
Partijas ir iesniegu-
šas savus sarakstus un 
programmas Centrālajā 
Vēlēšanu komisijā. Tātad 
šodien jau varam skaidri 
pateikt, kas tieši tiks celts 
galdā vēlētājam uz 13. Sa-
eimas vēlēšanām. Ir pie-

nācis laiks šo piedāvājumu pavērtēt kri-
tiski un objektīvi. Pašas partijas šodien 
ir jau iegājušas finiša taisnē. Līdz vēlē-
šanām ir palicis mazāk par diviem mē-
nešiem, un pēdējais mēnesis, protams, 
ir izšķirošais. Tādēļ netiek žēlota nedz 
nauda, nedz krāšņi lozungi un skaļi ap-
vainojumi. Kampaņu saceltais troksnis ir 
ļoti liels, un aiz tā reizēm ir grūti saskatīt 
partijas reālo piedāvājumu: vispirms, kā-
dus cilvēkus tad partija piedāvā savā sa-
rakstā, otrkārt, ko tad tās īsti solās darīt? 
To tad mēs arī īsi aplūkosim šajā rakstā.

Daži brīdinājumi
Vispirms par cil-

vēkiem. Vispirms, 
jau pirms laba laika 
ir ieviesusies tradīci-
ja partijām nominēt 
tā sauktos premjera 
kandidātus, – proti, 
cilvēkus, kuri būs partiju galvenās sejas. 
Lai tā būtu. Taču mums, kā vēlētājiem, ir 
jāatceras, ka patiesībā šie premjera kan-
didāti ir tīri simboliskas figūras. Valdības 
vadītāja kandidātu Latvijā nominē Valsts 
prezidents; tieši viņš vai viņa nosauc īsto 
premjera kandidātu. Turpretī partiju 
izrādītie premjera kandidāti visdrīzāk 
nekad nebūs premjeri. Latvijā atšķirībā, 
teiksim, no Lielbritānijas, valdības veido 
partiju koalīcijas, tādēļ īstie premjeri vis-
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Augsti godātās ekselences! Ticīgā 
tauta! Dōrgī latgalīši!

Loba dīna Aglonā, loba dīna Latgo-
lys sirdī!

Šogad aprit simts gadi kopš dibināta 
mūsu valsts. Bez ticības savai valstij un tās 
nākotnei mēs nesvinētu Latvijas simtgadi.

Šeit, Latgalē, ticības spēku mēs varam 
izjust it īpaši. Te priesteris Francis Tra-

suns veica nenovērtējamu darbu, lai pirms 
simts gadiem latviešu tauta un zemes ap-
vienotos vienā liktenī. Te katoļu priesteri 
arī saglabāja mūsu gara gaismu un cerību 
padomju okupācijas tumsā, lai Latvija no 
jauna atdzimtu. Pēc neatkarības atgūša-
nas ticība mūs pavadīja un stiprināja ceļā 

 
Turpinājums 15. lpp.

Kā un ko vēlēsim oktobrī – II
Kas mums ir uz šķīvja

 
Turpinājums 16. lpp.

Leģionārs, Austrālijas latvietis Jāzeps Šķēls pēdējā gaitā Lestenes Brāļu kapos. Skat. ievadrakstu 3. lpp.
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Tik daudzi no Austrā-
lijas šogad izbaudīja Lat-
vijas vasaru! Vai ievērojāt 
jaunos modes kliedzienus, 
kas ir latviski un ar roku 
darināti, bet arī izteikti 
moderni un atspoguļo val-
kātāja personību? Par stili-

zēto kroņu modi, kuru Rīgā ieveda Mel-
burnā dzimusī Brigita Stroda, dzirdējām 
jau pēdējo Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienu laikā Melburnā. Ar gandarījumu 
redzu, ka kroņu valkāšana, kā latviskas 
sievietes stipruma simbols, turpina parā-
dīties arvien plašāk Latvijas presē. Spilgts 
piemērs ir populārais mūzikas ansamblis 
Tautumeitas, kuras vienmēr uzstājās ar 
Strodas darinātiem kroņiem. LTV.lv viet-
nē var redzēt vairākus kroņu piemērus 
nesenā Rīta Panorāmas intervijā.*

Bet šogad redzam vēl citu tautas ap-
ģērba daļu pārtopot par modes elementu. 
Senie apavi – pastalas parādījās ne tikai 
daudziem svētku dalībniekiem kājās, 
bet arī skatītājiem. Pat visspilgtākajās 
krāsās gaumīgi pielāgotas laikmetīgām 
drēbēm. Par to ir atbildīga Rīgas Tehnis-
kās universitātes docente un ilggadīgā 
ādas darbu meistare Agrita Krieviņa. 
Kopā ar meitu Krieviņa ir izveidojušas 
Facebook lapu, kur var redzēt un lasīt 
vairāk par šo pastalu modi.**

Krieviņai sevišķa interese ir tradi-
cionālo ādas amata prasmju saglabāša-
nā un atjaunošanā. Viņa jau daudzus 
gadus desmitus nodarbojās ne tikai ar 
ādas izstrādājumu izgatavošanu, bet arī 
ar ādas izstrādājumu arheoloģisko vēs-
turi. Viņa ir publicējusi vairākus zināt-
niskus rakstus, un ir sniegusi referātus 
Latvijā un ārzemēs, kā piemēram par 
Seno ādas apavu darināšanas prasmju 
adaptācijas problēmas šodienas situ-
ācijā. Publika varēs noverot Krieviņas 
darba prasmi, skatot 2018. gada iznāku-
šo starptautisko filmu Nameja gredzens, 
kurai Krieviņa izgatavoja apavus.

Ar lepnumu paužu, ka Latviešu daiļ-
amatnieku apvienība Austrālijā (LDAA) 
noorganizēja Krieviņas Austrālijas ap-
ciemojumu uz iepriekšējo Anna Zie-
dares Vasaras vidusskolu (AZVV). Ar 
PBLA un LVK naudas ziedojumu, kā arī 

ar LDAA un AZVV finansiālo un morā-
lisko palīdzību, Krieviņa varēja pavadīt 
visu vidusskolas laiku, apmācot sko-
las saimi ādas apstrādes tehnikā. Viņa 
arī pasniedza priekšlasījumu vecākiem 
skolniekiem par Latvijas ādas apavu 
vēsturi, un deva meistarklases arheolo-
ģisku ādas zābaku izgatavošanā.

LDAA darbība turpinājās 
septembrī Melburnas Latviešu namā 
ar gadskārtējām divu dienu darbnīcām 
un tirdziņu sestdien, 8. un svētdien, 
9. septembrī no plkst.10 līdz plkst. 16. 
Dalībnieki var pieteikties uz vienu vai 
divu dienu apmācībām. Šīs sekmīgās 
darbnīcas notiek jau 6. gadu pēc 
kārtas. Šogad piedāvājam prievīšu 
aušanu, cela aušanu, metāla ornamenta 
izgatavošanu, vitrāžas, audumu 
drukāšanu, kroņu izgatavošanu, 
rotu kalšanu, keramiku, zīlīšu rotu 
izgatavošanu un ādas izstrādājumus. 
Kas par plašu izvēles klāstu! Nodrošiniet 
jūsu vietas, piesakoties tieši, lietojot 
šo saiti: https://www.trybooking.com/
book/search?keyword=latvian Vairāk 
informācijas pie Andas Banikos, 
zvanot 0409 180 346.

Šogad darbnīcas tiek paplašinātas 
ar īpašu izstādi Tējas koki runā. Dau-
dzpusīgā māksliniece Anda Banikos 
kopā ar filcēšanas meistari un māksli-
nieci Zettu Kantu uzstādīs instalāci-
ju, kas godina Latvijas mitoloģiju un 
zālīšu spēku maģiju. Instalācija tikai 
izgatavota Gipslandes Fish Creek Tē-
jas festivāla ietvaros, izmantojot South 
Gippsland Shire Council un LDAA fi-
nansiālo atbalstu un Latvijas simtgades 
morālisko atbalstu. Izstāde tika sumi-
nāta kā festivāla mākslinieciskais ko-
dols. Aicinām visus apskatīt šo unikālo 
un maģisko izstādi Melburnas Latvie-
šu nama foajē telpā 8. un 9. septem-
brī, kā arī nogaršot Latvijas zāļu tējas.

Ilze Švarca
Laikrakstam „Latvietis“ 

* https://ltv.lsm.lv/lv/
raksts/25.05.2018-etno-muzikas-
grupa-tautumeitas-izdod-grupas-
debijas-albumu.id131462/

** https://www.facebook.
com/100pastalas/
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Pastalu mānija, izstāde un darbnīcas
Latviešu daiļamatnieku apvienības Austrālijā piedāvājums

AZVV skolnieces ar saviem ādas izstrādājumiem. No kreisas: Laima Jurāna, 
Diminika Drēziņa, Rebeka Abija (Abby), Maija Dārziņa, Beate Birzniece.
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AZVV darbnīcā rīdziniece Agrita 
Krieviņa ar LDAA melburnieti Vikto-
ru Brenneru, kas aizbrauca uz AZVV, 
lai palīdzētu Krieviņai un paplašinātu 
savas ādas apstrādes zināšanas.
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Ceturtdien, 23. au-
gustā plkst. 14.00 Latvi-
jas Okupācijas muzejā, 
Raiņa bulvārī 7 atklās 
Jēkabpils Vēstures mu-
zeja un Latvijas Politiski 
represēto biedrības Jē-

kabpils nodaļas veidoto ceļojošo izstā-
di „Mēs atgriezāmies“.

Izstādē „Mēs atgriezāmies“ fo-
togrāfe Mētra Štelmahere iemūžināju-
si 20 cilvēku portretus. Tie ir cilvēki 
no Jēkabpils, Kokneses, Līvāniem, 
Ilūkstes, Madonas, Gulbenes, Prei-
ļu, Rēzeknes un Ludzas, kuriem pēc 
1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 
25. marta padomju varas veiktajām 
deportācijām uz Sibīrijā izdevās at-
griezties Latvijā. Visi portretos redza-
mie cilvēki apcietināšanas brīdī bija 
vēl bērni, daži ir dzimuši vecāku izsū-
tījuma laikā Sibīrijā. Katram ir savs at-
miņu stāsts un arī stāsts par kādu īpašu 

priekšmetu, kas atgādi-
na dzīvi izsūtījumā vai 
tiek glabāts kā skaudro 
gadu piemiņa. Vērīgs 
skaitītājs šos priekšme-
tus pamanīs fotogrāfijās.

Uz izstādes atklāša-
nu aicināti visi intere-
senti! Izstādi Okupācijas muzejā varēs 
apskatīt līdz septembra beigām. Izstā-
des tapšanu finansiāli atbalstīja VKKF.

Inese Jansone
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko lietu vadītāja

2 0 1 8 .  g a d a 
15. augustā stājušies 
spēkā Ministru ka-
bineta noteikumi par 
Remigrācijas atbalsta 
pasākuma īstenoša-
nas, novērtēšanas un 

finansēšanas kārtība, kas nosaka kār-
tību, kādā īsteno, novērtē un finansē 
valsts reģionālās attīstības atbalsta pa-
sākumu – remigrācijas atbalstu.

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) par-
lamentārais sekretārs Jānis Eglīts 
uzsver: „Šāds finansiāls atbalsts ir ne-
pieciešams, lai veicinātu remigrantu 
saimnieciskās darbības aktivitāti. Par 
šāda īpaša atbalsta nepieciešamību 
liecina vairāki veiktie pētījumi – emig-
rantu un remigrantu aptaujas.“

Viena projekta ietvaros maksimālais 
finansējuma apmērs, ko varēs saņemt, 
būs 9000 eiro. Katrā plānošanas reģionā 
tiks atbalstīti vismaz četri projekti. Lī-
dzīgi kā atsevišķās Eiropas Savienības 
fondu finansētos projektos, arī šajā akti-
vitātē liela nozīme ir remigranta perso-
niskajam ieguldījumam saimnieciskās 
darbības īstenošanā vai uzsākšanā. Būs 
nepieciešamas arī piesaistītās investī-
cijas un trīs gadu periodā pēc projekta 
jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
(IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi.

Svarīgs dalības nosacījums par fi-
nansējuma piešķiršanu projektam ir, ka 
remigrants pēc vairāk kā 3 gadu prom-
būtnes ir atgriezies vai plāno atgriez-
ties Latvijā. Prombūtne ir pierādāma 
ar paziņošanas faktu par uzturēšanās 

adresi ārvalstī. Paziņošanas faktam ir 
jābūt reģistrētam Iedzīvotāju reģistrā. 
Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim 
un personai, kura Latvijā saņēmusi pa-
stāvīgās uzturēšanās apliecību ir pie-
nākums 30 dienu laikā pēc Iedzīvotāju 
reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc 
tam, kad attiecīgās ziņas ir kļuvušas 
zināmas, paziņot Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu, 
savu nepilngadīgo bērnu un personu, 
kuras atrodas tās aizgādnībā vai aiz-
bildnībā, dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Informācija par nosacījumiem un 
pieteikšanos finansējuma saņemšanai 
tiks publicēta Plānošanas reģionu mā-
jaslapās, kā arī mājaslapā www.paps.
lv – sadaļā Atbalsts uzņēmējdarbībai.

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu 
remigrācijas veicināšanai, VARAM 
sadarbībā ar plānošanas reģioniem 
2018. gadā īsteno pilotprojektu Reģio-
nālais remigrācijas koordinators.

Ikvienam interesentam ir iespēja sa-
ņemt reģionālā koordinatora konsultāciju 
par sev aktuāliem jautājumiem, kas sais-
tīti ar atgriešanos kādā no Latvijas reģio-
niem. Koordinators vienlaikus ir atbalsta 
persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem 
tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocī-
bas pārdomātam lēmumam, kā arī saga-
tavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Pirmo piecu darbības mēnešu laikā 
uzrunātas un pēc atbalsta griezušās ir 
vairāk nekā 700 ģimenes, no kurām 
64 ģimenes (149 cilvēki) jau ir atgrie-
zušās un tuvākajā laikā plāno uz dzīvi 
Latvijā atgriezties vēl 55 ģimenes.

Anda Zaļepska
VARAM Sabiedrisko attiecību speciāliste

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Cilvēks ir uz šīs ze-

mes tikai īsu laiku, un 
pēc tam viss viņa sa-
sniegtais paliek citam. 
Zālamans mācītājs pra-
sa: „Kāds labums atlec 

cilvēkam no viņa pūlēm, kurām viņš 
nododas zem saules?“ (Ecct. 1:3).

Par dzīves apli nācās domāt Aus-
trālijas latvieša, pertieša, leģionāra 
Jāzepa Šķēla bērēs ceturtdien, 16. au-
gustā, Lestenes brāļu kapos.

Otrā pasaules kara laikā Jāzeps 
tika iesaukts Vācijas bruņotos spēkos, 
un cīnījās, lai censtos izglābt Latviju 
no otras padomju okupācijas. Šī cīņa 
bija nesekmīga – viņš tika ievainots 
kaujās Krievijā, un pēc kara nonāca 
Zedelgemas kara gūstekņu nometnē 
Beļģijā. Vēlāk mēroja tālo ceļu uz Per-
tu Austrālijā, bet ģimene palika Latvi-
jā. Pēc daudziem gadiem viņš aizgāja 
mūžībā viens pats savās mājās.

Tomēr Jāzeps bija sapratis, ka Lat-
vijas atgūtā neatkarība prasa turpinošu 
cīņu ne tikai ar ieročiem, un, bez novē-
lējumiem ģimenes locekļiem Latvijā un 
Lestenes Brāļu kapiem, atstāja zīmīgu 
atbalstu Latvijas Okupācijas muzejam.

Aplis noslēdzies. Jāzeps atgriezies 
dzimtenē pie saviem bijušajiem cīņu 
biedriem. Lestenes Brāļu kapos viņa 
pelni apglabāti tieši blakus pazīstamam 
Adelaides latvietim – leģionāram un 
arī zedelgemietiem Artūram Berķim.

Jāzepa pūles tiek liktas lietā cīņā 
pret dezinformācijas kampaņu, kuru 
vada tie paši spēki, pret kuriem viņš 
bija cīnījies pirms daudziem gadiem.

Kā bijušais cīnītājs, un kā atgā-
dinājums, ka brīvība prasa mūžīgu 
modrību, kareivis Jāzeps Šķēls tika iz-
vadīts ar pilnu militāro godu. Dobeles 
zemessardze kārtējo reizi profesionāli 
un iejūtīgi piedalījās izvadīšanā Les-
tenē. Kulminācija bija trīs zalves, ko 
izšāva četri zemessargi.

Izvadīšanu vadīja prāvests Klāvs 
Bērziņš, un klāt bija Jāzepa tuvinieki, 
Dobeles zemessardzes vienība kaptei-
ņa Mareka Jansona vadībā, Latvijas 
Nacionālo karavīru biedrības priekšsē-
dis Edgars Skreija, Latvijas Okupāci-
jas muzeja biedrības valdes priekšsēdis 
Valters Nollendorfs, muzeja direktors 
Gunārs Nāgels, direktora vietniece Tai-
ga Kokneviča, DV Latvija priekšnieks 
Andrejs Mežmalis, Daugavas Vanadžu 
goda priekšniece Ilga Niradija  un citi.

Tai tālā 1943. gadā, kad viņu ie-
sauca Vācijas bruņotos spēkos, Jāzeps 
Šķēls nevarēja ne sapņos iedomāties, 
kāds būs viņa dzīves liktenis – ka iz-
brauks pusi pasaules un atgriezīsies ar 
militāro godu dzimtenē.

Padomāsim mēs katrs – kāds būs 
no mums labums, kad vairs nebūsim 
virs šīs zemes.

GN

VARAM atbalsta remigrācija
Stājušies spēkā noteikumi par pieejamo finansējuma apmēru

Represēto fotoportretu izstāde
Atklās Latvijas Okupācijas muzejā 
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Gulbenes pilsētas svētku un 1. Starp-
tautiskā mākslas festivāla DIVI JŪLIJI 
ietvaros 2018. gada 27. jūlijā Gulbenes 
novada vēstures un mākslas muzejā 
norisinājās zinātniskā konference Divi 
Jūliji. Pirmie cīruļi, kurā par Jūlija Ma-
dernieka un Jūlija Straumes personī-
bām, daiļradi un dažādiem mākslas as-
pektiem uzstājušies eksperti no Latvijas, 
Gruzijas, Lielbritānijas un Irānas.

Vecgulbenes muižas Konferenču 
zālē pulcējās mākslinieku novadnieku 
Jūlija Madernieka (1870-1955) un Jūlija 
Straumes (1874-1970) plašās un daudz-
veidīgās daiļrades zinātāji un pētnieki 
no Latvijas un ārzemēm. Nozīmīga 
daļa no abu Latvijas lietišķās mākslas 
vecmeistaru radošā mantojuma glabā-
jas un tiek eksponēta dažādās Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) 
struktūrvienībās. LNMM darbinieki 
ir padziļināti pētījuši un publicēju-
ši rakstus par šo autoru būtisko lomu 
Latvijas mākslas un dizaina tapšanā. 
Mākslinieku darbos redzamas latviešu 
tautas ornamenta tradīcijas, austrumu 
tautu un Kaukāza paklāju kompozīci-
ja, rakstu motīvi. Viņu prasmes balstās 
meistarībā, kopīgā un atšķirīgā meklē-
jumos jaunam ornamentam.

