
Tallinā, 2019. gada 
16. septembrī – Vides 
aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs 
Juris Pūce (AP!) un 
Latvijas delegācija Tal-

linā piedalījās Digitālajā samitā, kur 
ministri un eksperti no vairāk nekā 20 
valstīm tikās, lai apspriestu mākslīgā 
intelekta izmantošanas iespējas. Tā-
pat ministram Igaunijā bija paredzētas 
tikšanās, lai pārrunātu arī citas starp-
valstu aktualitātes.

Tallinā ministrs tikās ar Igaunijas 
Ekonomikas un komunikāciju minis-
trijas valsts sekretāra vietnieku IT un 
TELECOM jautājumos Sīmu Sikku-
tu. Amatpersonas runāja par sadarbī-
bas stiprināšanu Eiropas Savienības 
politikas un budžeta plānošanas pro-
cesos, kā arī pārrunāja Baltijas valstu 
kopīgu redzējumu jautājumos, kuri 

skar digitālo transformāciju Eiropas 
Savienības līmenī. Tāpat J. Pūce ar 
S. Sikkutu apspried a Igaunijas piere-
dzi e-vēlēšanu organizēšanā. Igaunijas 
kolēģiem īpaši inte resanta ir Latvijas 
pārliecinošā izaugs me mākslīgā inte-
lekta veiksmīgā izmantošanā.

Tāpat ministram J. Pūcem Tallinā 
plānota tikšanās ar Latvijas vēstnieku 
Igaunijā Raimondu Jansonu, lai pār-
runātu starpvalstu aktualitātes. Savu-
kārt tikšanās laikā  ar Igaunijas Pub-
liskās administrāci jas ministru Jāku 
Ābu, tika runāts par Igaunijas pieredzi 
īstenojot administr atīvi teritoriālo re-
formu. Ministrs J. Pūce Igaunijas ko-
lēģiem arī nodeva ielūgumu uz Latvi-
jas – Igaunijas sta rpvaldību komisijas 
sēdi, kas notiks 6. novembrī Rīgā.

J. Pūce: „Latvijai un Igaunijai ir 
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Dīvainības Jūrmalā
Sončiks nepamet valstij piederošo māju

Jau gadiem no valstij piederošas 
lepnas mājas Jūrmalā neizdodas izlikt 
reiz ietekmīgo Valsts ieņēmumu die-
nesta šefu Andreju Sončiku, izpētījis 
Latvijas Televīzijas raidījums de fac-
to Sončiks ne tikai tiesājas ar ēkas 
īpašniekiem – Valsts nekustamajiem 
īpašumiem, bet pamanījies daļu sev 
nepiederošā nama izīrēt ar populārāko 
īpašumu rezervēšanas portālu starp-

niecību. Par Sončika īrniekiem uz die-
nu kļuva arī de facto komanda.

90. gadu beigās virkne toreizējai 
varai pietuvināto kļuva par īrniekiem 
ekskluzīvos īpašumos Rīgas centrā un 
Jūrmalā. Viņu vidū arī toreizējais Valsts 
ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors 
Andrejs Sončiks. Savulaik viņš bija 
ietekmīga amatpersona. Tika uzskatīts 
par Andra Šķēles cilvēku. Tieši torei-

zējais Tautas partijas līderis Šķēle ietei-
cis Sončiku augstajam amatam. Varenie 
un ietekmīgie sāka dzīvot Jūrmalā. Vie-
na no vietām Dubultos pat ieguva apzī-
mējumu valdības vasarnīcu ciemats.

Daļa prominento īrnieku vēlāk sa-
vas vasarnīcas pārbūvēja par smalkām 
villām un “par sviestmaizi” ieguva savā 
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Ziedi un bite Melburnā, 2019. gada septembrī.
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2019. gadā ik mēnesi 
Rīgā,Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas vestibila ap-
meklētāji var iepazīties ar 
vienu priekšmetu no mu-
zeja Latvieši pasaulē krā-
juma. Katrs no izstādes 
priekšmetiem atspoguļo 

kādu īpašu stāstu par latviešu dzīvi ārpus 
Latvijas. Šis stāsts arī tiek publicēts ik 
mēnesi presē. Izstādi Mēneša priekšmets 
2019. gadā atbalsta Latvijas Universitā-
tes Literatūras, folkloras un mākslas in-
stitūts un Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Skauti un gaidas bēgļu 
nometnēs

Latvijā 1940. gadā skautu kustībā 
bija iesaistījušies apmēram 10 000 skautu 
un 3000 gaidu. Kara beigās, kad tūksto-
šiem latviešu nonāca bēgļu nometnēs Vā-
cijā, skautu un gaidu kustība atdzima tur.

