Gruzna.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Arnis Vējiņš.

1. marts
Ivars, Ilgvars
Vispasaules civilās aizsardzības diena
1898. katoļu garīdznieks (Aglonas 
draudzes prāvests, arī dekanāta de-
kāns), teoloģijas doktors, Jaunās Derī-
bas tulkotājs latgaliešu valodā, peda-
gogs Aloizs Broks.
1908. valodniece, literāte Terēze Laz-
diņa-Budiņa.
1923. sabiedrisks darbinieks, Austrāli-
jas DV bij. priekšnieks Juris Mellēns.
1943. PSRS paziņo Polijas eksīlvaldī-
bai. ka PSRS anektēs Austrumpoliju.

2. marts
Lavīze, Luīze, Laila
1928. Rīgā Torņa iela 3 atklāj Rīgas 
pilsētas J. Misiņa bibliotēku.

3. marts
Tālis, Tālavs, Marts
1918. Pirmais Pasaules karš: Padom-
ju Krievija izstājās no kara, parakstot 
Brestļitovskas miera līgumu ar Cen-
trālajām lielvalstīm.
1954. mācītājs Aldis Elberts.  ■

Datumi
Turpinājums no 14. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 6. februārī.
€1 = 1,57280 AUD
€1 = 0,8885 GBP

€1 = 1,69550 NZD
€1 = 1,23290 USD

pes! Ieeja $15, ieskaitot uzkodas. Pie-
teikties līdz 25. febr. e-pastā
brisbanelatviancommunity@gmail.
com
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 17. febr., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Kanberā
Sestdien, 17. febr., plkst. 10.00 – 17.00 
Daudzkultūru festivāls (Multicultural 
Festival) Civic centrā. Brīvprātīgie 
darbinieki Latvijas stendā dalīs infor-
mācijas lapas un brošūras par Latviju. 
No plkst. 17.25-17.45 uz 7. skatuves 
uzstāsies Kanberas latviešu tautas 
deju kopa Sprigulītis.
Sestdien, 24. febr., plkst. 11.00 Kan-
beras Latviešu biedrības (KLB) iero-
sinājumā notiks tikšanās Weston Park, 
tuvu vilcieniņam, kafejnīcai, bērnu 
rotaļlaukumam un pludmalei piknika 
veidā. Visi aicināti. Atspirdzinājumi 
pašu gādībā. Ieteikts līdzi ņemt salo-
kamos krēslus un saules cepures.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 10. febr., plkst. 12.00 Drau-
dzīgā aicinājuma sarīkojums Latviešu 
namā.
Svētdien, 11. febr., plkst. 14.00 Latvi-
jas simtgades ieskandināšana Latviešu 
namā. Koru Daina un Veseris sarīko-
jums Latvijas diriģenta Ivara Cinkusa 
vadībā. Ieeja $25/20; jauniešiem līdz 
18 gadiem ieeja bez maksas.
Otrdien, 13. febr., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā.
Piektdien, 23. febr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 3. martā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 3. martā, plkst. 12.00 MLB 
Daugavas skolas pilnsapulce Latviešu 
nama Misiņu zālē. Tuvāka informā-
cija: Lāra Brennere, Skolas padomes 
priekšsēde (e: mazalara@hotmail.com 
t: 0407 551 654); Iveta Samulis, Sko-
las padomes vicepriekšsēde (e: iveta.
samulis@gmail.com t: 0419 359 765)
Svētdien, 4. martā, plkst. 11.00 plkv. 
Kalpaka piemiņas dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 4. martā, plkst. 14.30 Nama 
Labad sarīkojums Latviešu namā. Ie-
ejas cenā iekļauti aukstais galds, kafija 
un kūka. Dzērieni pērkami uz vietas. 
Ieeja $30/$20/$10. Pieteikties pie Sil-
vijas Freivertes karlislv@internode.
on.net vai 0398973194
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 11. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 18. febr., plkst. 11.00 diev-

kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 25. febr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 4. martā, plkst. 11.00 apvie-
notais Oskara Kalpaka piemiņas diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien, 11. febr., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu pilnsapulce.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Trešdien, 14. febr., plkst. 18.00 diev-
kalpojums. Pelnu diena.
Svētdien, 18. febr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. 1, Gavēnis.
Svētdien, 4. martā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 9. febr., plkst. 12.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 10. febr., plkst. 11.00 Parnell 
ielas svētki Latviešu namā. Ieeja bez 
maksas. 11.00-14.00 tirdziņš; 11.30-
12.30 Klauns Kāpostiņš ar nodarbī-
bām bērniem; 12.30-14.00 pusdienas; 
14.00-15.30 Jasmīnas (no Latvijas) un 
Sidnejas Dziesmu svētku koru un Sest-
dienas skolas priekšnesumi; 15.30 sa-
dziedāšanās ar Dziesmu svētku virsdi-
riģenti Agitu Ikaunieci.
Sestdien, 17. febr., plkst. 18.00 – 20.00 
Sporta kopas Spars peldēšanas sacen-
sības Enfield Olympic Pool, Portland 
St., Enfield. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 3. martā, plkst. 12.00 DV 
namā DV Sidnejas nodaļas saiets un 
draudzības pēcpusdiena. Pēc dievkal-
pojuma Draudzes gadskārtējā pilnsa-
pulce.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 11. febr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18. febr., plkst. 10.00 Cie-
šanu laika dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 11. febr., plkst. 9.30 diev-
kalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 18. febr., plkst. 9.30 Gavēņa 
I dievkalpojums.
Svētdien, 25. febr., plkst. 9.30 Gavēņa 
II dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 1. 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. Runātāja Rebecca 
Wright no Ozcare.

Latvijā
Piektdien, 9. febr., plkst. 18.00 PBLA 

pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien, 10. febr., komponista Jāņa 
Lūsēna un dziedātājas Inetas Rudzītes 
jaunā dziesmu cikla Manā varā kon-
certs Mālpils muižā.
Svētdien, 11. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Trešdien, 14. febr., komponista Jāņa 
Lūsēna un dziedātājas Inetas Rudzītes 
jaunā dziesmu cikla Manā varā kon-
certs Alūksnes Kultūras centrā.
Sestdien, 17. febr., komponista Jāņa 
Lūsēna un dziedātājas Inetas Rudzītes 
jaunā dziesmu cikla Manā varā kon-
certs Mazmežotnes muižā.
Ceturtdien, 22. febr., plkst. 19.00 
Šlokenbekas muižā, Milzkalnē Vīru 
vokālais ansamblis (VVA) DAILE 
sniegs koncertu Dziesmas, kuras ne-
viens vairs nedzied. VVA Daile’ ir 
deviņu mūzikas skartu kungu jauns 
izaicinājums mūzikā. Daudzu gadu 
laikā šie vīri ir pārbaudījuši savstarpē-
jās attiecības gan mūzikā, gan sadzīvē, 
gan uz skatuves.
Svētdien, 25. febr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā
Līdz 28. febr., Rīgas Latviešu bied-
rības Baltajā zālē skatāmi igauņu 
mākslinieces Ehalillas Hallistes 15 
gobelēni, kas radīti, iedvesmojoties no 
igauņu nacionālā akmens – kaļķak-
mens skaistuma.
Līdz 31. martam Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenās ēkas 4. stā-
va izstāžu zālēs (Rīgā, Jaņa Rozentāla 
laukumā 1) ciklā Paaudze būs skatā-
ma Dainas Riņķes gleznu izstāde no 
LNMM kolekcijas.
Līdz 15. aprīlim Mākslas muzejā 
RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6, 
Vecrīgā) skatāma izstāde Artistry. 
Polijas tēlniecības 100 gadi no Poli-
jas Tēlniecības centra Oroņsko darbu 
kolekcijas. Par projekta moto ir izvē-
lēts Darias Malickas (Daria Malicka) 
darbs Kunszt jeb Artistry, jēdziens, 
kuru latviešu valodā varētu tulkot kā 
meistarība, lietpratīgums, mākslinie-
ciskums. Šie vārdi raksturo pēdējos 
simts gados vairāku poļu mākslinieku 
paaudžu radītās skulptūras, objektus, 
instalācijas un video filmas, kas no ap-
tuveni 2000 darbu lielās kolekcijas ir 
atvestas uz Rīgu.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra 
Mākslas telpā Brīvības 75 apskatāma 
fotogrāfa Gunāra Janaiša personāliz-
stāde BIJUMS. Izstāde bez maksas 
būs apskatāma stundu pirms katras 
Dailes teātra izrādes, kā arī izrāžu 
laikā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