Pasākumu ievadīja Gulbenes no-
vada domes priekšsēdētājs Normunds 
Audzišs un Gulbenes novada vēstures 
un mākslas muzeja direktore Valda 
Vorza, kura sava muzeja attīstībā iegul-
dījusi ļoti daudz radošuma, enerģijas un 
zināšanu, lai izveidotos Eiropas līme-
nim atbilstošs muzeja komplekss, kas 
vēl joprojām atrodas izaugsmes posmā, 
taču ar skaidri definētiem un saskatā-
miem tuvākiem un tālākiem mērķiem.

Turpat desmit gadus Gulbenes 
muzejs nopietni apzinājis, pētījis un 
apkopojis informāciju par Rīgas mu-
zejos glabātajiem Jūlija Straumes un 
Jūlija Madernieka darbiem. Norisinās 
izstādes, lekcijas, radošās darbnīcas 
un izglītojošās programmas. Balstoties 
uz autoru daiļradi, Gulbenes Mākslas 
skolas audzēkņi kopā ar pasniedzējiem 
uzņēmuši animācijas filmu Esmu dzi-

mis vidzemnieks (2011). Straumes man-
tojuma izzināšanā iesaistītas vairākas 
ieinteresētās puses – Gulbenes novada 
vēstures un mākslas muzejs, Gulbenes 
Mākslas skola, Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs / Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejs, Latvijas Valsts 
arhīvs, Latvijas Mākslas akadēmija 
(LMA) un Gruzijas Valsts tautas un 
lietišķās mākslas muzejs. Tbilisi tika 
parakstīts sadarbības protokols turp-
mākai pētniecībai. Apmeklēt Gruziju 
tika aicinātas Gulbenes muzeja direk-
tore Valda Vorza un Gulbenes Mākslas 
skolas direktore Sandra Dikmane.

Konferences ārzemju dalībniekus 
pārstāvēja Tbilisi Valsts universitātes 
profesore, Gruzijas Valsts tautas un 
lietišķās mākslas muzeja direktore 
Dr. Irina Košoridze (Irina Koshori-
dze), kura klātesošos iepazīstināja ar 
muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā iekļau-
to Jūlija Straumes kolekcijas daļu un 
darbiem, kas glabājas krājumā.

Jāatzīmē, ka Gulbenes muzejs 
jau ilgstoši veidojis sadarbību gan ar 
Košoridzes kundzi, gan ar Gruzijas 
Latviešu biedrības Ave Sol (1992) di-
binātāju un tās ilggadējo enerģisko 
iepriekšējo priekšsēdētāju Regīnu Ja-

kobidzi, kura, dzī-
vojot Gruzijā, jau 
pirmajos Latvijas 
neatkarības at-
jaunošanas gados 
akcentēja latviešu 
mākslinieka Jūlija 
Straumes nozīmi 
Gruzijas etnogrā-
fiskā un mākslas 
mantojuma izvei-
dē, kā arī lietišķās 
mākslas muzeja 
Tbilisi dibināšanā. 
Abu valstu pār-
stāvji ir iepriekš 
tikušies gan Gul-
benē, gan Tbilisi.

Šogad, pētot Jūlija Straumes daiļ-
radi, Gruzijas Valsts tautas un lietišķās 
mākslas muzeja direktore apmeklēja 
Dekoratīvās mākslas un dizaina mu-
zeju. Rīgas kolēģiem dāvanā tika pa-
sniegts apjomīgs pētījums par Gruzijas 
paklājiem. Izdevumā ir iekļauta infor-
mācija ar ilustrācijām par Jūlija Strau-
mes ieguldījumu paklāju aušanas jomā 
un Tbilisi muzeja dibināšanas laiku.

Asoc. profesors PhD Džeremijs 
Hovards (Jeremy Howard) no Sen-
tendrūsas Universitātes (Lielbritānija / 
Skotija) bija pētījis tēmu par Madernie-
ka un Straumes vizuālās mākslas izzi-
nāšanas un strukturēšanas aspektiem, 
bet trešais ārzemju viesis asoc. profesors 
Dr. Karims Mirzae (Karim Mirzaee) 
no Tebrīzas Islāma mākslas universitātes 
(Irāna), būdams pats aktīvs mākslinieks, 
stāstīja par Tebrīzas klasisko paklāju 
motīvu izcelsmi, to raksturu, formu un 
tālāko ietekmi uz tekstilmākslas nozari. 
Tika demonstrēti arī līdzatvestie smal-
kie austrumnieku zīda paklāji.

Latviju konferencē pārstāvēja Rūta 
Rinka – LNMM / Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzeja tekstilmākslas ko-
lekcijas glabātāja, kura klausītājus ie-
pazīstināja ar Jūlija Madernieka gra-
fiskā dizaina rokrakstu. Ornamenta 
tematikai bija veltīti divi referāti: Latvi-
jas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas 
katedras vadītāja, profesore Ieva Krū-
miņa mēģināja saskatīt tēlainās un or-
namentālās līdzības Persijas un Balti-
jas etnogrāfiskajās tekstilijās, savukārt 
Ekonomikas un kultūras augstskolas 
docents Dr. hist. Imants Ļaviņš pie-
vērsās latviska ornamenta meklējumu 
problemātikai, kā arī etnogrāfijas un 
jaunrades sintēzei abu autoru – Mader-
nieka un Straumes – mākslā.

Kupli apmeklētās konferences 
noslēguma diskusija un tajā paceltie jau-
tājumi ļāva secināt, ka interese gan par 

„Divi Jūliji. Pirmie cīruļi”
Gulbenē notikusi starptautiska zinātniskā konference

Starptautiska zinātniskā konference „Divi Jūliji. Pirmie cīruļi“ Gulbenes nova-
da vēstures un mākslas muzejā 27.07.2018. Tbilisi Valsts universitātes profesore, 
Gruzijas Valsts tautas un lietišķās mākslas muzeja direktore Dr. Irina Košoridze 
(Irina Koshoridze), asoc. profesors PhD Džeremijs Hovards (Jeremy Howard) 
no Sentendrūsas Universitātes (Lielbritānija / Skotija) un konferences modera-
tors, Ekonomikas un kultūras augstskolas docents Dr. hist. Imants Ļaviņš.
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Starptautiskas zinātniskās konferences „Divi Jūliji. Pir-
mie cīruļi“ apmeklētāji Gulbenes novada vēstures un 
mākslas muzejā 27.07.2018.
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Iespējams, mīļais la-
sītāj, ka Jums maijā ne-
izdevās mērot garo ceļu 
uz Fiškrīku (Fish Creek), 
Viktorijas dienvidos, lai 
apmeklētu izstādi Tējas 
Koki Runā. Ar prieku 

paziņojam, ka šī intriģējošā instalāci-
ja tiks septembrī uzstādīta Melburnas 
Latviešu Namā! Tas notiks 8. un 9. sep-
tembrī, blakus Latviešu daiļamatnieku 
apvienības Austrālijā (LDAA) rīkotām 
daiļamatnieku darbnīcām un tirdziņu, 
abās dienās no plskt. 10.00 līdz 16.00.

Apmeklējot šo instalāciju, ar vi-
sām maņām varēsiet baudīt senas lat-
vju tēju tradīcijas.

Pakavējaties vieglas filces un metāla 
mežģīņu atdarinātā bērzu birzē, nogaršo-
jiet dažādas latviešu tējas, ieklausieties 
kokļu skaņās. Mākslinieces Zetta Kanta 
un Anda Banikos šo instalāciju ir izvei-
dojošas, tajā iekļaujot kā savus oriģināl-
darbus, tā arī sabiedrisku darbnīcu devu-
mus un no Latvijas ievestas zāļu tējas.

Šis pasākums tika ļoti labi apmek-

lēts Fiškrīka Tea Cosy Festivāla ietva-
ros, par to tika rakstīts vietējās avīzēs 
(Red.: LL502*, LL506**) un par to pār-
raidīja intervijas kā ABC, tā arī latviešu 
radio. Ar lielu prieku arī sagaidījām tau-
tiešus, daži no kuriem atnāca tautas tēr-
pos, kas reti kad Dienvidgipslandē tiek 
redzēti! Mūsu izstāde aizveda mazliet 
no latvietības uz Fiškrīku, tagad turpi-
nām godināt savas senās latvju tradīci-
jas, turklāt atvedam mazliet no Fiškrīka 
svaigā lauku gaisu uz Melburnu!

Uz redzēšanos septembrī!
Anda Banikos,

LDAA vārdā
Laikrakstam „Latvietis“

https://www.facebook.com/
TeaTreesTalking/

https://www.facebook.com/Latvian-
Artisans-Association-of-
Australia-190380411478203/

* http://www.laikraksts.com/
raksti/7999

** http://www.laikraksts.com/
raksti/8087

Atvērto durvju un informācijas diena 
Melburnas Latviešu Ciemā

sestdien, 25. augustā, no plkst. 13.00 – 15.00.
Latviešu Ciema sabiedriskajā namā

48/61 Fraser Crescent, Wantirna South

Renovēto un pārdodamo mājiņu apskate, informācijas 
iegūšana par Latviešu Ciema sabiedrisko dzīvi un piedāvātajām 

aktivitātēm, un iespēja satikt ciema vadību. 

Uzkodas un atspirdzinājumi.

Laipni gaidīsim!

Tuvāku informāciju sniedz Ingrīda Hawke
Tālr.: 03 9800 2977; epasts: manager@latvianfs.org.au

www.latvianfs.org.au

„Tējas Koki Runā“
No Fiškrīka uz Melburnu!

latviešu ornamentu, tā transformācijām 
un ietekmēm, gan par lietišķās mākslas 
mantojumu kopumā ir ievērojama.

Jūlija Straumes un Jūlija Mader-
nieka pienesums atrodas ne tikai mu-
zeja uzmanības centrā – arī pilsētā 
tiek domāts par to, kā piešķirt tai savu, 
atšķirīgu identitāti. Mākslinieks Ivars 
Vecāns, kurš pašreiz strādā Gulbenes 
muzejā, rosina slaveno novadnieku 
ornamentu stilistiku izmantot radoši, 
veidojot vides dizainu.

Starptautiska zinātniskā konferen-
ce norisinājās 1. Starptautiskā mākslas 
festivāla DIVI JŪLIJI programmā, 
kas sniedza iespēju novērtēt dažādas 
izstādes, tai skaitā LMA studentu da-
rinātos tekstildarbus, glezniecības ple-
nēra mākslinieku veikumu un tautas 
studiju dalībnieku izstrādājumus.

Konference noslēdzās Druvienas 
vecajā skolā-muzejā ar aktieru lasīju-
miem par bērnu skolas gaitām un ap-
kaimes dziedātāju ceļojumu uz IV Vis-
pārējiem latviešu Dziesmu un mūzikas 
svētkiem, kas 1895. gadā tika sarīkoti 
Jelgavā. Folkloras kolektīvi, tautas 
deju ansamblis, amatnieki un muzej-
nieki kopā svinēja Gulbenes pilsētas 
svētkus un atminējās dižos novadnie-
kus, kuri ir svarīgi ne tikai lokālā mē-
rogā, bet arī ir rosinājuši interesi ļoti 
daudzos speciālistos, tai skaitā ārze-
mēs. Konference apliecināja faktu, ka 
iesāktais darbs mākslinieku daiļrades 
apzināšanā turpināsies un, sadarbībai 
nostiprinoties un sazarojoties, tiks ie-
gūts jauns pētniecības materiāls, un in-

„Divi Jūliji. Pirmie cīruļi”
Turpinājums no 4. lpp.

formācijas aprite kļūs vēl intensīvāka.
Dace Ļaviņa,

LNMM / Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzeja Keramikas un 

porcelāna kolekcijas glabātāja

Laikraksts „Latvietis“ par Straumi:
http://laikraksts.com/raksti/3372
http://laikraksts.com/raksti/3879
http://laikraksts.com/raksti/4902
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2016. gada novem-
brī Rīgas Fotogrāfijas 
muzeja direktore Maira 
Dudareva Jelgavas fo-
tomāksliniecei Dzintrai 
Žvagiņai ieteica: „Pie-
tiek smukbildītes bildēt, 

nu vajadzētu kaut ko nopietnāku.“
Kopš tā brīža pagājuši gandrīz 

divi gadi, un fotoprojekts Jelgavnieki 
1918 – 2018, veltījums Latvijas simt-
gadei tuvojas noslēgumam. Fotogrāfes 
Dzintras bildes vairs nav tikai glītas. 
To nospiedumos saskatāmas stipras, 
gaišas, ļoti labestīgas un, galvenais, 
patiesas sejas. Katrs no portretēja-
majiem cilvēkiem pārstāv savu gadu 
mūsu valsts simtgades laikā. Dīvaini, 
šos mūsdienu jelgavniekus gribas sa-
līdzināt ar tiem, kuri kādreiz dzīvoja 
un strādāja tai skaistajā Jelgavā, kuru 
nopostīja 1944. gada jūlija beigu lielā 
bombardēšana. Mākslinieces Dzintras 
spēkpilnajās fotogrāfijās skatoties, lie-
kas, ka jelgavnieku sejās atmirdz se-
nās Jelgavas godība. 2017. gada rudenī 
iesāktais portretu projekts jau ieguva 
pirmo vietu Ogres fotoseminārā Ego-
na Spura ceļš.

„Katru projektā izvēlēto gadu 
Jelgavu pārstāv kāds cilvēks. Pir-
mā ir Austra Bite, viņa bija dzimusi 
1918. gadā, arī novembrī, un dažreiz 
pat esot draugu saukta par „Māti Lat-
viju“. Esmu ļoti laimīga, ka izdevās 
vēl viņu satikt, jo dažus mēnešus pēc 
fotografēšanās viņa aizgāja mūžībā,“ 
stāsta Dzintra Žvagiņa.

Dzintra ir diplomēta mežsaim-
niece un juriste, taču, kad vīrs Otto 
Žvagiņš sāka strādāt Kijevā, viņa aiz-
gāja no darba, lai varētu latviskā garā 
audzināt bērnus. Ģimene dzīvojusi 
arī Maskavā un Stokholmā. Maska-
vas laikā Dzintra fotogrāfijas mākslu 
apguvusi īsos profesionālos kursos, 
kur papildus mākslinieciskajām un 
tehniskajām zināšanām pasniedzēji 
rosinājuši domāt fotogrāfijas valodā. 

Tagad meita Silva un dēls Ainārs jau 
izauguši, dzīvo Latvijā, savukārt ve-
cāki lielāko gada laiku pavada Buka-
restē. Mūsu sarunā piedalās arī Otto, 
un skaidri jūtams, cik spēcīgs atbalsts 
viņš ir savai fotogrāfei, pie tam at-
balsts nav tikai finansiāls, vīra balsī 
skan lepnums un gandarījums par jau 
paveikto: „Dzintrai ir arī vairākas ļoti 
interesantas dabas fotogrāfijas. Esmu 
bijis klāt ļoti daudzām labām bildēm, 
kuras Dzintra ir radījusi.“ Otto ir pir-
mais fotogrāfiju kritiķis, arī labāko 
kadru atlasītājs un savulaik Kijevā uz-
dāvinājis Dzintrai pirmo fotoaparātu, 
vēlēdams, lai sieva nesēž tikai mājās, 
lai iet un vēro pasauli.

Fotogrāfijas Dzintra saskaņo ar 
varoņiem, – lai nav tā, ka galīgi ne-
patīk. Pie viena nācies braukt pat čet-
ras reizes, jo nekādi nevarēja atrast 
īsto variantu. „Galu galā atklājās, ka 
viņam vienkārši patīk ar mani runā-
ties,“ pasmaida Dzintra. Dažas bildes 
uzņemtas pat nepilnas stundas laikā, 
bet nesen fotogrāfe sarēķinājusi – vi-
dēji vienai fotogrāfijai veltītas astoņas 
stundas, ieskaitot braucienos pavadīto 
laiku. Kopā nobraukti 3800 km, un 
gandrīz neviens portrets nav pozēts, 
tos Dzintra uzņem sarunu laikā. Da-
žiem gadiem varoņi ir vairāki, piemē-
ram, Prāta vētras vai metāla grupas 
Darrva portrets, iezīmējot grupu di-
bināšanas gadu. Varoņu stāstus pie-
rakstot, fotogrāfe pamanījusi, ka starp 
tiem ir daudz Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieru.

Dzintra Žvagiņa – Esmu satikusi 
daudz sabiedrībā pazīstamu jelgavnie-
ku, taču uzskatu, ka ikviens no ma-
niem varoņiem ir ievērojams un īpašs. 
Katrs no viņiem ir devis kaut ko arī 
man; kāda sporta spēļu organizatore 
personām ar īpašām vajadzībām iz-
masēja arī manu muguru, cita varone 
iedeva kontaktus, lai varu sameklēt un 
izpētīt savu dzimtu. Ir tikai daži ga-
dījumi, kad atteica fotografēties, kaut 

gan no sākuma es tā bikli – nu kā varu 
profesoram, ievērojamam un aizņem-
tam cilvēkam lūgt laiku veltīt man... 
Taču paiet kāds brīdis, un pat tie, kas 
atteikuši, zvana – vai vēl var piedalī-
ties?

– Kā jūs atrodat savus varoņus?
– Vispirms tie bija man pazīstamie 

cilvēki, arī mana mamma, bez kuras 
nebūtu ne šī projekta, ne manis pašas. 
Protams, palīdz arī tālāki radi. Pama-
zām arī citi ieinteresējas, un tie, kas 
ir manējie, paši atnāk. Palīdz draugi, 
īpaši mani labie, kā pati viņus saucu, 
rūķi – 10 bērnu mamma Baiba Ozola 
un klasesbiedrene Jana Ķirpīte. Mani 
varoņi nav tikai tie, kas ir dzimuši un 

„Pietiek smukbildītes bildēt!“
Simt Latvijas gadi simt jelgavnieku portretos

1920 – Melānija Beikule – Uz Jelgavu 
no Latgales atvedusi mīlestība. Visu 
mūžu strādājusi par sētnieci. Viņas fo-
togrāfijas par labu darbu bijušas Jel-
gavas Goda plāksnēs.
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1918 – Austra Bite – tikai 10 dienas jaunāka par Latvijas 
valsti, viņas portreti savulaik rotājuši Jelgavas fotosalonu 
logus.
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1966 – Ēriks Blekte – AirBaltic pilots, kas 25 darba gados 
nolidojis 14,5 tūkstošu stundu – 2 gadus atradies debesīs. 
Brīvajā laikā aktīvs sportists.
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Šis gads noris Lat-
vijas valsts simtgades 
zīmē. Simtgadei tiek vel-
tīti daudzi nozīmīgi pa-
sākumi, viens no kuriem 
ir arī visas latvju tautas 
rakstītā Tautas Saimes 
grāmata.

Tautas Saimes grāmatas idejas 
pirmsākumi ir 2014. gada pavasa-
rī, kad Rīgas aktīvo senioru alianse 
(RASA) tās vadītājas Terezijas Mac-
kares kundzes personā nāca klajā ar 
pilsonisku ierosinājumu, kā atzīmēt 
Latvijas valsts simtgadi, vienlaikus 
aktivizējot senioru sabiedrību un kat-
ru līdzcilvēku Latvijā, arī tautiešus 
ārzemēs.