Vairākums bērnu un jauniešu bēg-
ļu nometnēs piederēja skautu vienībām. 
Bērniem, kuri bija zaudējuši dzimteni un 
mājas, skautu pasākumi radīja kopības 
sajūtu. Skauti un gaidas regulāri tikās sa-
nāksmēs, piedalījās dažādās izaicinošās 
aktivitātēs. Notika vasaras nometnes, va-
kara ugunskuri, šķēršļu gājieni. Kustībai 

bija izteikts patrio-
tisks saturs. Vienī-
bām tika izgatavotas 
uniformas, izmanto-
jot labdarības drēbju 
sūtījumus un vecus 
formas tērpus.

Pēc tam, kad 
notika bēgļu no-
metnēs dzīvojošo 
latviešu emigrācija 
tālāk, arī mītņu ze-
mēs nodibinājās lat-
viešu skautu vienī-
bas. Tās, saskaņā ar 
starptautiskā skautu 
biroja norādījumu, 
lielākoties pievieno-
jās vietējām skautu 
organizācijām kā 
etniskas vienības.

Aivara Vinte-
ra mazskautu uni-
forma, izgatavota un valkāta Vīsbādenes 
bēgļu nometnē Vācijā ap 1946. gadu. Ai-
vars Vinters astoņu gadu vecumā ar ģime-
ni devās bēgļu gaitās, 1944. gadā atstājot 
ģimenes saimniecību Penkules pagastā. 
Aivars kā mazskauts iestājās Vīsbāde-
nes bēgļu nometnē Vācijā, vēlāk pārgāja 

uz Rudbāržu (101.) 
skautu vienību Ful-
das nometnē. Aivars 
atceras, ka maz-
skauti gāja pārgājie-
nos mežā un gulēja 
teltī, kā arī iesaistī-
jās nometnes dzīvē, 
piemēram, stāvot 
sardzē pie Latvijas 
karoga. Nodarbībās 
viņi iemācījās ne ti-
kai mezglu siešanu 
un dažādas zināša-
nas par dabu, bet arī 
pieklājību un izpalī-
dzību: Cik atceros, 
tad Fuldā mazskauti 

tikās reizi nedēļā, vienmēr tērpti formas 
tērpā. (..) Skauti uzsvēra sadarbību, ko-
pību, respektu un uzticību. Tās vērtības 
iesēdās uz mūžu.

Marianna Auliciema,
Latvieši pasaulē –

muzejs un pētniecības centrs

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Mēneša priekšmets – septembris 2019
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Kitčeneras 17. skautu vienība Kanādā 20. gadsimta 60. gados. Šajā skautu vie-
nībā piedalījās arī latviešu skauti; vidū – vienības vadītājs Gunārs Šubiņš.

Aivars Vinters ar māti Mildu un tēvu Arnoldu Vīsbādenes 
bēgļu nometnē ap 1946. gadu.
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Dārgie draugi!
Es biju šeit pirms 15 

gadiem, un toreiz tikai 
sāka būvēt šo centru. 
Tam faktiski ir divas no-
zīmes. Vispirms šeit tiek 
pieminēta, kā arī turēta 

godā Latvijas pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes piemiņa. Otrkārt, šis centrs 
iemieso ideālus, pie kuriem turējās 
un kas bija Jāņa Čakstes ideāli. Šajā 
gadījumā tā ir neatkarība, brīvība un 
demokrātija.

Šī ir ārkārtīgi simpātiska vieta. Šeit 
savijas kopā vēsture ar pašreizējo situā-
ciju, jo šeit mēs varam, protams, izejot 
no šīs vēsturiskās personas un arī no 
tiem apstākļiem, kādos viņš dzīvoja un 
darbojās, redzēt ideālus un vērtības, kas 
bija viņa darbības pamatā. Šie ideāli un 
vērtības ir pārnestas līdz mūsdienām, 
arī konstitucionālā formā, jo šīs vērtī-
bas un ideāli ir ielikti Latvijas Satvers-
mē, kur viņš arī ir pielicis savu roku un 
kur ir redzams Jāņa Čakstes rokraksts.