Ar domu par Latviju un Latvijas 
cilvēkiem tapa projekts par Tautas 
Saimes grāmatu. Projekta realizēšanā 
aktīvi iesaistījās Saeimas deputāts Ai-
vars Meija, sabiedrībā plaši pazīstamā 
žurnāliste Velta Puriņa. Tika izvei-
dota darba grupa, izstrādāts speciāls 
Nolikums par Tautas Saimes grāmatu. 
Šīs grupas darbs rezultējās ar Tautas 
Saimes grāmatas dizaina, speciālu 
plakātu un grāmatzīmju izstrādāšanu 
un apstiprināšanu.

2017. gada janvārī tika prezentēta 
gatavā Grāmata – iesieta Latvijas linu 
krāsas audekla vākos ar uzrakstu Lat-
vijas karoga krāsā. Šādas grāmatas, 
kopskaitā divdesmit piecas, tika sa-
dalītas pa visiem Latvijas reģioniem – 
Rīgu, Vidzemi, Latgali, Kurzemi un 
Zemgali.

2017. gada 20. aprīlī Rīgas domē 
simboliski tika iedziedāta visu pie-
cu reģionu Tautas Saimes grāmata, 
to iedziedāja Jāzepa Vītola Latvijas 
valsts Mūzikas akadēmijas Mūzikas 
skolotāju koris, Vispārējo Latvijas 
Dziesmu svētku virsdiriģenta Arvīda 
Platpera vadībā. Savukārt 2017. gada 
aprīlī Rucavas novadā tika iedzie-
dāta pirmā Tautas Saimes grāmata 
visā Kurzemē un arī Latvijā ar tautas 
dziesmu Ģērbies, saule, sudrabota, 
un šī tautasdziesma kļūst par Tautas 

Saimes grāmatas 
himnu, ar kuru 
Grāmata sāk savu 
ceļu pa Latvijas 
pagastiem un no-
vadiem ar devīzi 
Mans ceļš kopā ar 
Latviju.

Grāmatas vei-
došanas mērķis 
ir ar roku rakstī-
ta grāmata, kuru 
veido pati tauta. 
Ikvienam iedzī-
votājam ir unikāla 
iespēja Grāmatā 
ierakstīt savus re-
dzējumus, apsvei-
kuma vēstījumus, 
stāstus par savas 
dzimtas likteņiem 
un novēlējumus 
Latvijai, tādējādi uzrunājot valsti per-
sonīgi.

Īpaša prioritāte ir tie Latvijas ie-
dzīvotāji un arī tautieši ārpus Latvijas, 
kuri sasnieguši simts un vairāk gadus, 
vai arī tuvojas šai robežai, tas ir – Lat-
vijas vienaudži.

Un tā Tautas Saimes grāmata ceļo 
pa Latvijas novadiem, lapaspuses pil-
dās ar stāstiem par atsevišķu dzimtu 
likteņiem, ar redzējumiem un laba 
vēlējumiem Latvijas nākotnei. Te ir 
ielīmētas senas dzimtas fotogrāfijas, 
aizkustinoši ar roku veikti zīmējumi, 
pašsacerētas dzejas rindas. Ierakstus 
veic gan amatpersonas, gan vienkār-
šie iedzīvotāji. Katram, kurš izdarījis 
ierakstu Tautas Saimes grāmatā, tiek 
izsniegta speciāla piemiņas grāmatzī-
me.

Savu vēlējumu Latvijai Tautas 
Saimes grāmatā ierakstīja arī Lat-
vijas Goda konsuls Austrālijā Jānis 
Roberts Dēliņš. Vizītes laikā Rīgā 
Dēliņa kungs apmeklēja arī RASA 
biroju Rīgā un guva plašu ieskatu par 
šīs aktīvo senioru alianses darbu, kuru 
augsti novērtējušas gan Latvijas valsts 
augstākās amatpersonas, Valsts pre-

zidentu Raimondu Vējoni ieskaitot, 
gan arī dažādas ārzemju sabiedriskās 
organizācijas.

Tautas Saimes grāmatas visi div-
desmit pieci eksemplāri tieši valsts 
simtgades jubilejas svinību laikā tiks 
nodoti mūžīgai glabāšanai Valsts Na-
cionālajai bibliotēkai. Kā unikāls vēs-
tures liecinieks šī Grāmata nākošajām 
paaudzēm sniegs ziņas par Latvijas 
dzīvi pašas tautas redzējumā tās pir-
majos simts pastāvēšanas gados.

Arī tautieši ārvalstīs aicināti sniegt 
savu pienesumu Tautas Saimes grā-
matas tapšanā. Ar roku aprakstītas 
papīra lapas ar stāstu par dzīvi ārpus 
Latvijas, klātpieliktas dzimtas fotog-
rāfijas, novēlējumi Latvijai pasta sūtī-
jumu veidā būs mīļi gaidīti Latvijā, lai 
tos ielīmētu Grāmatā.

Savus sūtījumus lūdzam adresēt – 
TAUTAS SAIMES GRĀMATA, Rīgas 
aktīvo senioru alianse (RASA), Rīgā, 
Šarlotes ielā 1b, Rīga, LV 1001, Latvi-
ja. Telefons uzziņām +371 67221487.

Astrīda Babāne
Latvijas Senioru kopienu apvienības 

Valdes locekle
Laikrakstam „Latvietis“

Svētdien, 26. augustā, plkst.12.00.
Melburnas Sv. Krusta baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills, VIC 3127

notiks

MLELD Pilnsapulce 2018
Lūgums samaksāt nodevas pirms pilnsapulces.

Pilnsapulcē nevarēs samaksāt nodevas, un tikai finansiāliem locekļiem būs balsstiesības.

Veltī grāmatu Latvijas valsts simtgadei
Tautas Saimes grāmata

Jānis Roberts Dēliņs un Terezija Mackere ar Tautas Sai-
mes grāmatu.
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Ar tādu aprēķinu, lai 
tiktu uz Latviju laikus 
nosvinēt Jāņus, bet pēc 
tam apmeklēt Latvijas 
goda konsulu sanāksmes 
un Latvijas Simtgades 
Dziesmu un Deju svēt-
kus, mēs ar manu draugu 

Kukuļu Jāni, 20. jūnija rītā kāpām Eti-
had lidsabiedrības lidmašīnā un bijām 
jau ceļā uz Latviju. Izrādījās, ka mēs abi 
bijām ceļā uz tādiem pārdzīvojumiem, 
kādus vēl nekad nebijām piedzīvojuši.

Lidojums bija nevainojams, jo lidma-
šīnu savienojumi bija ļoti labi iekārtoti, 
nekur nebija nekāda lielā gaidīšana un 24 
stundu laikā jau izkāpām Rīgas lidostā. 
Beidzot biju pierunājis savu draugu Jāni 
Kukuli, kurš kopš Latvijas atstāšanas 
1944. g. vēl līdz šim Latvijā nekad nebija 
atgriezies, šoreiz braukt man līdzi. Tas 
jau pats par sevi bija interesanti novērot, 
kā mans draugs šādu braucienu uzņems.

Lidostā mūs sagaidīja mana vienmēr 
uzticamā paziņa Līga, kura bija gaidīju-
si vairāk nekā stundu, jo bijām drusku 
aizkavējušies ar mūsu bagāžu. Līga mūs 
nogādāja pie Radi un Draugi viesnīcas, 
kur bijām apmetušies. Te jau vajadzēja 
būt īstai vasarai, bet mūs sagaidīja ļoti 
auksts, lietains laiks. Viesnīcā mūs labi 
saņēma, un drīz bijām iekārtojušies savā 
numurā un varējām iet apskatīt Rīgu. 
Kamēr ātri izskrējām cauri Vecrīgai, 
jau bija laiks maltītei un pēc garā ceļo-
juma atpūtai. Paēdām turpat viesnīcā, 
iedzērām Latvijas alu un likāmies gulēt. 
Izņemot Minheni, kur nevarējām atrast 
mūsu Air Baltic izejas vārtus, lidojums 
bija labs, kaut gan ar stundas nokavēša-
nos izlidot no Minhenes.

Mūsu pirmais un galvenais nolūks 
bija nosvinēt labus Latvijas Jāņus, bet 
ierodoties likās, ka mums laikam nekas 
neiznāks, jo tās Jāņu svinības, kuras bi-
jām cerējuši, jau bija nosvinētas pirms 
divām dienam. Te mums uzsmaidīja lai-
me: izrādījās, ka mūsu abu laba Pertas 
jaunības dienu draudzene Līga Gemute, 
kura tagad dzīvo Latvijā un šogad rīko 
Jāņus pie sevis, kur nu esam ieaicinā-
ti. Apbruņojušies ar Jāņu sieru un Jāņu 

vaiņagu namamātei, sēdāmies autobu-
sā un prom uz Latvijas Ziemeļiem pie 
Igaunijas robežas, kur, izkāpjot no auto-
busa, Līga jau bija priekšā mūs sagaidīt. 
Iebraucot viņas lauku sētā, tur jau viss 
mudž ar ciemiņiem no malu, malām: 
gan no Austrālijas, gan no Vācijas, An-
glijas un pat no Amerikas. Pirms vēl īsti 
spējam ar visiem sasveicināties, abiem 
jau rokās alus kauss ar saldu Latvijas alu: 
Lai dzēstu slāpes un noskalotu ceļa pu-
tekļus no garā ceļojuma. Kad nu esi cie-
miņš svešā mājā, tad klausi, ko tev saka, 
un nav nekāda atrunāšanās. Saprotams, 
alum sekoja pīrāgi, Jāņu siers un vairāk 
alus un vairāk pīrāgu utt. Latvijā jau nav 
tā kā šeit Austrālijā, tur vakars nemaz 
nenāk, pat nepaliek tumšāks, tikai jūti, 
ka esi bijis uz kājām nu jau labu laiciņu.

Skaista jauna meitene man pienāk 
un uzliek galvā pašas pītu skaistu ozol-
lapu vaiņagu, kā jau Jānim pienākoties. 
Tādu, kādu Pertā mēs nevarētu darināt, 
jo mūsu skaistais, lielais Latvijas Centra 
ozols, Austrālijas Jāņu laikā tik labi ne-
zāļo, un mums tad ir jāiztiek ar to kas 
ir. Kaut arī visa laba Jaņu zāle, ko plūc 
Jāņu vakarā. Bet šis nu bija nu īsts ozol-
lapu vaiņags, un arī otrais Jānis saņēma 
tādu pašu skaistu vaiņagu. Šeit nu bijām 
divi Jāņi. Vaiņagiem galvās, ejam pie ci-
tiem uz riju, kur jau salasījies daudz ļau-
žu un kur jau spēlē muzikanti, un atskan 

viena, otra dziesma. Skatos, te no kaimi-
ņu puses nāk Jāņu bērni ar Jāņu zālēm 
un dziesmām. Namamāte un saimnieks 
iet saņemt Jāņu bērnus, un nu spēlē arī 
mūsu muzikanti, un mēs pievienojamies 
ar dziedāšanu. Es, saprotams, nevaru 
nociesties, ņemu pirmo meiteni, kura 
man gadījās pa rokai, un griežu viņu 
dancī. Ar to tad arī citi iemanījās, un 
nu ir dancošana un dziedāšana, smiekli, 
un prieki, un svinēšana ir sākusies nu tā 
pa īstam. Te skatamies uz otru kaimiņu 
sētu, otrā kalnā laikam arī tur svin Jā-
ņus, jo tur jau deg liels ugunskurs. Mūsu 
sētā tagad iebrauc otrs kaimiņš ar savu 
zirga pajūgu un atved trīs skaistas tau-
tu meitas. Tā nu kaimiņi un Jāņubērni 
nāk no malu malām, un visi dziedam 
un dancojam, kamēr nāk pārtraukums 
ar vakariņām un visiem gardumiem, un 
netrūkst ne Jāņu alus, ne Jāņu siera, ne 
pīrāgu, ne jauku, priecīgu līgotāju.

Kaut gan rijas klons jau nav danču 
zāles grīda, tas mūs netraucē; griežam 
valšus un polkas tik un tā, un rija ir pie-
pildīta ar muzikantiem, dancotājiem, ar 
smiekliem un prieku, kamēr sāk mesties 
krēsla. Kad esam paēduši un izdanco-
jušies, saulīte jau ir nogājusi pie apvār-
šņa skaistā, sarkanā saulrietā. Vēl kādi 
danči, un tad ejam pie ugunskura, kurš 
nu ir lēni, bet labi iekurināts un tad, un 
tad, tas uzliesmo tik augstu, ka nu gan 
ne tikai visiem kaimiņiem, bet visam pa-
gastam būtu jāzin, ka šeit svin brangus 

Svinam Līgo svētkus dzimtenē Latvijas Simtgadē
Jāņa Purvinska piedzīvojumi Latvijā (1)

Ierodas Jāņabērni.
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Divi Jāņi no Pertas Latvijā.
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Pie lielā ugunskura dziedājām un sildījāmies.
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Jau vairākus gadus 
esmu mēģinājis pierunāt, 
savu draugu Jāni Kukuli, 
braukt uz Latviju, un viņš 
vienmēr atrunājas, ka vi-
ņam tur nav ko braukt, jo 
neviena ne rada, ne drau-
ga viņam Latvijā nav. Jāņa 

vecāki jau sen atdusas Pertas kapsētā, 
viņš pats bija dzimis Liepājā, un ar sa-
viem vecākiem vēl kā mazs puika izbrau-
ca no Latvijas kara beigās. Es viņu beigās 
pierunāju braukt man līdzi, un tā 21. jū-
nijā izkāpām Rīgas lidostā ar galveno no-
domu svinēt Latvijas simtgades svētkus.

Kad pēc garā lidojuma beidzot tikām 
Rīgā un iekārtojāmies viesnīcā Radi un 
Draugi, tūlīt devāmies apskatīt Rīgu. Ātri 
izgājām cauri pa Vecrīgas ielām, parādī-
ju viņam Jāņa baznīcu, Doma laukumu, 
Doma baznīcu, mazo Ģildi un izgājām 
cauri Konventa sētai u.c. Iegaumēju, ka 
mans draugs man netiek līdz un pie katra 
staba, pie katra stūra un plāksnītes apstā-
jas un lasa, kas tur rakstīts, kas tā par ielu, 
kas rakstīts uz plāksnītes pie sienas? Tas 
viss ir ļoti interesanti, jo viss ir rakstīts lat-
viešu valodā, un Jānis to nekad vēl nebija 
redzējis. Tā nu viņu vispirms ātri iepazīs-
tināju ar tuvāko apkārtni pie mūsu viesnī-
cas, lai vēlāk viņš var atrast kā tikt mājās.

Jānis Latvijā nebija bijis kopš viņš to 
atstāja kā mazs bērns. Tad nu vispirms ar 
autobusu devāmies uz Jāņa dzimto pilsē-
tu Liepāju. Radi un Draugi mums tur jau 
bija pasūtījuši apmešanos pilsētas centra 

viesnīcā Līva. Jānis man saka, ka viņš 
nevar pierast: „...šeit visi cilvēki uz ielas 
runā latviski, ielu nosaukumi – latviešu, 
autobusa šoferis ar mani runāja latviski!? 
Tas tā jocīgi, neparasts, pat neticams.“ Jā, 
beidzot mans draugs bija ieradies Latvijā.

Liepājā tūlīt aizgājām tur, kur Jānis 
domāja, ka varēja būt viņa mājas, un likās, 
ka viņš arī atpazina ielu un vecmāmiņas 
māju, kurai savā bērnībā katru dienu gājis 
garām. Nākamajā dienā mēs aizbraucām 
uz Kara Ostu, kur taksīša šoferis mūs 
izvadāja caur un cauri, un tomēr samek-
lējām ielu, kur Jānis bija dzīvojis arī tur, 
kaut gan tieši māju gan neatradām. Aiz-
braucām uz Liepājas jūrmalu, kur daži 
cilvēki sēdēja un sauļojās? Mums likās, 
ka vēl jau bija par aukstu sauļoties. Jānis 
pastaigāja pa garo molu, kurš likās bija 
vismaz kādus 1000 m garš. Tad devāmies 
atpakaļ uz viesnīcu un vēl uz tirgu, kur 
nopirkām ķiršus un zemenes. Izstaigājām 
un apskatījām vareno, jauno Liepājas kon-
certzāli, kura ir liela, skaista, ļoti moder-
na, gaiša ēka ar plašu koncertzāli. Mūzi-
kas skolas telpās kādi skolēni praktizējās 
spēlēt kādus mūzikas gabalus. Redzējām 
Liepājas kuģu ostu, no kuras mēs, kaut 
gan ar citiem kuģiem un citos datumos, 
bet 1944. g. oktobrī abi izbraucām no Lat-
vijas uz nākamajiem 50 un vairāk gadiem 
(Jānim jau – pirms 73 gadiem).

Tā nu pienāca laiks doties uz autoos-
tu un atpakaļ uz Rīgu. Mans draugs nu 
bija bijis savā dzimtajā pilsētā un staigājis 
pa ielām, kur kādreiz bērnībā skraidījis 

pa ielām. Ievēroju, ka mans nebēdnīgais 
draugs Jānis bija drūms un dziļi nosvērts. 
Neprasīju kāpēc, bet skaidri zināju, kur 
pašlaik bija viņa domas un jūtas. Liepājā?

Es ievēroju, ka tad, kad mēs sarunā-
jamies vai arī citu cilvēku kompānijā, Jā-
nis runā latviski, bet kad pienāk kāds klāt 
un kaut ko prasa, viņš tam atbild anglis-
ki. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Austrālijā lielāko 
daļu sarunājamies ar austrāliešiem (tātad 
angliski), bet, kad pienāk kāds latvietis, 
ar to tad runājam latviski. To Jānis arī 
darīja Latvijā, tikai otrādi, sarunu valo-
da tagad bija latviešu, tad pienākošajam 
būtu jābūt citai valodai (angļu).

Kad viņam aizrādīju, ka, lūk, šī 
kundze taču runā latviski, tad viņš sa-
prata, ka bija vēl juties kā Austrālijā, kur 
mūsu sarunu valoda ir cita nekā uzrunas 
valoda. Vēl viņš nebija īsti Latvijā, jo 
šeit esam tikai divas dienas. Tā nu biju 
draugu aizvedis uz viņa dzimto pilsētu, 
kur viņš arī varēja padzīvot tālajā pagāt-
nē un izjust, ka šeit ir mana dzimtene.

Pēc atgriešanās Rīgā nu mums 
priekšā stāvēja lielie Latvijas simtgades 
svētki, bet savu nodomu, lai savu drau-
gu vēl aizvestu uz viņa dzimteni, biju 
veicis un jutos par to gandarīts. Stāsti 
par svētkiem un koncertiem Rīgā – citā 
reizē. Zinu, ka Jānis Kukuls beidzot ir 
izjutis savas dzimtenes tuvumu un to 
tik ātri neaizmirsīs, un esmu drošs, ka 
viņš Latvijā drīz atkal atgriezīsies.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Vēl reizi redzēt savu dzimto pilsētu
Jāņa Purvinska piedzīvojumi Latvijā (2)

Jāņus. Nāk arī muzikanti, un mēs šķeti-
nām gan Jāņu dziesmas, gan katru, kura 
nāk prātā. Kaut gan ar saulrietu ir palicis 
visai dzestrs laiks, lielais ugunskurs mūs 
silda, un mēs dziedam tālāk. Kad laika 
stunda jau taisās uz saullēkta stundu, 
mūs abus Jāņus aizved pie kaimiņiem uz 
naktsmājām, kur bez nekādām bažām 
aizmiegam. Nebija nemaz jāgaida, ka-
mēr galva atsitas pret spilvenu, kad jau 
snaudām, jo mums tiešām nu bija bijusi 

liela, smaga pārdzīvojama diena.
Tādus skaistus Līgo svētkus es ne-

atceros, jo Latvijā es vēl biju mazs un 
Vācijas bēgļu nometnē, tik brangus jau 
nerīkojām, jo taču bijām svešā zemē. 
Austrālijā neesam tik bagāti, lai mums 
būtu saimniecība, kur tos rīkot. Šeit, nu 
viss noritēja kā pasakā. Lai Dieviņš man 
dotu vēl kādreiz nosvinēt šādus Jāņus. 
Īsti Līgo svētki ar jāņubērniem, dzies-
mām, dančiem, ugunskuriem, alu, sieru, 
pīrāgiem un skaistām, priecīgām meite-
nēm, kurām arī patika dancot un dzie-
dāt. Nu un, kā jau nākas, no rīta visi, kuri 

vēl bija uz kājām, atkal salasījāmies uz 
brokastīm, bet lai Jāņu tradīcijas nesabo-
jātu, arī Dieviņš nu mums sagādāja īstus 
Jāņus, jo šorīt un visu šodienu gan lija 
lietus, kā pa Jāņiem. Kaut Līgo svētki 
bija bez lietus, Jāņi tomēr sevi pieteica.

Paldies, Līga, paldies visiem ciemi-
ņiem un kaimiņiem, paldies taviem bēr-
niem, kuri visu darīja un gādāja. Paldies 
par skaistajiem Jāņu vaiņagiem un Jā-
ņiem manā dzimtenē, kurus nē Kukuļu 
Jānis, ne es vēl ilgi neaizmirsīsim.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Svinam Līgo svētkus dzimtenē
Turpinājums no 8. lpp.

Jānis ir īsts „jūras vilks“, vai varbūt, tieši šī Baltijas jūra ir 
tā, kas viņu velk uz jūru?
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Jānis Kukuls un skats uz ostu, no kurienes 1944. g. atstā-
jām dzimteni.
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Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā Rīgā no 
2018. gada 7. jūlija līdz 
30. septembrim notiek 
Imanta Tillera (dz. 1950) 
retrospektīva izstāde.

Izstādē ir 67 darbi un 
tie visaptveroši atspoguļo gandrīz visus 
mākslinieka dzīves darba daiļrades as-
pektus. Iekļauts ir viens no Tillera ag-
rīnajiem, lielākajiem darbiem, Sarunas 
ar līgavu (Conversations with the Bride) 
(1974-75), kuru izstādei aizdevusi Jaun-
dienvidvelsas Mākslas galerija. Šis darbs 
sastāv no 112 maziem apgleznotiem pa-
neļiem, kas uzstādīti katrs uz sava alu-
mīnija rāmja.

Izstādes jaunākajā darbā, Ceļojums 
uz nekurieni (Journey to Nowhere) (ap-
tuveni 3,5x2,5m izmērā), ir redzama Rī-
gas panorāma, kā arī aborigēnu motīvi 
un mākslinieka pārdomas tekstos. Darbs 
ir gleznots uz 90 audeklkartoniem kuri 
salikti kopā 10 x 9 salikumā. Šis darbs 
atspoguļu māksliniekam raksturīgo 
mākslas darbu veidojumu. Darbs tika 
aizdots no privātas kolekcijas Austrālijā.

Izstādes atklāšana notika 2018. gada 
6. jūlijā LNM muzeja Lielajā izstā-
žu zālē. Atklāšana sākās ar Austrāli-

jas-Skotijas kompo-
nistes Rozalindas 
Peidžas (Rosalind 
Page) skaņdarbiem, 
kas radīti iedves-
mojoties no Tillera 
darbiem. Skaņ-
darbs korim Ho-
rizonts (Horizon), 
piedzīvoja pasaules 
p i r mat sk a ņoju -
mu Latvijas radio 
kora izpildījumā 
Sigvarda Kļavas 
vadībā, un kom-
pozīciju Esamība 
un laiks (Being & 
Time) atskaņoja 
trio Juris Žvikovs (klavieres), Ēriks 
Kiršfelds (čells) un Mārtiņš Circe-
nis (klarnete). Koncertpianiste un Jāze-
pa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
docētāja Dzintra Erliha, kas apmeklēja 
izstādes atklāšanu, pēc koncerta dalījās 
ar iespaidiem: „Šo mūziķu sniegums Til-
lera izstādes atklāšanā bija tiešām mu-
zikāli augstvērtīgs, krāsains, emocionāli 
bagāts. Mūzika ļoti labi saderēja kopā 
ar Tillera darbiem, jo gan mūzikā, gan 
gleznās ir ne tikai skaņas-krāsas, bet arī 

filozofiskā puse, pārdomas par dažādām 
dzīves tēmām, ko lieliski atklāja gan 
Tillera darbi, gan Rozalindas Peidžas 
skaņdarbi. Ja Tillera darbos filozofiskās 
pārdomas raisa gleznās ievītie teksti, 
tad mūzikā tās atklāja daudznozīmīgas 
pauzes, klusuma brīži, ilgi izturēti akor-
di, neparastas saskaņas... Es pat saklau-
sīju saikni ar franču komponista Olivjē 
Mesiāna (Olivier Messiaen (1908-1992) 
skaņdarbiem... Katrā ziņā lieliska mūzi-
kas izvēle pie lieliskām gleznām!“

Izstādi atklāja Austrālijas Mākslas 
padomes priekšsēdētājs, Rūperts Ma-
iers (Rupert Myer, Chair, Australia 
Council for the Arts) un runas vēl snie-
dza Latvijas Kultūras ministre Dace 
Melbārde, LNMM Vizuālās mākslas 
departmenta vadītāja Ginta Ger-
harde-Upeniece, izstādes kuratore 
Dr. art. Elita Ansone (LNMM Kolekci-
ju un zinātniskās izpētes nodaļas ARSE-
NĀLS vadītāja, komponiste Rozalinda 
Peidža, ievērojamā latviešu izcelsmes 
amerikāņu māksliniece Vija Celmiņa 
un mākslinieks Imants Tillers.

Izstādei ir izveidots 296 lappušu ka-
talogs divās valodās. Tajā ir plašs foto-
grāfiju klāsts no visiem izstādītajiem dar-
biem un daudziem citiem mākslinieka 

„Ceļojums uz nekurieni“
Austrālijas latviešu mākslinieka Imanta Tillera personālizstāde Latvijā
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Imanta Tillera izstādes „Ceļojums uz nekurieni“ atklāšana.
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Imants Tillers izstādes atklāšanā.
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Izstādes atklāšana. Pirmā rindā centrā Imants Tillers un Dženifera Slatjere 
(Jennifer Slatyer).
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tēvu, kas aicinājis 
savu dēlu apgūt 
reālu profesiju, pie-
mēram, arhitektū-
ru; Tillers ir ieguvis 
universitātes grādu 
arhitektūrā. Tillera 
tēvs viņam teicis, 
ja viņš kļūs par 
mākslinieku, viņš 
nonāks uz ielas. 
Nākamajā filmas 
kadrā ir redzams, 
kā Imants atver 
Latvijas Nacionā-
lā mākslas muzeja 
smagās koka durvis, ceļā uz apspriedi 
par izstādes veidošanu, kurā viņš tiks 
godināts par saviem sasniegumiem kā 
pasaulslavens mākslinieks.

Filmas pirmizrādē piedalījās vairā-
kas sabiedrībā pazīstamas personas un 
ar Imanta mākslu saistīti mākslas cienī-
tāji un kolēģi, starp tiem Latvijas valsts 
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
un Sidnejas mākslas galerijas direktore 
Roz lina Okslija (Roslyn Oxley). Citi 
notikumi izstādes atklāšanas nedēļā 
iekļāva Austrālijas latviešu arhitekta 

Andreja Andersona un komponistes 
Rozalindas Peidžas (Rosalind Page) 
lekcijas, austrāliešu mākslinieka Maik-
la Ītera (Michael Eather) un latviešu 
mākslas kritiķa Eduarda Dorofejeva 
interviju ar Imantu Tilleru. Notika arī 
vairākas preses konferences un pie-
ņemšanas. Paredzēta vēl viena lekcija, 
ko sniegs austrāliešu mākslas vēstur-
nieks un kritiķis Terijs Smits (Terry 
Smith) muzejā 2018. gada 21. augustā 

lielākajiem darbiem vai citu mākslinieku 
darbiem, uz kuriem atsaucas Tillers. Mu-
zeja direktore Māra Lāce katalogam uz-
rakstījusi ievadu; lasāmas Imanta Tillera, 
Elitas Ansones un trīs izcilu mākslas vēs-
turnieku un kritiķu Dr.  Greima Koul-
tera-Smita (Graham Coulter-Smith), 
Marka Ledburija (Mark Ledbury) un 
Dr. Īana Maklīna (Ian McLean) esejas.

Elitas Ansones eseja izskaidro lat-
viešu tekstu, simbolu un citas literārās 
un mākslinieciskās atsauces, kas ir ietek-
mējušas Tillera darbu no viņa agrīnajām 
dienām. Tie ietver izlasi no latviešu bēr-
nu klasikas, Jāņa Jaunsudrabiņa Baltās 
grāmatas un latviešu tautas pasakām.

Imants ir vecāku Imanta Tillera sen. 
un Dzidras Tilleres dēls. Viņi dzimuši 
Latvijā un ieradās Sidnejā 1949. gadā. 
Līdz austrāliešu skolas apmeklējumam 
Imants runāja tikai latviešu valodā. 
Viņš apmeklēja arī Sidnejas Latvie-
šu sestdienas skolu. Imants un viņa 
sieva Dženifera Slatjere (Jennifer 
Slatyer) pirmo reizi Latviju apciemo-
ja 1976. gadā. Imants devās uz Latviju 
arī 1991. gadā, bet 1993. gadā Latvijas 
Nacionālajā mākslas muzejā tika rīkota 
viņa personālizstāde Diaspora. Imants 
un Dženifera pēdējos gados ir vairāk-
kārt ceļojuši uz Latviju. Tillers ir mu-
zejam ziedojis vairākus savus darbus.

Dr. Īans Maklīns (Ian McLean) 
savos rakstos Mīmikrijas metafizika: 
Kāpēc Imants Tillers piesavinās abo-
rigēnu mākslu? dalās ar savām pārdo-
mām par 1985. gadā Tillera aborigēnu 
mākslinieka Maikla Nelsona Džaga-
maras (Michael Nelson Jagamara) 
darba piesavināšanos. Tas izprovocēja 
polemiku, jo piesavināšanās saistījās ar 
neatrisinātiem politiskiem suverenitā-
tes un identitātes jautājumiem. Šis noti-
kums gadu gaitā veda uz Imanta Tillera 
un Maiklu Nelsonu sadarbību, kā rezul-
tātā tapuši daudzi kopīgie darbi, starp 
tiem Vēstnesis (The Messenger) (2014), 
kuru iegādājās Parlaments Kanberā un 
tas atrodas Parlamenta ēkā. Izstādē re-
dzams darbs Deviņi šāvieni (The Nine 
Shots) (1985), ar kuru iesākās polemika, 
un Daba runā: AX (Nature speaks: AX) 
(2002), viena no Tillera un Maikla Nel-
sona kopīgi radītajām gleznām.

Vakarā pirms izstādes atklāšanas 
kinoteātrī Splendid Palace notika re-
žisores Antras Cilinskas (Jura Pod-
nieka studija) dokumentālās filmas 
par Imantu Tilleru Iemesti pasaulē 
(Thrown into the World) pirmizrāde. 
Dokumentālā filma tika filmēta Sidne-
jā, Kūmā (Cooma, mākslinieka mājās), 
Papunjā – Centrālā Austrālijā, kā arī 
Rīgā, Liepājā un citur Latvijā.

Skatītājiem bija iespēja iepazīties ar 
mākslinieka unikālo mākslas tapšanas 
procesu un būt lieciniekiem Tillera vi-
zītei pie aborigēna mākslinieka, Maikla 
Nelsona Džakamaras, kurš dzīvo Cen-
trālā Austrālijā.

Citā filmas daļā Tillers stāsta par 

„Ceļojums uz nekurieni“
Turpinājums no 10. lpp.

Imanta Tillera izstādes „Ceļojums uz nekurieni“ atklāšana.
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Filmas izrādē. No kreisās ceturtā ir filmas režisore Antra Cilinska, Imants Tillers, 
Tillera izstādes kuratore Dr. Elita Ansone, kopā ar filmas producēšanas grupu.
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25. un 26. augustā 
Jauniešu koris BALSIS 
un diriģents Ints Tete-
rovskis aicina ikvie-
nu doties tuvāk iepazīt 
Rīgu. Katra no Rīgas 
58 apkaimēm ir ar savu 
vēsturi – pirmsākumi, 

attīstība, kultūras un sadzīves vide. 
Šodiena un rītdiena ir mūsu rokās. 
Tuvāka iepazīšana katram palīdzēs no 
jauna atklāt vēl nezināmo un, iespē-
jams, no jauna ieraudzīt jau šķietami 
zināmo, stereotipisko.

Uzsākot Apkaimes un BALSIS, 
1. sērijā divu dienu laikā ar riteņiem 
aicinām iepazīt četras apkaimes:

Sestdien, 25. augustā, – Skanste 
un Iļģuciems;

Svētdien, 26. augustā, – X sala 
(vieta, ko atklāsim kopā ceļojuma gai-
tā) un Torņakalns.

Katrā no apkaimēm būs sarūpētas 
ekskursijas ar gidu, spēles (brain-ga-
mes.lv), pikniks ar pašu sarūpētiem 
groziņiem, veloorientēšanās un Jau-
niešu kora BALSIS koncerts ar dažā-
dām programmām.

Kopīgā piedzīvojumā ikviens aici-
nāts doties ar savu velosipēdu. Ja tāda 
nav, Sixt velo noma piedāvā iespēju to 
saņemt bez maksas pulcēšanās vietās. 
Lūgums iepriekš pieteikt velo velo@
sixt.lv vai piedzīvojuma Facebook 
lapā* norādot datumu un laiku.

Interesentus aicinām iepazīties ar 
piedzīvojuma programmu, jo atbilstoši 

vēlmēm ir iespēja 
pievienoties jeb-
kurai no norisēm. 
Tuvāk iepazīties ar 
apkaimēm var ap-
meklējot mājasla-
pu www.apkaimes.
lv. Neregulāriem 
velobr aucē j ie m 
atgādinājums par 
drošu braukša-
nu atrodams saitē 
ej.uz/velo_drosiba

Piedzīvojuma 
programma.

Sestdiena, 25. 
augustā, Skans-
te – plkst.10.00 
Pulcēšanās un ekskursija (pie Olim-
piskā sporta centra); plkst.11.45. 
Spēles un pikniks (Skanstes parks, 
Grostonas ielā 16); plkst.13.00. BAL-
SIS koncerts (iecerētajā koncertzā-
lē – Skanstes ielā 16, blakus Luminor 
bankai); plkst.14.00. veloorientēšanās. 
Iļģuciems – plkst.16.00. pulcēšanās un 
ekskursija (pie Rīgas Kultūras centra 
Iļģuciems, no Cementa ielas puses); 
plkst.17.45. spēles un pikniks (Norde-
ķu parkā pie dīķa); plkst.19.00 BALSIS 
koncerts; plkst.20.00. Veloorientēša-
nās – X salas meklējumi; plkst.22.00. 
Naktsmiers.

Svētdien, 26. augustā, X-sa-
la (vieta tiks atklāta 25.08. vaka-

rā) – plkst.10.00 pulcēšanās un 
ekskursija; plkst.11.345. Spēles un 
pikniks; plkst.13.00 BALSIS kon-
certs; plkst.14.00 veloorientēšanās. 
Torņakalns – plkst.16.00 pulcēšanās 
un ekskursija (pie Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas); plkst.17.45. spēles 
un pikniks (Arkādijas parka estrādē); 
plkst.19.00 BALSIS koncerts (Bērnu 
Klīniskās universitātes slimnīcas ro-
taļu laukumā); plkst.20.00 draudzīgas 
sarunas.

Ints Teterovskis,
Jauniešu kora BALSIS 

mākslinieciskais vadītājs

* (https://www.facebook.com/
events/309642613140122/)

Sākas akcija „Apkaimes un BALSIS“
Izzinošs piedzīvojums. 1. sērija S.I.X.T.

„Apkaimes un BALSIS“.

Ir atklāts viss par politiķiem Latvijā
Par valdību Latvijā, Rīgā

Pēc intensīvas darbības, Latvijas 
statistikas un analīzes birojs (LSAB) 
nācis klajā ar saviem slēdzieniem pēc 
tam, ka beiguši rūpīgi pētīt katra Lat-
vijas Saeimas un Rīgas domes politiķu 
patriotismu, darbību un vēsturi.

LSAB priekšnieks, Jurģis Mugur-
kauls, skaidro, ka viņu pētījumi ir atklā-
juši visu par politiķiem Latvijā. Secinā-
jumi ir publicēti žurnāla Nav 1. aprīļa 
numurā, kā arī citos preses izdevumos. 
Analīzes atklājumi par Latvijas un Rī-
gas valdību ir sakopoti pa punktiem, ku-
rus te varam sniegt arī mūsu lasītājiem.

Visi, uzsverot, visi (!) Latvijas 
valdnieki un politiķi:
1. ir patiesi Latvijas patrioti;
2. ir tīri un nenodarbojas ar kukuļošanu 

vai citām kriminālām aktivitātēm;
3. liek Latvijas un to pilsoņu labklājī-

bu pirmā vietā;
4. rūpējas un gadā par visiem Latvi-

jas pilsoņiem, it sevišķi – bērniem, 
daudzbērnu ģimenēm, pensionā-
riem, invalīdiem, slimniekiem, uz-
ņēmējiem, un studentiem.

5. ir gatavi dot savu dzīvību par Lat-
vijas neatkarību;

6. ziedo savu laiku un naudu arī lab-
darības organizācijām;

7. runā un raksta tikai valsts valodā – 
latviski;

8. ierosina visiem runāt un rakstīt ti-
kai latviešu valodā;

9. dara visu iespējamo, lai attīstītu 
labvēlīgu biznesa klimatu Latvijā;

10. dara visu iespējamo, lai piestrādā-
tu pie tā, ka visiem latviešiem būtu 
iespēja dabūt labi atalgotus darbus 
Latvijā;

11. dara visu iespējamo, lai Latvijas 
pilsoņiem nebūtu jāatstāj Latvija, 
lai meklētu darbu citās valstīs;

12. dara visu iespējamo, lai stiprinātu 
ekonomiskās, militārās un drošības 
saites ar ES, NATO, ANO un ASV;

13. dara visu iespējamo, lai godinātu 
Latvijas karavīrus;

14. dara visu iespējamo, lai godīgi, pie-
nācīgi un oficiāli atzīmētu visas Lat-
vijas piemiņas dienas un svētkus, ie-
skaitot 25. martu, 14. jūniju, 4. maiju, 

11. novembri,18. novembri u.c.;
15. dara visu, lai gādātu par patiesu 

preses un runas brīvību;
16. dara visu, lai gādātu par godīgu, 

neatkarīgu, likumīgu un tīru tiesas 
sistēmu Latvijā;

17. patiesi mīl Latviju, tās vēsturi, himnu, 
simbolus, valodu, kultūru un pilsoņus;

18. dara visu, lai novērstu dabas pie-
sārņošanu Latvijā, aizsargājot gai-
su, ūdeni un zemi;

19. dara visu iespējamo, lai Latvijas 
pilsoņiem būtu laba veselības ap-
drošināšana, ieskaitot iespēju ātri 
tikt pie ārstiem, operācijām, zālēm 
un citām nepieciešamām medicī-
niskajām vajadzībām;

20. dara visu iespējamo, lai Latvijā un 
Rīgā būtu labi ceļi – labā stāvoklī, 
labi apgaismoti (kur vajadzīgs) un 
ar labām, skaidrām ceļa zīmēm;

21. dara visu iespējamo, lai Latvijas 
skolas būtu augstākā līmenī un lai 
skolu vadībai un skolotājiem būtu 

 
Turpinājums 13. lpp.