Pārskatot Satversmes sapulces 
stenogrammas, ir redzams, ka viņš 
daudz reižu izteica savus priekšliku-
mus, kas arī tika ņemti vērā. Līdz ar 
to viņa vārdi un formulējumi ir atro-
dami šodien spēkā esošajā Satversmē. 
Starp citu, Satversmes sapulces steno-
grammas ir digitālā formā (ap 1400 la-
paspušu), tur var atrast, ko teicis Jānis 
Čakste, kā arī citas interesantas perso-
nības, piemēram, ko teicis Rainis vai 
par ko iestājās Aspazija.

Jāņa Čakstes biogrāfiskās gaitas ir 
zināmas, tās es neatkārtošu. Ir ļoti in-
teresanti, protams, redzēt, ko viņš da-
rīja, un iedomāties tā laika vēsturisko 
kontekstu, jo domāt par Latvijas valsti 
un demokrātiju tajā brīdī, kad šeit ir 
I Pasaules kara okupācijas vara (Vā-
cijas), ir pavisam citādāk nekā miera 
laikos cariskajā Krievijā vai šodien. 
Savukārt cariskajā Krievijā – būt de-
mokrātam – tas prasīja drosmi, un par 
šo drosmi viņš arī samaksāja vismaz 
ar trim mēnešiem cietumā. Viņš ir 

arī ticis poli-
tiski represēts 
par saviem 
politiskajiem, 
d e mok r ā t i s -
kajiem uzska-
tiem. Viņš ir 
arī viens no 
pirmajiem vai, teiksim, pirmā iesau-
kuma latviešu parlamentārietis, un no 
septiņiem latviešiem, kuri bija ievēlē-
ti Valsts domē, viņš ir vienīgais, kurš 
atstājis vēl tālākas pēdas Latvijas vēs-
turē. Pārējo pēdas diemžēl izzūd, bet 
Čakste faktiski šo savu pirmo parla-
mentārisma pieredzi, tai skaitā negatī-
vo pieredzi, kad par savu parlamentāro 
darbību nonāk cietumā, jo Krievijā ne-
bija demokrātijas, viņš pārnesa tālāk 
savās idejās un domās, domājot par 
ideālo, demokrātisko Latvijas valsti.

Vienā vietā šeit es redzēju viņa ci-
tātu, kur viņš runā par nacionālisma un 
demokrātijas apvienojumu. Tas ir ļoti 
svarīgs citāts jeb doma Latvijas kon-
tekstā, jo demokrātija ir valsts iekārta, 
uz kā balstās mūsu Latvijas valsts. Bet 
Latvijas valsts vienlaikus ir nacionāla 
valsts, tas nozīmē, ka tā ir valsts latvie-
šiem, un tā ir latviešu veidota valsts. Ja 
nebūtu latviešu tautas (un latviešu tautu 
veido galvenokārt kultūra un valoda), 
tādā gadījumā Latvijas valsts nebūtu, 
un tai arī nebūtu jēgas šajā teritorijā iz-
veidot savu valsti, ja šeit nav šīs latvie-
šu tautas. Tāpēc latviešu tauta ir primā-
ra latviešu tautas eksistencē. Protams, 
cittautiešiem šeit ir visas tiesības kopt 
savu kultūru un valodu, taču valsts jēga 
pastāv latviešu nācijas nodrošināšanā, 
un šis princips ir ietverts arī Satvers-
mes ievadā. Šī doma acīmredzot ir 
bijusi jau Čakstem – šis jautājums, ka 
Latvija kā nacionāla un demokrātiska 
valsts. Vēl katrā ziņā (tas gan nav šajā 
citātā), ņemot vērā Čakstes darbību, var 
teikt, ka viņš papildināja šo nacionālo 
un demokrātisko ideju ar tiesiskumu. 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvieši ir visā pa-

saulē. Tā jau ir sen zi-
nāma patiesība. Ne tikai 
tagad, bet arī pirms 100 
gadiem. Latvieši ir biju-
ši gan bēgļi, gan laimes 

meklētāji. Protams, dažiem tā laime ir 
vienkārši iespēja palikt dzīvam.

Arvien vairāk cilvēki aizraujas ar 
savu senču pētīšanu. Ja tie ir visu savu 
mūžu nodzīvojuši šodienas Latvijas teri-
torijā, tad ir zināmas cerības atrast ziņas 
vecās baznīcu grāmatās. Agrāk arhīvus 
varēja pētīt tikai Arhīvā, bet šodien lē-
nām tiek digitalizētas vecās baznīcu 
grāmatas, tautas skaitīšanas pieraksti, 
dvēseļu revīzijas cariskā Krievijā, utt. 
Arī dažādi 20. gadsimta personas doku-
menti ir jau digitalizēti – anulētas pases 
(t.i. tādas, kurām derīguma termiņš ir 
beidzies, vai pases īpašnieks ir miris, un 
pati pase atdota Pases nodaļai), virsnie-
ku dienesta vēstures dokumenti, mājas 
grāmatas un viss kaut kas cits.

Šie digitalizētie dokumenti ir 
pieejami internetā divās galvenajās 
vietnēs – Latvijas Valsts vēstures 
arhīva vietnē Raduraksti (www.
lvva-raduraksti.lv) un mormoņu 
(Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints) vietnē Familysearch (www.
Familysearch.org). Jāmin, ka pēdējā 
sadarbojas ar Latvijas Valsts arhīvu.

Bet kas notiek, ja šī senču līnija ir 
tikusi pārtraukta ar kaut vai vienu pa-
audzi ārzemēs? Tad ir grūtības ne tikai 
senču pētniekam, bet arī pašam sen-
cim, kurš atgriezās no ārzemēm. Pie-
mēram, Latvijas valsts pirmajos gados 
daudzi bēgļi atgriezās no Krievijas. 
Bija arī tādi, kuri dzimuši ārpus Latvi-
jas, bet bija jāatgriežas bez vecākiem. 
Tad Latvijas birokrāti lika dažādus 
šķēršļus Latvijas pases iegūšanai. Šo es 
labi zinu no manas ģimenes vēstures.

Kā dzīvoja latvieši ārpus Latvijas 
pirms 100 gadiem? Kas viņus dzina 
prom? Kur tie apmetās? Kas viņi bija? 
Visnopietnāk ar šiem jautājumiem 
nodarbojas biedrība Latvieši pasau-
lē – muzejs un pētniecības centrs. Tai 
arī veidojas krājums un izstāde par 
20. gadsimta latviešu trimdas dzīvi. 
Muzejam patlaban ir izstāde ar mēneša 
priekšmetu Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā, bet tā ir sākusi ceļu uz formālu 
Kultūras ministrijas akreditāciju.

Sīkāk par muzeju var lasīt tās mājas 
lapā www.lapamuzejs.lv. Mums noteikti 
ir vajadzīgs šāds muzejs un pētniecības 
centrs, lai rādītu gan Latvijai, gan pasau-
lei, ka Latvija ārpus Latvijas ir vienmēr 
bijusi integrāla daļa no latviešu tautas.

GN
Kļūdas labojums

LL557 Redakcijas slejā bija ievie-
susies drukas kļūda. Pareizais datums 
pēdējam bēgļu kuģim no Liepājas os-
tas ir 1945. gada 8. maijs.

Prezidenta Egila Levita uzruna
Jāņa Čakstes memoriālajā muzejā „Auči“

Stāv, no labās: Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Jāņa Čakstes mazmaz-
meita Kristīne Čakste.
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Šī gada 31. augus-
tā, Melburnas Latviešu 
namā notika Melbur-
nas Latviešu biedrības 
(MLB) 70 darba gadu 
jubilejas sarīkojums. To 
atklāja MLB priekšsēde 

Iveta Laine, sveicot sarīkojuma da-
lībniekus. Iveta īsi pastāstīja par MLB 
dibināšanu un galveno darbu.

Viņa stāstījumu sāka ar to, kā 
MLB tika dibināta: „Pirms 70 gadiem 
12. jūnijā YMCA kuba telpās sanāca 
kopā 90 latviešu, lai dibinātu jaunu 
organizāciju Melburnā – Melburnas 
Latviešu Biedrību. Tas bija laiks, kad 
jauniebraukušajiem latviešiem Mel-
burnā 2. Pasaules kara radīto bēgļu 
gaitu rezultātā bija degsme un vēlē-
šanas saglābāt savu latvisko būtību, 
savas tautas sen izkoptās tradīcijas 
un valodu. Latvijas nākotne nebija zi-
nāma un uz pasaulē izkaisīto latviešu 
pleciem gūlās atbildība neļaut komu-
nismam izpostīt latvieša dvēseli, jo 
dzimtene tika atņemta.