Pirmdien, 2018. gada 20. augustā Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

dzīvo Jelgavā vai Jelgavas novadā, 
daudzi, pat nedzīvojot Jelgavā, ir sais-
tīti ar Jelgavu.

– Vai jūsu fotoprojektam ir atbals-
tītāji?

– Mans galvenais balsts ir vīrs, 
bijušais mežsaimnieks, tagad speciali-
zējies mēbeļu ražošanas sagādes jautā-
jumos. Gada lielāko daļu mēs dzīvo-
jam Rumānijā, kur Otto strādā IKEA 
kompānijā. Šobrīd Rojā apskatāma 
mana fotogrāfiju izstāde par Rumāni-
jas iespaidiem Trīsdesmit trīs baltus 
zirgus meklējot. Savukārt jelgavnie-
ku portretu izstādi novembrī solījusi 
atbalstīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 
iestāde Kultūra.

– Ko šajā laikā esat atklājusi par 
jelgavniekiem?

–  Viņi ir bezgala dažādi, unikāli. 
Es gan arī meklēju, lai būtu dažādība, 
tautības, profesijas, lai būtu pārstāvē-
tas visas lielākās reliģiju konfesijas. 
Nesen saņēmu atļauju fotografēt baz-
nīcas zvanu zvanīšanu pareizticīgo 
baznīcā. 2017. gadu pārstāv bērniņš, 
kura tēta vecāki dzimuši Somijā un 
mātes vecāki – Lietuvā. Mūsdienu 
jelgavnieks! Vēl piedomāju, lai visi 
nebūtu tikai pilsētnieki, piemēram, tā-
pēc man ir bitenieks Kārlis Bolmanis 
Vilcē. Viņam ir pašam savs Latvijas 
simtgades projekts – būs jau simt bišu 
saimes. Nesen viņš zvanīja – pašlaik 
esot jau deviņdesmit astoņas!

– Vai jelgavnieks ir vidējais latvie-
tis?

– Jelgavnieks vienmēr nemaz nav 
latvietis! Jelgavā ir daudzu tautību ie-

dzīvotāji. Un profesijas ir pārsteidzo-
šas – lidmašīnas pilots, kurš kopumā 
gaisā pavadījis vairāk nekā divus ga-
dus; slaveni sportisti, dziedātāji, arī 
uzņēmīgi maiznieki un kārtīgi sava 
darba darītāji. Viena no manām varo-
nēm ir sētniece. Jelgavnieki ir aktīvi, 
sportiski, muzikāli, te darbojas vairā-
ki jaunveidoti muzeji; jelgavniekiem 
patīk spēlēt teātri, ar to viņi nodarbo-
jas brīvajā laikā. Piemēram, viens no 
maniem varoņiem, jau minētās desmit 
bērnu ģimenes dēls Matīss, ir rūdīts 
sportists, daudzās sacensībās pieda-
lījies un uzvarējis airētājs, bet viņa 
galvenais dzīves mērķis bija iestāties 
Latvijas Kultūras akadēmijas Teāt-
ra fakultātē, un tas viņam arī šovasar 
izdevās. Viņa mamma Baiba Ozola ir 
Latvijas Goda ģimenes gada vēstne-
se – viņu fotografēju laikā, kad viņa 
gaidīja desmito bērniņu. Jelgavnieki ir 
mērķtiecīgi – būvnieks Edgars Bukšs 
ir ultramaratonists, piemēram, skrējis 
pat 36 stundu ilgu maratonu. Manu va-
roņu gaitas kļuvušas svarīgas arī man; 
cenšos sekot līdzi, kā kuram iet, arī 
viņi paši zvana un stāsta.

– Vai projektam vēl kāda portretē-
jamā trūkst?

– Jā, nesen sapratu, ka man vaja-
dzīgs kurpnieka portrets! Un vēl – jau 
ilgi meklēju jelgavnieku, kurš būtu 
dzimis 1919. gadā. Dīvaini, bet nekur 
nevar atrast. Nesen pilsētas domē stās-
tīja, ka braucot sveikt veselus desmit 
simtgadniekus, bet neviens deviņdes-
mit deviņgadnieks nav zināms... Lū-
dzu atsaukties arī kādu cilvēku, kurš 
dzimis 1926. gadā!

– Ko jūs novēlētu Jelgavai, jelgav-
niekiem un visai Latvijai?

– To pavisam nesen izdzirdēju, 
sens jelgavnieks, valodnieks un jurists 
Stērstu Andrejs esot teicis: „Dzīvo 
pats un ļauj citiem dzīvot!“

„Nezaudēt smeķi,“ iestarpina Otto 
un piebilst: „Latvija, protams, kļūst 
aizvien skaistāka un sakoptāka, taču 
kaut nu tā nepaliktu tik sterila, ka 
vairs nebūs ko fotografēt.“

Diāna Jance
Laikrakstam „Latvietis“

Raksta pirmpublicējums „Latvijas 
Avīzes“,„Kultūrzīmēs“

ar nosaukumu Imants Tillers and Art to 
Come. Dokumentālā filma par Tilleru 
būs skatāma kinoteātros no 22. augusta.

Imanta Tillera sieva Dženifere un 
viņu meitas Isidore un Saskia, vairāki 
citi ģimenes locekļi, draugi un mākslas 
pasaules pārstāvji ceļoja uz Latviju, lai 
piedalītos izstādes atklāšanā un citos 
ar to saistītajos pasākumos. Klāt bija 
arī daudzi Austrālijas latvieši, kuri 
bija sabraukuši uz Dziesmu svētkiem.

Muzeja direktore Māra Lāce izstā-
des kataloga ievadā stāsta, ka muzejs 

plānoja izstādi no 2015. gada, un tas 
bija saistīts ar sadarbību starp daudziem 
„cilvēkiem un institūcijām Latvijā, Aus-
trālijā, Jaunzēlandē, Savienotajās Val-
stīs un Lielbritānijā”. Viņa sacīja: „Lat-
vijas valsts simtgades atzīmēšana ar 
vērtībās balstītu vēstījumu un papildu 
finansējuma iespējām mums ļāva sap-
ņot par šo projektu...“ un vēl teica: „Tā 
turpina muzeja izstāžu politikā definēto 
mērķi atklāt spilgtas personības, kuru 
mākslinieciskā darbība ir ritējusi citu 
kultūras telpu robežās, sniedzot būtisku 
ieguldījumu mītnes zemes un starptau-
tisku mākslas procesu attīstībā.“

Jau lielais ļaužu pulks, kas pieda-

lījās izstādē un ar to saistītajos pasā-
kumos pirmās nedēļas laikā ir aplieci-
nājums, ka tūkstošiem latviešu, kuri 
apmeklēs izstādi un aplūkos dokumen-
tālo filmu tuvāko mēnešu laikā, noteik-
ti būs pateicīgi par Muzeja darbinieku 
tālredzību un rūpīgo darbu, jo īpaši par 
kuratores Elitas Ansones pārliecību un 
neatlaidību, kuri kopīgi ir panākuši to, 
lai plašāk tiktu novērtēts Imanta Tille-
ra milzīgais talants un latviešu kultū-
ras mantojuma nozīme viņa mākslā.

Greims Andersons
(Graham Anderson)

Laikrakstam „Latvietis“
2018. gada 18. augustā

„Ceļojums uz nekurieni“
Turpinājums no 11. lpp.

„Pietiek smukbildītes bildēt!“
Turpinājums no 6. lpp.

2010 – Gustavs Valainis – puisis, kam 
prieku sagādā trenēties Jelgavas BMX 
trasē un pagājušo gadu iegūtas pirmās 
medaļas.
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visi nepieciešamie līdzekļi, ar ku-
riem mācīt Latvijas nākotni;

22. dara visu iespējamo, lai sastrādātu 
ar Lietuvu un Igauniju, lai veicinā-
tu kopīgo drošību un attīstību;

23. dara visu iespējamo lai aicinātu 
atpakaļ uz Latviju visus tos, kuri 
izbraukuši lai strādātu citās valstīs, 
bet vēlētos atgriezties dzīvot un 

strādāt Latvijā;
24. dara visu iespējamo, lai novērstu 

nelabvēlīgas ietekmes;
25. dara visu iespējamo, lai atbalstītu 

latviešu darbību trimdā, visos jautā-
jumos, ieskaitot kultūru un izglītību;

26. dara visu iespējamo, lai dzēstu un no-
vērstu visas negatīvās un sliktās se-
kas no Padomju okupācijas gadiem.
Lasot pētījumu un analīzes atklāju-

mus, ir patiess prieks un neviltota sajūs-
ma par katru un visiem Latvijas politi-

ķiem! Esam ievēlējuši pareizos cilvēkus, 
kuri mūs aizsargās un vadīs! Rodas dro-
ša un mierīga pārliecība, ka Latvijai ir 
visgaišākā un drošākā nākotne, pateico-
ties tās valdniekiem un politiķiem. Va-
ram gulēt mierīgi, zinot, ka viss Latvijā 
ir labi! Pat ļoti labi. Kāds atvieglinājums. 
Lai mierīgas ir mūsu latviskās sirdis!

Korespondents, analītiķis un 
secinātājs AB

2018. g. 1. aprīlī
Laikrakstam „Latvietis“

Viss par politiķiem Latvijā
Turpinājums no 12. lpp.
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Vairāk nekā piecus 
miljonus Austrālijas do-
lāru jeb apmēram trīsar-
pus miljonus eiro – tik 
dāsnu ziedojumu, lielāko 
16 gadu pastāvēšanas 
laikā, šopavasar saņēma 

nodibinājums Vītolu fonds. Pateicoties 
šim Gunāra Šterna testamentārajam 
novēlējumam, šogad fonds var piešķirt 
stipendijas visiem jauniešiem, kuri tās 
fondam bija lūguši un izpildījuši priekš-
noteikumus atbalsta saņemšanai. Par 
to, cik daudziem talantīgiem jauniešiem 
fonds spēj palīdzēt, saruna ar Vītolu 
fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi.

Dace Kokareviča: Kādi bija Gu-
nāra Šterna novēlējuma nosacījumi – 
vai šie miljoni jāliek pamatkapitālā vai 
var izlietot tūliņ?

Vita Diķe: Gunāra Šterna novē-
lējumam nosacījumu nav, katru gadu 
varēsim stipendijās izmaksāt nepie-
ciešamo summu. Aizsūtījām pateicī-
bu Gunāra Šterna kunga sievai Metai. 
Mēs priecātos, ja arī valdības līmenī 
tiktu nosūtīta pateicība par tādu labda-
rību jauniešu izglītībai.

Saņemot jauniešu iesniegumus, 
izvērtējām, kam ir visgrūtākie dzīves 
apstākļi un palīdzība nepieciešama vis-
vairāk. Pirmkārt, palīdzam bāreņiem un 
jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm – 
Latvijā ir pat ģimenes, kurās aug 13 at-
vases. Tagad pirmo reizi fonda vēsturē 
varēsim atbalstīt visus pamatotos lūgu-
mus, tos, kuriem ir atbilstoši eksāmenu 
rezultāti un apstiprinājums, ka uzņemti 
augstskolās un studēs izvēlētajās specia-
litātēs. Šogad fondam būs vairāk nekā 
700 stipendiātu – ar 477 jau sekmīgi stu-
dējošiem jauniešiem pagarināsim līgu-
mu par stipendiju piešķiršanu un ar 259 
slēgsim līgumu pirmo reizi. Stipendijās 
izmaksāsim vairāk nekā miljonu eiro.

D. K.: Katrs saņems 150 eiro mē-
nesī?

V. D.: Stipendijas ir dažādas. Ma-
zākā stipendija ir 1500 eiro gadā, ir arī 
stipendijas par 1850 eiro un 2500 eiro 
gadā. Lielāko stipendiju maksā Euroskor 
īpašnieks Jānis Andersons – 2500 eiro.

Uzņēmumiem ir mainījusies zie-
dojumu nodokļu politika. Esam ļoti 
gandarīti, ka visi sadarbības partne-
ri – SEB banka, Danske bank, Ergo, 
Citadele, kā arī citi turpina maksāt 
iedibinātās stipendijas. Piemēram, Ku-
rekss īpašnieki Arnis un Jānis Apsīši 
ik gadus piešķir 38 stipendijas.

 D.K.: Apbrīnojami, ka Gunārs 
Šterns novēlējis fondam visu mūžā sa-
krāto.

V. D.: Šterna kungs ir bijis grā-
matvedis. Jau sākot no savas pirmās 
algas, par to, kas palicis pāri – 20, vai 
50 Austrālijas dolāriem – viņš pircis 
vērtspapīrus. Testamentā Vītolu fon-
dam atstāta tieši vērtspapīros ieguldītā 

mantojuma daļa. Izrādās, viņš bijis ļoti 
veiksmīgs ieguldītājs, un, vērtspapīrus 
pārdodot, summa izrādījās tik liela.

Sadarbību ar Vītolu fondu Gunārs 
Šterns sāka pirms sešiem gadiem, kad 
dibināja piemiņas stipendiju sievastē-
vam. 2016. gadā viņš aizgāja mūžībā. 
Šis novēlējums ir vairojis uzticību fon-
dam, jo vēl vairāki cilvēki sākuši sa-
darbību ar mums.

Ir vēl citi lieli testamentāri novē-
lējumi. Gunārs Šūbiņš no Kanādas 
stipendijām ir atstājis novēlējumu 
300 000 Kanādas dolāru.

Mums ir Kluso Varoņu fonda sti-
pendija, ko nodibināja Eduards An-
derss un Pēteris Bolšaitis. Viņi izdeva 
grāmatu Latvijas klusie varoņi, un ie-
nākumi no tās tika ziedoti stipendijai. 
Uz šo atbalstu var pretendēt maģistran-
tūras un doktorantūras studenti, kuri 
veic pētījumus par Latvijas vēsturi.

Anitras Liesmas Izoldes Lekseres 
testamentārais novēlējums – vairāk 
nekā 600 000 Kanādas dolāru – atstāts 
rezidentūrā studējošiem sirds ķirur-
giem vai onkologiem, kuri papildinās 
zināšanas ārpus Latvijas.

Ir ziedotāji, kuri vēlas atbalstīt vai 
nu konkrēta novada studentus, vai arī 
noteiktas specialitātes apguvējus. Pie-
mēram, Zvejnieku ģimene dod stipen-
dijas ķīmiķiem un mediķiem, Saules 
aptieka – topošajiem farmaceitiem, 
LPKS LATRAPS – lauksaimniekiem, 
Kokpārstrāde 98 – meža nozares stu-
dentiem. Vilis Vītols juniors, fonda di-
binātāja Viļa Vītola dēls, ir nodibinājis 
stipendiju pārtikas tehnologiem.

Mēs ziedotājus nedalām lielos un 
mazos, jo ikviens naudu devis no sirds. 
Pagājušo gadu Elza Kampare, kura dzī-
vo Latvijā un strādājusi par agronomi, 
tagad jau deviņdesmitgadīga pensionāre, 
ziedoja divām stipendijām, un uzskatu, 
tas bija patiešām ļoti liels ziedojums.

Daudzi bijušie fonda stipendiāti au-
gustā ziedo Draugu stipendijai – des-
mit, divdesmit, simt eiro. Jo savulaik 
paši saņēmuši atbalstu un atceras, cik 
ļoti tas palīdzējis. 2007. gadā iesākām ar 
vienu Drauga stipendiju, bet tagad jau 
tādu ir sešpadsmit: pa mazām summām 
tiek savākti vairāk nekā 30 000 eiro.

D. K.: Mācību laikā stipendiātiem 
ir jāizpilda fonda nosacījumi, bet vai 
arī pēc tam? Piemēram, kāds laiks jā-
nostrādā Latvijā?

V.D.: Kad 12. klases jaunieši pie-
sakās stipendijai, vidējai atzīmei jābūt 
vismaz 7,5. Ja cilvēks jau vidusskolā 
centies, piedalījies mācību olimpiādēs, 
tad droši vien arī augstskolā viņš labi 
mācīsies. Nesen medijos izskanē-
ja ziņas par pētījuma rezultātiem, ka 
ik piektais students studijas nebeidz. 
Mūsu stipendiātu vidū tā nav – 22 mūsu 
stipendiāti studijas beidza ar izcilību.

Ja jaunietim mainās dzīves apstāk-

ļi un atbalsts vairs nav nepieciešams, 
tad no stipendijas viņš atsakās. Šogad, 
piemēram, viena no stipendiātēm ap-
precējās un uzrakstīja iesniegumu, ka 
turpmāk vīrs palīdzēs studēt. Jaunieši, 
kuri vasaras prakšu laikā atzinīgi no-
vērtēti un dabū pastāvīgu darbu, arī 
atsakās par labu kādam citam. Jaunie-
ši ļoti ievēro fonda prasīto godīguma 
principu. Tā, manuprāt, ir ideālā Lat-
vijas nākotnes daļa.

Savulaik daži ziedotāji no trimdas 
latviešu vidus teica, ka varbūt līgumā 
jāietver punkts, ka jaunietim pēc studiju 
beigšanas noteikti jāstrādā Latvijā. Bet, 
izvērtējot šo priekšlikumu padomē, no-
lēmām – ja tu kādam cilvēkam palīdzi, 
tu nedrīksti diktēt viņa dzīvi. 94 % no 
bijušajiem stipendiātiem dzīvo un strā-
dā Latvijā. 4% studē tālāk ārzemēs. 
Divi no simta ir pārcēlušies uz ārzemēm 
vai nu mīlestības, vai citu ieganstu dēļ.

D.K.: Vai ir gadījumi, kad saņemtā 
nauda jāatmaksā?

V. D.:Jā, ir gadījumi, kad nauda 
fondam ir jāatmaksā, ja studijas tiek 
pārtrauktas un students ir nesekmīgs. 
Ja jaunietis sekmīgi beidzis studijas, 
tad tā ir dāvana. Taču ir sirds līgums – 
apņemšanās ar izglītību sasniegt tādu 
līmeni, lai nākotnē varētu palīdzēt 
citiem: kādam radiniekam vai savam 
pagastam, bet galvenais, lai labdarī-
ba tiek iesēta kā sēkla. Vilim Vītolam 
1961. gadā piešķīra Forda stipendiju, 
un 2002. gadā viņš nodibināja Vītolu 
fondu, ieguldot tajā 1 400 000 eiro.

Četri jaunieši jau ir nodibinājuši 
fondā savas stipendijas. Edgars Po-
ļanskis, kas strādā Ārlietu ministrijā, 
ziedoja 3000 eiro un nodibināja stipen-
diju savai skolai – Draudzīgā aicināju-
ma Liepājas pilsētas 5. vidusskolai. 
Andrejs Isajevs ir ārsts, strādā Vācijā, 
jau vairākus gadus maksā divas sti-
pendijas. Savu stipendiju nodibinājis 
datorspeciālists Jānis Caune eksakto 
zinātņu nozarē studējošajiem, Uldis 
Šalajevs sniedz atbalstu Latvijas Lauk-
saimniecības universitātē studējošam.

Ir liels gandarījums, ka ziedotājs 

Austrālijas latvietis dāsni ziedo
Stipendijās – vairāk nekā miljons eiro

Gunārs Šterns.

 
Turpinājums 15. lpp.
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uz stipru un demokrātisku valsti.
Šogad mūs apciemo un valsts simt-

gadē sveic daudzi pasaules līderi, ka-
raļi un prezidenti. Tomēr kādu no tiem 
esam gaidījuši vairāk par visiem. Jūs 
jau ziniet, ko es teikšu. Atsaucoties uz 
manu ielūgumu, Māras zemē viesosies 
viņa Svētība pāvests Francisks. Viņš ie-
radīsies, lai iedrošinātu nezaudēt ticību 
un cilvēcību mūsu laika izaicinājumos.

Gaidot šo dienu, jo īpaši vēlos 
uzsvērt divas vērtības, kurās ticības 
spēks ir nepieciešams gan mūsu Latvi-
jai, gan ikvienam no mums.

Pirmkārt, tā ir ģimene kā sabied-
rības pamats. Vecāki, vecvecāki un 
krustvecāki ir tie, kuri mūs veido par 
personībām un ieaudzina vērtības – 
cieņu, darba tikumu un mīlestību pret 
savu zemi, savu tautu un ticību savai 
valstij. Bez spēcīgām dzimtām un ģi-
menēm nav iedomājama stipra valsts.

Tomēr mums līdzās ir arī bērni bez 
vecākiem. Ģimenes, kurās vecāki ir tālu 
projām, vai palicis tikai viens no tiem. 
Ģimenes, kuru pamatus grauj trūkums.

Esmu pārliecināts, ka katrs no 
mums var atrast iespēju palīdzēt arī kā-
dai citai ģimenei – gan valsts, gan paš-
valdība, gan katrs no mums. Ikdienas 
steigā apstāsimies, ja redzam maldā-
mies mazu bērnu, atnesīsim klēpi mal-

kas vecākiem kaimiņiem, vai vienkārši 
cilvēcīgi uzklausīsim grūtā brīdī. Tas 
neprasa daudz. Nebūsim vienaldzīgi, 
pasniegsim roku un atbalstīsim, jo mūsu 
sabiedrībai ir svarīgs katrs cilvēks.

Otrkārt, ikviena cilvēka pacēlums 
vai pagrimums sākas viņa sirdī. Tur 
tiek savītas ģimenes saites, veidojas 
pamats attieksmei vienam pret otru, 
sabiedrību un apkārtējo pasauli. Arī 
mūsu visu kopējās un Latvijas sekmes 
vai nespēja sākas cilvēku sirdīs.

Šis ir Latvijai izšķirīgs laiks, un mēs 
dzirdēsim daudzas skaļas balsis. Tāpēc 
starp tām ir, jo svarīgi, atrast brīdi klusu-
mam un sadzirdēt pašam savas sirds bal-

si, lai, pieņemot lēmumus un izdarot iz-
vēles, rīkotos tai atbilstoši. Es ticu, ka tā 
iebildīs pret katru mēģinājumu izmantot 
sava izdevīguma īsceļus, maksājot par 
to ar savu un citu cilvēku patieso cieņu.

Lai gaidāmā pāvesta Franciska vi-
zīte katru no mums stiprina ticībā un 
spēkā rīkoties pēc labākās apziņas! 
Sanāksim atkal kopā Latgales sirdī 
pēc nepilna pusotra mēneša, lai sa-
ņemtu svētību mūsu zemei, mūsu tau-
tai un mūsu Latvijai!

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents
2018. gada 15. augustā

jaunietim dod ne tikai naudu, bet arī 
tikšanās reizēs māca vērtības dzīvē. 
Tā, piemēram, Visvaldis Dzenis ar dzī-
vesbiedri Sigrīdu svinēja dimantkāzas 
un par godu šim notikumam nodibināja 
četras stipendijas. Jaunieši tikšanās rei-
zē ar Dzeņiem ļoti apbrīnoja to, ka abi 
kopā aizvadījuši jau 65 gadus. Nākama-
jā vēstulē ziedotājiem viens no puišiem 
atrakstīja, ka pēc tikšanās ar Dzeņu ģi-
meni izlēmis bildināt savu meiteni.

D. K.: Vai esat pētījuši, cik lielai 
daļai bez fonda palīdzības nebūtu ie-
spējams mācīties?

V. D.: Apmēram 65% mūsu sti-
pendiātu bez šā atbalsta saņemšanas 
nevarētu studēt. It kā šķiet, ka Latvijā 
ekonomika aug, valstī kopumā situācija 
uzlabojas. Taču fondā ierodas jaunieši 
ar ārkārtīgi traģiskiem dzīvesstāstiem, 
un šogad tādu bijis vairāk nekā iepriekš. 
Dricānu vidusskolā šovasar nerīkoja iz-
laidumu, jo ģimenēm nebija naudas svi-
nībām. Vēl seši stāsti bija tādi, no kuriem 
sapratām, ka jauniešiem palīdzība vaja-
dzīga nekavējoties, lai vispār pabeigtu 
vidusskolu. Nodibinājām SOS stipendi-
ju, kuru iesāka divi jauni uzņēmēji, un 
citi viņiem pievienojās. Tā varējām pa 
150, 200 vai 300 eiro izmaksāt jaunie-
šiem tūliņ, lai viņi spētu pabeigt skolu 
un atbraukt iestāties augstskolā. Viens 
no gadījumiem – puisim tētis ir miris, 
mamma atrodas slimnīcā ar audzēju 

pēdējā stadijā, un nav citu radinieku, 
kas spētu palīdzēt. Jaunietis mācās ļoti 
labi, saprotot, ka izglītība būs vienīgais, 
lai dzīvē tiktu uz priekšu. Pagastos būtu 
vairāk jāpievērš uzmanība tiem, kam 
klājas grūti, un jāpalīdz tieši tajā brīdī.

D. K.: Ceļu uz fondu puisis tomēr 
atrada...

V.D.: Paldies projekta E-klase vei-
dotājiem, jo visi 12. klašu skolēni tagad 
informāciju par pieteikšanos fonda sti-
pendijām izlasa savos telefonos, datoros. 
Sociālo darbinieku, skolotāju un direkto-
ru uzrakstītās rekomendācijas mums ļoti 
palīdz izvērtēt, cik kuram pretendentam 
stipendija nepieciešama. Reizēm cilvē-
kam dzīve ļoti mainās vienā dienā. Pērn 
gada vidū fondā vērsās meitene, kam 
iepriekš viss bijis kārtībā, taču pēc tam, 
kad cūku mēra dēļ ģimenes fermā vaja-
dzējis lopus likvidēt, vecāki vairs neva-
rēja atbalstīt bērna studijas. Fonds viņai 
piešķīra stipendiju studiju turpināšanai. 
Vai cits gadījums – meitenei piepeši avā-
rijā gājusi bojā mamma. Darba kolēģi 
sazinājās ar mums, un piešķīrām stipen-
diju, lai jauniete studijas varētu turpināt.

D.K.: Vai tagad, kad fondam pēc 
Gunāra Šterna naudas saņemšanas ir 
vairāk līdzekļu, nemainīsit nosacījumu, 
ka stipendiātam noteikti jāstudē Latvi-
jā?

V. D.: Fonda mērķi nemainām – pa-
līdzam tiem 12. klasi beidzējiem, kuri 
sāk un turpina studijas Latvijā. Bet, ja ir 
kāds ziedotājs, kā piemēram, Lekseres 
kundze, kura vēlējās atbalstīt reziden-

tūrā studējošos vai Latvijas agronomu 
biedrības Amerikā stipendija, kas pa-
redzēta doktorantūrā studējošam lauk-
saimniekam, izpildām ziedotāja vēlmes 
un norādījumus. Piemēram, Rigvir, Ne-
retas novada uzņēmēji, Leču ģimene 
piešķir stipendijas 12. klases jaunie-
šiem, lai viņi var padziļināti mācīties, 
braukt uz sagatavošanas kursiem un ir 
konkurētspējīgi, lai iestātos augstskolā. 
Skolēnu skaits un arī studējošo skaits 
Latvijā samazinās. Tāpēc šķita, ka ar 
laiku arī fondā būs mazāk pieprasījumu 
stipendijām, bet tā nenotiek, jo katru 
gadu ir ap 400 pieprasījumu. Daudziem 
cilvēkiem joprojām klājas ļoti grūti, un 
atbalsts studijām ir ļoti svarīgs.

Mēs nespētu palīdzēt, ja mums 
nebūtu ziedotāju. Vītolu fonda ziedo-
tāji ir cilvēki, kas dara paši un palīdz 
citiem. Viņi ir līdzās ikdienā, atbalstī-
juši izšķirošā brīdī, palīdzējuši un de-
vuši cerību un piepildījuši klusu sapni. 
Fonda veiksmes atslēga ir cilvēku līdz-
dalība un patiesa ieinteresētība jaunie-
šu likteņos. Par to vislielākā pateicība.

Vītolu fonda administrētās stipen-
dijas:

Privātpersonu stipendijas 17%, 
fondu stipendijas 11%, piemiņas sti-
pendijas 11%, organizāciju stipendijas 
6%, Daugavas vanagu nodaļu stipen-
dijas 2%, studentu korporāciju stipen-
dijas 4%, testamentārie novēlējumi 
21%, uzņēmumu stipendijas 28%.
Pirmpublicējums laikrakstā „LA“
8.09.2018.  ■

Austrālijas latvietis dāsni ziedo
Turpinājums no 14. lpp.

Prezidents piedalās Aglonā
Turpinājums no 1. lpp.

Prezidents Raimonds Vējonis Aglonā.
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biežāk ir kompromisa figūras. Mūsu par-
tiju piedāvātie premjera kandidāti drīzāk 
ir savdabīgi partiju parādes zirgi, ar ku-
riem partijas piedalās cīņā par vēlētāju 
balsīm. Daži no viņiem pat paši nekandi-
dēs savas partijas sarakstā, kā piemēram, 
Nacionālās apvienības premjera kandi-
dāts Roberts Zīle vai Jaunās Vienotības 
kandidāts Arturs Krišjānis Kariņš. Arī 
Aivars Lembergs, kurš oficiāli šo pos-
teni gan šoreiz vairs neieņems, ir ilgu 
laiku bijis Zaļo un Zemnieku Savienības 
premjera kandidāts, – vienlaikus ne rei-
zi neesot šīs partijas Saeimas sarakstā. 
Nav nekas slikts, ka partijas izrāda savus 
populārākos cilvēkus, taču vēlētājam te 
ir jābūt modram, jo viņa mīlulis attiecī-
gajā sarakstā var nemaz nebūt atrodams. 
Balsojot vispirms vajag raudzīties uz cil-
vēkiem, kas reāli kandidē sarakstā.

Jau kopš 2010. gada Latvijā ir atcelta 
tā sauktā lokomotīvju sistēma, kas nozī-
mē, ka katram no pieciem vēlēšanu apga-
baliem ir savs, unikāls piedāvājums. Ja, 
piemēram, 2006. gadā tolaik populārais 
premjers Aigars Kalvītis varēja kandidēt 
visos piecos apgabalos, tad tagad katrs 
kandidāts kandidē tikai vienā apgabalā. 
No vienas puses, tas ir labi, jo piesaista 
konkrētu deputātu konkrētam reģionam, 
uzlabo saikni starp vēlētāju un viņa pār-
stāvi. Taču tas veicina arī t.s. individuālās 
kampaņas, kas pēdējo gadu vēlēšanās ir 
kļuvušas sevišķi izplatītas. Piemēram, ja 
es kandidēju Kurzemē, tad man visizde-
vīgāk ir izsūtīt visiem kurzemniekiem 
savus personīgos aģitācijas materiālus. 
Mans rezultāts nav atkarīgs ne no vienas 
lokomotīves; man vajag tikai, lai iespēja-
mi daudz kurzemnieku pievelk biļetenā 
man plusiņu un izsvītro visus pārējos. Es 
ieteiktu izturēties piesardzīgi pret poli-
tiķiem, kas aizraujas ar individuālajām 
kampaņām, visur uzsver sevi un savu 
partiju piemin tikai tā, garāmejot.

Ja partijai vēl ir saistoša partijas 
programma, tad šādam deputātam, 
kurš ir ievēlēts ar individuālu kampa-
ņošanu, nav saistošs pilnīgi nekas. To 
mums arī rāda pieredze: ļaudis, kas šādi 
tiek pie mandātiem, pēc tam ir gatavi 
visdīvainākajiem darījumiem Saeimā. 
Latvijas demokrātija, vai mums tas pa-
tīk, vai nē, tomēr ir partiju demokrātija. 
Ja deputāts atmet saikni ar savu partiju, 
viņš zaudē arī jebkuru atbildību.

Visbeidzot, būsim vērīgi ar partiju 
nosaukumiem. Šoreiz daži no tiem ir 
formulēti divdomīgi, – iespējams, pat 
apzināti. Piemēram, partiju apvienība 
Par Alternatīvu nav tas pats, kas Attīstī-
bai/Par! Partiju apvienība Latviešu na-
cionālisti arī nav tas pats, kas Nacionā-
lā apvienība Visu Latvijai! – Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK. Ņemot vērā, ka arī 
dažas balsis kādai partijai var būt izšķi-
rošas, vēlētājam ir jābūt uzmanīgam.

Šāgada saraksti
Iesākumā daži vārdi par partiju sa-

rakstiem kopumā, lai pēc tam pievērstos 

ārzemēs dzīvojo-
šajiem īpaši sais-
tošajiem Rīgas ap-
gabala sarakstiem. 
Laika un vietas trū-
kuma dēļ mēs šeit 
aplūkosim tikai tās 
partijas, kurām rei-
tingi pašlaik uzrāda 
rezultātu virs 2%. 
Ikkatrā vēlēšanu 
sarakstā ir redzami 
gan pieredzējuši 
politiķi, gan jaunas 
sejas. Jautājums ir 
tikai par proporciju.

Šogad sarakstu 
augšgalā ir vidēji 
liels jaunpienācēju 
birums. Dažas par-
tijas ir tikai iekšēji 
pārkārtojušas sarakstu. Tas attiecas uz 
Latvijas politikas veterāniem abos nacio-
nālā spektra galos. Nacionālā apvienība 
„Visu Latvijai!“ – „Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK“ (turpmāk – NA), piemēram, 
startē ar tiem pašiem pirmajiem numu-
riem, kas partijai bija 2014. gadā, izņe-
mot Kurzemi, kur pirmajā vietā startē 
Talsu novada deputāte Ilze Indriksone, 
un Latgali, kur pirmoreiz startē Rēzek-
nes tehnoloģiju augstskolu rektors Ed-
munds Teirumnieks.

Zaļo un Zemnieku Savienība 
(ZZS) arī pieturās pie principa no laba 
labu nemeklē: līdzās latviešu vēlētājam 
labi pazīstamajiem Jānim Dūklavam, 
Danai Reizniecei-Ozolai un Augustam 
Brigmanim, šeit pirmajās vietās šoreiz 
ir ne mazāk pazīstamie bijušais Saei-
mas priekšsēdētājs Gundars Daudze 
un premjers Māris Kučinskis.

Sociāldemokrātiskās partijas 
„Saskaņa“ sarakstā partijas tradicio-
nālie līderi Jānis Urbanovičs un Valērijs 
Agešins ir atkāpušies uz otrajām vietām, 
savukārt pirmās vietas visos apgabalos 
ir izteikti latviskas – sākot ar no Vienotī-
bas aizgājušajiem bijušajiem ministriem 
Anriju Matīsu un Vjačeslavu Dom-
brovski un beidzot ar bijušo izglītības 
ministrijas augsto ierēdni Eviju Papuli.

Kādreizējā vadošā partija VIENO-
TĪBA šoreiz ir pārtapusi par Jauno VIE-
NOTĪBU. Taču arī tai vismaz divos ap-
gabalos pirmajās vietās ir jau pārbaudīti 
kadri: labklājības ministrs Jānis Reirs un 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Raibāks ir t.s. jauno partiju 
piedāvājums

Jaunā Konservatīvā partija pa-
tiesībā nav pārāk jauna, tomēr tā tikai 
šoreiz reāli pretendē uz Saeimu, un 
tam ir savi iemesli. Vispirms, no par-
tijas saraksta pirmajās vietās kandidē 
divi bijušie KNAB izmeklētāji, Juta 
Strīķe un Juris Jurašs, kuri korupciju ir 
padarījuši par savas kampaņas galveno 
tēmu. Turklāt šai partijai tīri labi vei-
cās arī Rīgas domes vēlēšanās, kas ļauj 
tai droši cīnīties par vietām Saeimā.

Krietni skaļāks un skandalozāks ir 
partijas KPV.LV (saīsinājums no Kam 

pieder valsts) piedāvājums. Absolūtais 
vairums šajā sarakstā iekļauto cilvēku 
ir bez jebkādas politiskas pagātnes; taču 
sarakstu pirmie numuri sīvi un agresī-
vi cīnās par publikas uzmanību. Gal-
venais šeit, protams, ir Rīgas saraksta 
līderis Artuss Kaimiņš; sava atpazīsta-
mība ir arī Lindai Liepiņai (Vidzeme) 
un Atim Zakatistovam (Kurzeme). Vie-
na no partijas skaļākajām personībām, 
advokāts Aldis Gobzems, kandidē Rī-
gas apgabalā 38. vietā.

Liberāli rietumniecisko nišu šoreiz 
cenšas ieņemt partiju apvienība Attīstī-
bai/Par! Lai gan partija pozicionē sevi 
kā jaunos, tomēr vadošās pozīcijas te ir 
atvēlētas pieredzējušiem cilvēkiem. Te 
pirmajās lomās ir gan gan bijušais Tautas 
partijas ārlietu un Vienotības aizsardzī-
bas ministrs Artis Pabriks (Vidzeme), 
gan bijušais jaunlaicēns un zatlerietis 
Daniels Pavļuts (Rīga), gan bankrotēju-
šās Krājbankas šefs un bijušais Saeimas 
deputāts Mārtiņš Bondars (Latgale), gan 
tēvzemiešos karjeru sākusī Vienotības 
labklājības eksministre Ilze Viņķele 
(Zemgale), gan bijušais Ekonomikas mi-
nistrijas valsts sekretārs Juris Pūce (Kur-
zeme). Salīdzinot ar KPV.LV, – Attīstībai/
Par! sarakstā ir vairāk nepolitisku kultū-
ras cilvēku ar zināmu atpazīstamību, kā 
rakstniece Dace Rukšāne-Ščipčinska, 
mākslinieks Aigars Bikše u.c.

Ja pievēršamies Rīgas (un ārzemju) 
apgabala sarakstiem, tad tie, protams, 
ir vairāk vai mazāk piegriezti rīdzi-
nieku un ārzemēs dzīvojošo intere-
sēm un vērtībām. Vidējais rīdzinieks 
statistiski ir labāk pelnošs, izglītotāks 
un globalizētāks, nekā vidējais lau-
ku reģionu un mazpilsētu iemītnieks. 
Vienlaikus viņš ir arī neuzticīgāks un 
labprātāk maina savas izvēles.

Tā, piemēram, Saskaņas Rīgas sa-
rakstu vada Vjačeslavs Dombrovskis, 
augstu kvalificēts ekonomists ar dok-
tora grādu no Klārka Universitātes 
un pieredzi izglītības un ekonomikas 
ministru amatos. Pārējais saraksts gan 
latviešu auditorijai ir diezgan nepa-
zīstams, ja neskaita diezgan odiozo 

Kā un ko vēlēsim oktobrī – II
Turpinājums no 1. lpp.
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Avots: Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs 
SKDS (ar pateicību Arnim Kaktiņam).
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ģimenes vērtību aizstāvi Jūliju Stepa-
ņenko un drošības ekspertu Raimondu 
Rublovski. Starp citu, Saskaņa, acīmre-
dzot, par goda lietu ir uzskatījusi atkal 
iekļaut Rīgas sarakstā cilvēku uzvārdā 
Rubiks – Alfrēda Rubika dēlu Artūru 
(otrs dēls, Raimonds, kandidē Latgalē).

Turpretī ZZS saraksts Rīgā ir pilns 
atpazīstamu cilvēku, sākot ar pašu 
Danu Reiznieci-Ozolu, finanšu ministri 
un Eiropas U-18 čempioni šahā, un bei-
dzot ar Zinātņu akadēmijas prezidentu, 
mākslas zinātnieku Ojāru Spārīti.

No NA Rīgā kandidē kultūras mi-
nistre Dace Melbārde, un arī šeit ir 
virkne diezgan atpazīstamu cilvēku, kā 
ārlietu eksperts Rihards Kols vai ener-
ģētikas profesore Dagnija Blumberga.

Jaunās VIENOTĪBAS saraksta vadī-
bā ir ārlietu ministrs Rinkēvičs, un ko-
pumā šis saraksts nekādus pārsteigumus 
nenes: tajā ir virkne jau zināmu un pie-
redzējušu politisko darbarūķu, kā Ojārs 
Ēriks Kalniņš, iekšlietu ministrs Ri-
hards Kozlovskis, Izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis un tamlīdzīgi.

Arī jaunās partijas pievērš Rīgai pa-
stiprinātu uzmanību. JKP šeit kā saraks-
ta līderi piedāvā Jutu Strīķi, kuras vārds 
dažādās toņkārtās nepazūd no mediju 
uzmanības jau kopš 2003. gada, kad viņa 
pirmoreiz kandidēja uz KNAB priekš-
nieka vietu. Šeit kandidē arī ekonomists 
Gatis Eglītis, trimdiniekiem labi pazīsta-
mais ierēdnis Indulis Tupesis un citi. At-
tīstībai/Par! bez pirmā numura Daniela 
Pavļuta sarakstā būs atrodami bijusī mi-
nistre Vita Anda Tērauda, pretkorupcijas 
eksperti ar Delnas pagātni Inese Voika 
un Kristaps Petermanis un citi.

Turpretī KPV.LV gan ir sarūpējuši 
saviem vēlētājiem dažu pārsteigumu: te 
ir gan dziedonis un TV seja Andris Ki-
vičs, gan Nacionālā teātra aktieris Ivars 
Puga, gan Zivrūpnieku savienības pre-
zidents Didzis Šmits; tā teikt, kompāni-
jā saraksta līderim Artusam Kaimiņam.

Īsi sakot, partiju piedāvātie cilvēki 
ir ļoti daudzveidīgi, un vēlētājam pa-
šam ir jāizdara saprātīga izvēle. Te ir 
vairākas dimensijas: pieredze pret jau-
nību, izglītība pret popularitāti, spēcīgs 
patriotisms pret globālu perspektīvu un 
tamlīdzīgi. Skaidrs, ka jauniem, politi-
kā tikko ienākušiem ļaudīm, būs daudz 
tīrāka reputācija, nekā tiem, kas strādā 
valsts darbā jau gadu desmitiem ilgi. 
Rietumnieciska un laba izglītība, savu-
kārt, ne vienmēr nozīmē, ka attiecīgais 
politiķis spēj saprotami runāt ar cilvē-
kiem. Iepriekšēja pieredze biznesā var 
nozīmēt gan koruptīvas saites, gan arī 
izpratni par Latvijas reālās ekonomikas 
problēmām. Tas, ka cilvēks mīl skaļi un 
populistiski uzstāties, var liecināt par 
viņa egocentrismu un savtīgumu, taču 
varbūt arī par enerģiju un patriotismu. 
Tādēļ vienkāršākais ceļš ir skatīties uz 
attiecīgā politiķa un partijas iepriekš 
paveikto valsts labā, nevis klausīties 
skandalozos saukļos un tukšā runāšanā.

Programmas un solījumi
Partiju iesniegtās 4000 zīmju prog-

rammas parasti nav svarīgs kampaņas 
elements. Tomēr vēlētājiem tomēr de-
rētu iemest tajās aci. Tas būtu darāms 
ne tik daudz tādēļ, lai izvērtētu katru 
argumentu un tēmu atsevišķi, bet lai 
noskaidrotu, kādā tonī partijas vispār 
runā ar saviem vēlētājiem.

Ir partijas, kuras uzskata savu vēlē-
tāju par pieaugušu cilvēku; viņas runā 
ar to arī pieaugušu cilvēku valodā un 
skaidro, kā grasās panākt savus mērķus.

Taču ir arī partijas, kuras tiktāl 
aizraujas ar solījumiem un vīzijām, ka 
nevilšus atgādina pasaku stāstītājus 
maziem bērniem.

Piemēram, partija KPV.LV sola: „Iz-
strādāt jaunu, efektīvāku nodokļu sistē-
mu, kas būtu saprotamāka un taisnīgā-
ka ikvienam nodokļu maksātājam,“ – tā 
arī īsti nepaskaidrojot, ko tas nozīmē.

NA skaisti sola panākt, lai: „Pa-
nāksim, ka Latvijā atgriežas vairāk 
pilsoņu, nekā aizbrauc.“

Saskaņa sakās iestāties „par paau-
džu solidaritātes elementiem un būtis-
ki palielināt pensijas“, arī neskaidro-
jot, kā tas būtu iespējams.

Tomēr partiju programmās ir sa-
rakstītas arī konstruktīvas lietas: gan 
nodokļu, gan izglītības un zinātnes, 
gan citās jomās. Jautājums, vai attiecīgā 
partija tiešām var panākt savas prog-
rammas saprātīgo elementu īstenošanu, 
un vai tai ir cilvēki, kas kaut ko no sacītā 
realizēs. Arī šeit ir vērts pievērst uzma-
nību partijas un tās politiķu iepriekšē-
jai pieredzei. Programmas izpildīšanai 
partijai nepietiek ar nokļūšanu Saeimā. 
Tai ir jāspēj izveidot vairākums, kurš 
būtu gatavs attiecīgo programmu at-
balstīt. Pretējā gadījumā programma 
paliks tikai izlietota papīra vērtībā.

Balsojot par populistiem, mēs riskē-
jam ievēlēt cilvēkus, kuri nepilda solī-
jumus. Tie bieži ir ļaudis, kuri izmanto 
Saeimas tribīni skandalēšanai un savas 
personas izcelšanai, nevis konstruktī-
vam darbam. Taču pats ļaunākais, ka 
viņi nespēj sastrādāties ar cilvēkiem, bet 
gan vaino citus savās neveiksmēs, savā 
neprofesionālismā un nolaidībā. Viņiem 
dikti nepatīk elite – kaut arī paši neko 
citu nevēlas, kā nokļūt šajā elitē un sākt 
šeftēties pa valsts budžetu. Tie ir ļaudis, 
kas ļaunprātīgi izmanto dažu sabiedrības 
slāņu objektīvo neapmierinātību ar valstī 
notiekošo – zemajām algām, slikto ve-
selības aprūpi, nolaidīgajiem ierēdņiem. 
Taču šīm dusmām nav jāļauj izpausties 
destruktīvi, lai tie paši cilvēki pēc vēlē-
šanām pamostos objektīvi vēl ļaunākā 
situācijā – ar bļaustīgiem un neprofesio-
nāliem populistiem varas pozīcijās.

Koalīcija ar „Saskaņu“?
Sakarā ar Artusa Kaimiņa partijas 

KPV.LV aktivitātēm šodien no jauna ir 
aktualizējies jautājums par nākotnes 
koalīcijām un partijas Saskaņa iespēja-
mo dalību valdībā. Saskaņa ir partija ar 
atšķirīgu izpratni par Latvijas valodas, 

vēstures un ģeopolitiskās orientācijas 
jautājumiem, tādēļ šāds uztraukums ir 
pilnīgi saprotams. KPV.LV patiešām ir 
gana neaprēķināmi, un pilnīgas drošī-
bas šeit nav, jo šajā jautājumā šī jaunā 
partija pagaidām ir izvairīga.

Tomēr nevajadzētu priekšlaicīgi 
krist izmisumā. Vispirms, partiju rei-
tingi pagaidām neliecina, ka šāda koa-
līcija tiešām ir iespējama (sk. reitingus 
zemāk). Visas labējās partijas, kuras ar 
zināmu varbūtību nonāks nākamajā Sa-
eimā, ir atteikušās no sadarbības ar Sa-
skaņu, līdz ar to līdz koalīcijai nepiecie-
šamajiem 50% loģiski nepietiek. Otrkārt, 
nevajadzētu aizmirst, ka tiesības nosaukt 
valdības veidotāja vārdu ir Valsts Pre-
zidentam. Tā ir svarīga funkcija, kuru 
dažs prezidents ir izmantojis ļoti meis-
tarīgi. Nekas neliecina arī, ka Raimonds 
Vējonis būtu šo savu pilnvaru jebkad 
izmantojis bezatbildīgi. Atšķirībā no pē-
dējā Saskaņas aicinātāja Valda Zatlera, 
viņam ir pietiekoša pieredze politikā, 
lai saprastu, kādas sekas būtu Saskaņai 
draudzīga premjera nominēšanai – tai 
skaitā, arī viņam pašam personiski. Treš-
kārt, pat tad, ja KPV.LV populisti tiešām 
šodien plāno kādu koalīciju ar Saskaņu, 
tad mirklī, kad tāda tiešām būs jāveido, 
sabiedrības pretspiediens būs gana liels, 
lai šāds scenārijs vispār netiktu apsvērts.

Viss iepriekš sacītais nebija domāts 
tam, lai kādu nomierinātu, bet, lai pa-
skaidrotu situāciju. Protams, nākošās 
koalīcijas veidošanas sarunas nebūs 
vieglas, jo īpaši, ja pie viena galda būs 
jāsēž Attīstībai/Par! liberāļiem, NA kon-
servatīvajiem nacionālistiem, Aivaram 
Lembergam lojālajai ZZS un pretkorup-
cijas bruņiniekiem no JKP. Tomēr visas 
šīs partijas visdrīzāk spēs vienoties, ja 
vienīgā alternatīva būs koalīcija ar Sa-
skaņu. Tas, cik efektīvi un harmoniski 
šāda raiba koalīcija strādās, ir cits jau-
tājums. Tomēr absolūtais vairākums la-
bējo politiķu drīzāk pieļaus ārkārtas vē-
lēšanas, nekā koalīciju ar Saskaņu. Arī 
KPV.LV, kuru veido gandrīz tikai tīri 
latvieši, diez vai ļoti ilgojas strādāt kopā 
ar brāļiem Rubikiem un Stepaņenko.

Taču, protams, ka daudz ir atkarīgs 
no tā, kāds spēku samērs izveidosies 
nākamajā Saeimā, un te ir svarīga kat-
ra balss – it īpaši, ja apsverat iespēju 
balsot par kādu no nelielajām partijām, 
kas balansē uz 5% robežas. Otrkārt, ļoti 
svarīgi, lai dažādu politisko uzskatu cil-
vēki nekautrētos viens ar otru runāt: arī 
Latvijā sabiedrība šodien ir sašķēlusies 
daudzās mazās daļās, kuras bieži redz 
pasauli melnbaltās krāsās un viena ar 
otru nekontaktē. Tas ne vienmēr ir pa-
tīkami – runāt ar cilvēkiem, kuru poli-
tiskie uzskati radikāli atšķiras. Taču tas 
ir mazāk sāpīgi, nekā pēc vēlēšanām 
gausties par viltvāržu valdību un Latvi-
jas interesēm neatbilstošu politiku.

Ivars Ījabs

Informāciju sagatavoja politologs 
Ivars Ījabs pēc PBLA pasūtījuma. Šis 
ir otrais no trim priekšvēlēšanu situā-
cijas Latvijā pārskatiem.

Kā un ko vēlēsim oktobrī – II
Turpinājums no 16. lpp.
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Gads un datums ne-
krīt svarā,

Siliņ’ Uld’s grib do-
ties karā!

Labas dienas, labi 
ļaudis!

Nē, es nemānos. Ma-
nam vārdam vajadzētu būt Ginesa re-
kordu grāmatā, bet, diemžēl, nav.

Kādu dienu mūs visus, ieskaitot 
francūžus, sapulcina laukumā, kur 
mūs uzrunā jauns SS virsnieks un ai-
cina pieteikties brīvprātīgajos. Turpat 
stāv arī vecais fazāns. Drīz izceļas 
skaļš disputs, vai nevāciešus drīkst so-
dīt ar pipku vai ne. Fazāns paziņo, ka 
tie, kas būs pelnījuši, saņems pērienu, 
vienalga, ko SS-nieks saka.

Apspriežamies ar Bokumu, vai 
nevajadzētu izmantot piedāvājumu 
savā labā. Krievi agri vai vēlu tiks pāri 
Oderai un paņems mūs maisā. Ja pie-
sakāmies brīvprātīgajos, tad saņem-
sim 2 nedēļas atvaļinājumu, pārtikas 
kuponus, Marshverpflegung (uzturu 
ceļam) un brīvu dzelzceļa biļeti. No 
radio ziņām spriežot, pāris nedēļu lai-
kā sabiedrotie būs mūsu dzīves vietā. 
Iesim un pieteiksimies!

Bokuma kungu pieņem bez iebildu-
miem, bet man saka, ka es esot tā kā 
par jaunu. Das schadet nicht! es atbil-
du. Nu, ja tas neko neskādē, vācietis 
pieraksta mani arī. Jūtos tīri pacilāts. 
Dēku gars nevienā jaunā cilvēkā nav 
miris. Drīz manā kabatā ir apliecība, ka 
esmu brīvprātīgi pieteicies SS dienes-
tam ( freiwillig gemeldet hat ar Heil Hit-
ler beigās). Līdz ar to manam vārdam 
vajadzētu būt Ginesa rekordu grāmatā 
kā jaunākajam un pēdējam latvietim, 
kas pievienojies vācu SS formācijai.

Kamēr mūsu kamerādi turpina no-
cietināšanas darbus, mēs, vēlīnie Liel-
vācijas sargi, sēžam vilcienā un brau-
cam uz rietumiem, mūsu gadījumā 
uz Meklenburgas apgabalu. Nedaudz 
vēlāk krievi pie Štetinas pārrauj fronti, 
un Ikerminde ir maisā. Mūsu darba-
biedri iziet no ielenkuma kājām.

Visiem pasažieru vilcieniem uz 
platformas ir četrstobrains flaka liel-
gabals (t.s. f īrlings), aizsargāts smilšu 
maisiem, jo arvien biežāk vilcieniem 
uzbrūk zemlidotājas lidmašīnas un 
šauj uz visu, kas vien kustas.

Kādu gabalu braucam kopā ar Bo-
kuma kungu, bet tad es izšķiros braukt 
uz Šverinu, kur strādā mans tēvs. Šis 
lēmums man gandrīz maksā dzīvību. 
Bokums aizbrauc uz mūsu ciematu. 
Bet cilvēkiem taču jāzina, ka esmu 
bruņoto spēku loceklis. Viņam ārā 
kāpjot, vāciski uzsaucu: Uz redzēša-
nos SS! Vācieši pārsteigti paceļ galvas. 
Bokums drošvien nodomāja, kā tagad 

domāju es: Idiots no puikas!
Braucam garām Ņūbrandenbur-

gai (New Brandenburg), kur atrodas 
15. divīzijas štabs. Stacijā daudz lat-
viešu karavīru. Viens no viņiem iekāpj 
mūsu kupejā. Sākam runāties.

Piestājam stacijā, kur uz blakus slie-
dēm stāv tīfflīgeru sašautas jēlspirta cis-
ternas. Mans čoms pietecina savu kara-
vīra katliņu un nākamā stacijā iemaina 
pret maizi. Pircēji ir vācu karavīri.

* * *
Tīfflīgeru uzbrukums mūs pār-

steidz klajā laukā. Vilciens apstājas. 
Sāk šaut flaks. Caur logu mūsu kupejā 
ielido spīdošā lode, atsitas sienā un eks-
plodē, apmēram, pēdu no manas galvas. 
Pa visu sastāvu tikai viens nonāvētais. 
Bet tad notiek kas negaidīts. Pamalē 
iedūcas pērkons. Panika! Pasažieri kā 
traki lec ārā no vilciena un drāž prom. 
Pirmais impulss skriet līdzi ir gandrīz 
neatvairāms, bet mēs ar leģionāru ātri 
attopamies un sākam saukt, ka tas ir 
tikai pērkons. Bēdzēji atkal sakāpj vil-
cienā, un braucam tālāk.

Šverina. Lokomotīvju kapsēta ar 
sašautiem tvaika katliem. Tēva Šverinā 
vairs nav, aizbraucis uz Vosmēru. Sē-
žos atkal vilcienā un braucu uz Dēmicu 
un no turienes kājām uz ciematu. Ap-
dzēries unteroficieris nelaiž mani pāri 
Elbas tiltam. Manis minētais ciemats 
tur neesot. Beidzot izdodas draņķi 
apvārdot un tikt pie savējiem. Cik gan 
maz vajadzīgs, lai cilvēks būtu laimīgs!

* * *
Netālu mežiņā novietots tālšāvēja 

lielgabals, kas munīcijas trūkuma dēļ 
šauj reti, toties ar lielu troksni. Ameri-
kāņu atbilde nebūtu taupījusi arī mūs.

Pie Polmaņiem nometināta arī ģi-
mene no Austrumvācijas. Prūšiem pa-
teikts, ka Polmaņa kundzes prombūtnē 
viņas vietā būs Frau Silinsh. Māte stās-
ta, ka dzirdējusi Polmanieti par mums 
runājam: Viņi nav vis šādi tādi, viņiem ir 
arī kaut kas līdzi. Acīmredzot, tas zīmē-
jas uz līdz paņemtām desām un speķi, 
no kura arī Polmaņiem ticis kāds gabals.

Dienu no dienas gaidām, kad ie-
radīsies amerikāņi, un pēkšņi viņi ir 
klāt. Pie mūsu mājas apstājas kājnie-
ku bruņumašīna pilna amerikāņiem. 
Viens otrs no viņiem liekas iereibis. 
Un aromāts! Krievu armijai nāca līdzi 
sviedru smaka, bet amerikāņi ir salais-
tījušies ar odekolonu. Mums Otrais pa-
saules karš ir beidzies.

* * *
Cauri ciemam brauc amerikāņu 

bruņotie spēki. Viņus jūsmīgi sveic 
poļu un krievu laukstrādnieces. Vācie-

ši staigā nesmaidīgām sejām. Uz ielas 
satieku prūsi Hermani, kas iznācis no 
ielenkuma kājām ar viena cilvēka nāvi 
uz sirdsapziņas, ja viņam tāda ir. Pae-
jam viens otram garām. Mums abiem 
ir kas no Sabiedrotajiem slēpjams.

* * *
Pienāk diena, kad latviešu bēgļiem 

ciemats jāatstāj. Mūs ievieto smagajās 
mašīnās un aizved uz bēgļu savāk-
šanas centru Ludvigslustē. Iet kā pie 
Bābeles torņa – bēgļi, amerikāņu ka-
ravīri. Daudzi no viņiem ir poļu izcel-
smes, bet dzimuši Amerikā. Viens otrs 
tomēr prot kādu vārdu poliski, un līdz 
ar to poļu civilisti ir izteikti favorīti.

Nēģeru šoferi nekaunīgi lūr uz bal-
tajām sievietēm. Braucam atkal. Velo-
sipēdus neļauj ņemt līdzi, bet rīkojums 
uz polietēm neattiecas. Ceļmalā kon-
centrācijas nometnes ieslodzītos baro 
ar šokolādes tumi. Kad tur piestājam, 
pabaro arī mūs. Piestājam vēl vienā 
vietā. Priekšā amerikāņu militārais 
personāls un viens vīrietis civilā ap-
ģērbā. Es nebrīnītos, ja tieši šeit mūsu 
šoferis būtu saņēmis rīkojumu mūs 
nogādāt pie krieviem. Tai laikā Staļins 
amīšiem vēl bija labais onkulis Džo, 
un viņi nevarēja saprast, kāpēc mēs 
negribam braukt mājās.

Drīz kļūst skaidrs, ka mēs braucam 
austrumu virzienā un ka krievu zona 
ir tikai dažu minūšu attālumā! Sākas 
varens tracis. Šoferis par laimi baltais, 
aptur mašīnu. Kas par lietu? Kāpēc 
kliedz? Nezin, vai no paskaidroju-
miem amerikānis daudz ko saprata, bet 
viņam bija skaidrs, ka mēs negribam 
tālāk braukt. Viņš apgriež mašīnu, un 
mēs braucam atpakaļ. Šie cilvēki ne-
grib pie krieviem braukt, viņš sacījis 
priekšniecībai, un es viņus nevedu.

* * *
Esam atkal ceļā; šoreiz uz Line-

burgu angļu zonā. Priekšā lielas ka-
zarmas – savākšanas un izejas punkts 
visu tautību bēgļiem un piespiedu 
darba strādniekiem. Tur ir poļi, holan-
dieši, itāļi, grieķi, dienvidslāvi, franči, 
beļģi un baltieši. Mums, latviešiem, 
ierāda vietu holandiešu apmetnes bē-
niņos. Apakšā – holandiešu birojs un 
pašnozīmēti policisti ar lentu uz rokas. 
Viņu uzdevums ir ķert holandiešu SS 
vīrus, kas varētu būt iefiltrējušies bēg-
ļu barā, uzdodoties par civilpersonām.

Tēvs uz nometni atved kādu holan-
dieti, kas, transportu gaidot, apzagts. 
Viņu paēdinām, tēvs viņam iedod līdzi 
dzīvei nepieciešamās lietas un mazliet 
naudas. Holandietis ir ļoti pateicīgs. 

Šis un tas no manas dzīves (23)
Mums Otrais pasaules karš ir beidzies
Noslēgums. Sākums LL472, LL473, LL474, LL475, LL477, LL478, LL480, LL481, LL483, LL484, LL487, LL488, LL490, 
LL492, LL495, LL496, LL497, LL502, LL503, LL504, LL510, LL511.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Adelaidē
Trešdien, 22. aug., plkst. 11.00 iz-
brauksim no ALB nama uz pusdie-
nām Blue Gums Hotel. Senioru cena 
pusdienām sākot ar $14.95. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 17. augustam.
Ceturtdien, 23. aug., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble ALB namā un ēdīsim 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 25. aug., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS Pavārmākas kursi. 
Ulla Gicasvili demonstrēs gulaša re-
cepti. Dalības maksa $5. Visi laipni 
aicināti.
Sestdien, 25. aug., plkst. 14.00 DV 
namā notiks Daugavas Vanagu Ade-
laides nodaļas pilnsapulce pie katra 
klātesošo biedru skaita. Balsstiesības 
būs tikai finansiāliem biedriem. Lū-
dzu, nokārtojiet savu biedra maksu 
pirms sapulces.
Svētdien, 26. aug., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazajā zālē.
Ceturtdien, 30. aug., plkst. 10.00 spē-
lēsim Scrabble ALB namā un ēdīsim 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5.
Piektdien, 31. aug., plkst. 18.00 Tā-
lavas kafejnīcā Adelaides Latviešu 
sabiedriskais klubs aicina baudīt ka-
fejnīcas siltumu un omulīgo gaisotni 
pēdējā šī gada ziemas LAIMĪGAJĀ 

STUNDĀ! Vakariņās gan gaļas, gan 
dārzeņu lazanja ar piedevām (ēdiens 
līdz plkst. 19.30). Vakariņas un at-
spirdzinājumi par izdevīgām cenām; 
visi mīļi gaidīti!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 2. sept., plkst. 11.00 15. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 25. aug., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Dalības maksa $10.
Svētdien, 9. sept., plkst. 11.00 
līdz 16.00 Perry Park, 34 Folkstone 
Street, Bowen Hills Brisbanes Skan-
dināvu festivāls (Brisbane’s Scandi-
navian Festival). Brisbanes Latviešu 
biedrība piedalās pirmo reizi! Ja vē-
laties palīdzēt mums vai nu festivāla 
dienā (servēt ēdienu, servēt alu, dejot, 
un citos dienas darbos) vai arī ēdienu 
sagatavošanās procesā, lūdzu dariet 
zināmu līdz 1.septembrim! Raks-
tiet uz brisbanelatviancommunity@
gmail.com vai kontaktējiet Valdu 
(0413 527 191). Festivāla palīgu infor-
mācija sekos 1. septembrī. Paldies jau 
iepriekš par palīdzību!
 

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

Kanberā
Sestdien, 25. aug., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības saiets Imma-
nuel baznīcas zālē, Lyons. Skatītais un 
pārdzīvotais Dziesmu un Deju svētkos 
Latvijā. Vairāki Kanberas latviešu 
saimes locekļi stāstīs par saviem ie-
spaidiem, skatīto un pārdzīvoto, viņu 
viesošanās laikā – Dziesmu un Deju 
svētkos, Latvijā. Ieeja pret labprātī-
giem ziedojumiem, palīdzēt segt iz-
devumus. Groziņi vēlami. Visi laipni 
lūgti.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 25. aug., plkst. 13.00 
līdz plkst. 15.00 Atvērto durvju un 
informācijas diena Melburnas Latviešu 
ciemā. Renovēto un pārdodamo 
mājiņu apskate, informācijas iegūšana 
par Latviešu Ciema sabiedrisko dzīvi 
un piedāvātajām aktivitātēm, un 
iespēja satikt ciema vadību. Uzkodas 
un atspirdzinājumi Latviešu Ciema 
sabiedriskajā namā. Laipni gaidīsim! 
Tuvāku informāciju sniedz Ingrīda 
Hawke. Tālr.: 03 9800 2977; epasts: 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
20. augusts
Bernhards, Boriss
1953. PSRS publiski paziņoja, ka ir iz-
mēģinājusi ūdeņraža bumbu.

21. augusts
Janīna, Linda
Konstitucionālā likuma Par Latvijas 
Republikas valstisko statusu pieņem-
šanas diena
1908. pedagoģe Helga Grase.
1952. garīdznieks Austrālijā Gunis 
Balodis.
1991. Latvija atjauno neatkarību no 
PSRS, pieņemot konstitucionālo liku-
mu Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu.

22. augusts
Rudīte, Everts
1848. pedagogs Aleksandrs Dauge.
1963. politiķis, Latvijas finanšu mi-
nistrs (2004.g. 9.marts – 2007.g. 
20.dec.) Oskars Spurdziņš.

23. augusts
Vitālijs, Ralfs, Valgudis
Staļinisma un nacisma upuru atceres 
diena
1868. latviešu luterāņu mācītājs, Rīgas 
apriņķa prāvests Vilhelms Rozenieks.
1923. SLT aktrise Vera Dūte (dz. Las-
mane).
1939. Vācija un PSRS paraksta neuz-
brukšanas līgumu (Hitlera-Staļina jeb 
Molotova-Ribentropa pakts), kura slepe-

najos protokolos bija vienošanās par Aus-
trumeiropas sadalīšanu ietekmes sfērās.

24. augusts
Bērtulis, Boļeslavs
1908. dzejnieks Aleksandrs Adamāns.

25. augusts
Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija, Patriks
1948. rakstniece, tulkotāja, diplomāte 
Anna Žīgure.
1960. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Līga Dārziņa.

26. augusts
Natālija, Tālija, Broņislavs, Broņislava
1928. aktrise, režisore Dzintra Bļodo-
ne. ■

Ja mūsu ģimenei vajadzīga palīdzība, 
viņš ir gatavs rūpēties, lai mūs izsauc 
uz Holandi, bet braukt uz turieni nav 
mūsu plānos.

Arī man atrodas viena protežē – 
beļģiete gados trīsdesmit. Viņa bija iz-
varota un depresijā. Māte gribēja, lai es 

viņu uzmanu, ka viņa sev ko nenodara, 
un tā mēs abi klejojām kopā pa nometni.

Starplaikā amerikāni bija atdevuši 
savu okupēto rajonu viņpus Elbas. Mūsu 
Vosmēra arī tagad ir krievu zonā. Mēs, 
bijušie vosmērieši, esam angļu zonā, pa-
kļauti angļu administrācijai. Vakarā – 
kora koncerts. dzied Brusubārdas koris. 
Un beidzot pienāk laiks mums doties 
prom, ja ne uz pastāvīgu dzīvi, tad vis-

maz uz pastāvīgāku dzīves vietu. Mūs 
vedīs uz Alt-Garges nometni. Kur tā ir? 
Elbas krastā pie krievu zonas robežas?!

O, mans Dievs!
Tā beidzas mana atmiņu grāmata 

Atskatīties, pasmaidīt.
Ja redaktorei būs labs prāts, turpi-

nājums sekos.
Uldis Siliņš 

Laikrakstam „Latvietis“

Šis un tas no manas dzīves (23)
Turpinājums no 18. lpp.



20. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Pirmdien, 2018. gada 20. augustā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. augustā.
€1 = 1,56700 AUD
€1 = 0,89575 GBP

€1 = 1,72540 NZD
€1 = 1,13910 USD

manager@lfs.org.au
Piektdien, 31. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Svētdien, 2. sept. līdz 14.sept., tek-
stila mākslinieces Zettas Kantas un 
keramiķes Marlīzes Maiburgas (Mar-
lize Myburgh) izstāde My Neighbour’s 
Garden (Mana kaimiņa dārzs) izstāde 
Maroondah Access Gallery, Maroon-
dah Federation Estate, 32 Greenwood 
Ave., Ringwood.
Otrdien, 4. sept. līdz 6. okt., Imanta 
Tillera izstāde Joy Knows no Mercy 
skatāma Arc One Gallery, 45 Flinders 
Lane, Melbourne.
Sestdien, 8. sept., plkst. 10.00 – 14.00 
Melburnas Latviešu namā 3ZZZ 
gadskārtējā sanāksme. Visi mīļi aici-
nāti!
Sestdien, 8. sept., plkst. 11.00 Māras 
Saulītes Kapsētas fonda pilnsapulce 
Latviešu ciemā – Sabiedriskajā namā.
Sestdien, 8. sept., un svētdien, 9. sept., 
no plkst. 10.00 līdz 16.00. Melburnas 
Latviešu namā LDAA ar gadskārtē-
jās divu dienu darbnīcas un tirdziņš. 
Dalībnieki var pieteikties uz vienu, 
vai divu dienu apmācībām; vairāk in-
formācijas pie Andas Banikos, zvanot 
0409 180 346. 
Sestdien, 8. sept., un svētdien, 9. sept., 
no plkst. 10.00 līdz 16.00. Melburnas 
Latviešu namā skatāma instalācija Tē-
jas Koki Runā 
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 26. aug., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. DRAU-
DZES PILNSAPULCE plkst. 12.00
Svētdien, 2. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 9. sept., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien, 26. aug., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanagu gadskārtējais sarīko-
jums. Visi laipni aicināti.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 2. sept., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Pilnsapulce.

Sidnejā
Sestdien, 25. aug., plkst. 18.00 Dau-
gavas Vanagu un sporta kluba Spars 
rīkotais latviešu sports un latviešu 
sportisti pasaulē Trivia vakars AN-
GĻU VALODĀ DV namā. Pieteik-
ties Inārai 0409027994 vai Viktoram 
0413018588
Svētdien, 26. aug., plkst. 13.00 Sid-
nejas Latviešu biedrības gadskārtējā 
pilnsapulce Latviešu namā.
Sestdien, 1. sept., plkst. 19.00 Gar-
dēžu vakariņas Latviešu namā – agrā 
pavasara gardumi.

Trešdien, 5. sept., plkst. 13.00 zolīte 
Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 26. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 2. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 26. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Jaunzēlandē
Sestdien, 1. sept., plkst. 19.00 Latvie-
šu namā Kraistčērčā, 38 Gasson St., 
Sydenham – dažādi stāstījumi, kā lat-
vieši nokļuva Jaunzēlandē. Pārrunas. 
Ieeja no plkst. 18.00. Ieeja pret ziedo-
jumiem. Groziņi. Lūdzu, ņemiet līdz 
arī dzērienus.

Latvijā
Otrdien, 21. aug., plkst. 17.30 Lat-
vijas Nacionālajā mākslas muzejā ar 
lekciju Pasaules attēlojums laikmetīgo 
mākslinieku darbos, it sevišķi Imanta 
Tillera daiļradē (World picturing by 
contemporary artists, Imants Tillers 
in particular) viesosies labi pazīsta-
mais ASV–Austrālijas mākslas zināt-
nieks un kritiķis Terijs Smits (Terry 
Smith), kurš sniegs ieskatu mūsdienu 
mākslinieku pasaules uztverē un tās 
radošajā interpretācijā, īpaši izceļot 
Imanta Tillera fenomenu. Mērķaudito-
rija: aicināti visi interesenti! Ieeja bez 
maksas. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.
Ceturtdien, 23. aug., plkst. 14.00 Lat-
vijas Okupācijas muzejā, Raiņa bulvā-
rī 7 atklās Jēkabpils Vēstures muzeja 
un Latvijas Politiski represēto biedrī-
bas Jēkabpils nodaļas veidoto ceļojošo 
izstādi Mēs atgriezāmies. 
Svētdien, 26. aug., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 26. aug. izstāžu zālē Rīgas 
mākslas telpa skatāma XXVI Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem veltīta tautas lietišķās 
mākslas izstāde Radītprieks. Tā pulcē 
vairāk nekā 1100 meistaru, kas darbo-
jas 125 tautas lietišķās mākslas kolek-
tīvos.
Sestdien, 1. sept., plkst. 16.00 bez-
maksas pasākums Latvijas Nacionāla-
jā bibliotekā. Tās laikā varēsiet doties 
bērnu ekspresī pa bibliotēku, atklāt 
bērnu dzejas kabīnīti, paciemoties vir-
tuālajā video tūrē pa Getliņu poligo-
nu un PET Baltijas pudeļu pārstrādes 
rūpnīcu, uzzināt kā top garda maizīte, 
salikt neparastas Latvijā tapušās puz-
zles, saņemt bezmaksas konsultāciju 

pie profesonāla psihologa, mācīties 
draudzēties un kontrolēt savas dus-
mas, kā arī piedalīties citās jautrās ak-
tivitātēs un rotaļās.
Sestdien, 1. sept., plkst. 18.00 visi ai-
cināti uz muzikāli izklaidējošu izrādi 
bērniem Paukojam un Šmaukojam 
Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Gal-
veno varoņu: Pauka un Šmauka nepa-
rastie piedzīvojumi atkal un atkal ap-
liecinās, ka dzīve ir pārsteigumu pilna 
un ka galvenā vērtība šajā dzīvē ir laba 
sirds. Izrādi kuplina visu iemīļoti Ar-
vīda Žilinska bērnu hiti – dziesmas, un 
Operetes teātra solisti
Līdz 2. sept. Latvijas Nacionālajā 
operā notiks tradicionālās vasaras iz-
rādes. To ietvaros varēs noskatīties ba-
letus Gulbju ezers, Pie zilās Donavas, 
Dons Žuans, Antonija #Silmači, Bole-
ro..., Bajadēra, Romeo un Džuljeta un 
Apburtā princese. Opermākslas cie-
nītājus aicinām uz izrādēm Traviata, 
Dons Paskvāle, Karmena, Fausts un 
Madama Butterfly.
Svētdien, 9. sept., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
ar Gada sapulci Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 10. sept. Mākslai vajag telpu rīko 
mākslas un mūzikas projektu Skaņai 
vajag mākslu MVT Vasaras mājā 
Kalnciema ielā 36/38, Rīgā. Izstāžu 
ciklā Skaņai vajag mākslu piedalās 
grupa Instrumenti, grupa Mumiy Troll, 
komponists Imants Kalniņš, Intars 
Busulis, pianists Vestards Šimkus un 
grupa Prāta Vētra, kas radījuši jaunas 
muzikālas ainavas par to izvēlētajiem 
darbiem no Zuzānu ģimenes mākslas 
kolekcijas. Katrā izstādē būs skatāma 
viena no mūziķu izvēlētajām gleznām 
laikmetīgā scenogrāfijā un klausāma 
tai jaunradītā muzikālā kompozīcija.
Līdz 30. sept. Latvijas valsts simt-
gades programmas ietvaros Latvijas 
Nacionālās mākslas muzeja galvenās 
ēkas Lielajā zālē (Rīgā, Jaņa Rozentā-
la laukumā 1) būs skatāma vērienīga 
IMANTA TILLERA personālizstāde 
Ceļojums uz nekurieni. Imants Tillers 
(1950) ir viens no vadošajiem Austrāli-
jas mūsdienu māksliniekiem.
No 12. jūnija Latvijas Nacionālā arhī-
va (LNA) administrācijas ēkas Rīgā, 
Šķūņu ielā 11, logos skatāma izstāde 
Latviešu dziesmu svētki pasaulē, kas, 
balstoties uz LNA Latvijas Valsts ar-
hīvā saglabātajiem dokumentiem, dod 
ieskatu latviešu dziesmu svētku vēstu-
rē ārpus Latvijas (Vācijā, Lielbritānijā, 
ASV, Kanādā un Austrālijā) laikā no 
pirmajiem pēckara gadiem līdz mūs-
dienām. Izstāde skatāma arī interneta 
vietnē: http://www.archiv.org.lv/dzies-
mu_svetki_ pasaule/  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 19. lpp.