Svešā vidē, svešos apstākļos bija 
jābūt īpaši apzinīgiem un saprātīgiem, 
lai veidojot savas organizācijas ne-
ietu pret jau pieņemtas dzīvesvietas, 
Austrālijas, likumiem un morālajiem 
uzskatiem. Tāpēc Melburnas Latviešu 
biedrības statūti tika īpaši uzmanīgi 
izstrādāti. Pirmie statūti noteica, ka 
biedrības mērķis ir pulcēt un vienot 
latviešus kulturālam, sabiedriskam un 
palīdzības darbam, uzturot dzīvas un 
izkopjot biedros mūsu latviešu kultū-
ras vērtības un īpatnības, kā arī palī-
dzēt tuvāk izprast Austrāliju.“

Tālāk Iveta stāstīja, ka Biedrība 
iesaistīja jaunus biedrus, kuri veidoja 
dažādas nozares, pulciņus, skolas, bēr-
nudārzu, kori, teātri, pat sporta kopu un 
tūristu kopu. Iveta stāstīja, ka tika rīko-
ti arī dažādi sarīkojumi – balles, lekci-
jas, Draudzīgā aicinājuma sarīkojums, 
Jāņu balle. Jāņu sarīkojums ir sagla-
bājies pat līdz šodienai; nav gan vairs 
tik grandiozs, kā agrākos gados, kopā 
saistot vairākus simtus jāņubērnu, bet 

tomēr vēl notiek.
Interesants bija 

Ivetas stāstījums 
par MLB Piekt-
dienas vakariem: 
„Šādā jubilejas 
reizē ir jāpiemin 
arī MLB rīkotie 
piektdienas vaka-
ri. Tie izvērtās par 
informatīviem va-
kariem, kuros tika 
izskatīti gan jau-
tājumi, kā iekārto-
ties uz dzīvi Aus-
trālijā, ar kādām 
grūtībām tautieši sastopas jaunajā 
zemē, tika runāts par to kas interesētu 
tautiešus, kā uzturēt latviešu valodu un 
kultūru, ka izklaidēties un izglītoties. 
Sarīkojumu apmeklētāju skaits sasnie-
dza pāri par simts cilvēku, un jauki 
bija tas, ka tos apmeklēt bija iespēja ne 
tikai MLB biedriem, bet visiem tautie-
šiem, kuriem bija interese.

Tika runāts arī par citu nozaru di-
bināšanu, literatūru, gan jaunāko, gan 
arī publicēto, kas jauns mūzikas jomā 
vai zinātnes jomā.

Piektdienas vakari, kā tika atzīts, 
rakstot MLB 35 pastāvēšanas gadu 
grāmatā, bija vēsturiski visnozīmīgā-
kie sarīkojumi MLB darbībā, jo tie ne 
tikai piesaistīja plašāku sabiedrību, 
bet bija ļoti vispusīgi un informatīvi.“

Noslēgumā Iveta pieminēja visus 
bijušos MLB vadītājus un pateicās vi-
siem darbiniekiem par darbu, lai MLB 
varētu veiksmīgi pastāvēt visus šos 
gadus.

Tālāk bijusī MLB priekšsēde Eva 
Brennere pastāstīja par savu darbu 
MLB. Viņa sveica Melburnas Latviešu 
biedrību ar sasniegto 70 darba gados un 
novērtēja, ka MLB vēl veiksmīgi darbo-
jas. Viņa turpinot teica, ka laika tecēju-
mā ir daudz kas mainījies, bet biedrībai 
vēl ir liela nozīme Melburnas latviešu 
sabiedrības dzīvē. Noslēgumā Eva tei-
ca, ka Austrālijā pēdējā laikā ir dzirdēts 
teiciens vai aicinājums Meklējiet savas 

saknes, uzziniet, kas jūs esat, un viņa 
aicināja jauniešus meklēt un neaizmirst 
savas saknes, viņa vēlēja Saules mūžu 
Latvijai un viņas mazajam stariņam – 
Melburnas Latviešu biedrībai.

Tālāk MLB sekretārs pieteica ap-
sveicējus un nolasīja visus rakstiskos 
apsveikumus. Liels paldies visiem ap-
sveicējiem.

Sarīkojuma muzikālajā daļā uz-
stājās vijolniece Sofija Kirsanova, 
kopā ar pianistu Konradu Olsevski 
(Konrad Olszewski) un čellistu Fili-
pu (Phillip) Guo. Priekšnesums bija 
ļoti pārdomāts un tehniski sarežģīts, 
bet izpildīts ar dziļām jūtām, mūzikas 
izpratni un vienreizēji skanīgi. Tika 
atskaņoti latviešu komponistu darbi, 
daži īpaši gatavoti MLB jubilejai. Mu-
zikālā daļa skatītājus ļoti iepriecināja, 
un aplausi ilgi nerimās. Esam pateicīgi 
par tik skanīgu koncertu.

Noslēgumā, sekojot senai MLB 
tradīcijai sarīkojumu nobeigt ar kop-
dziesmu, Iveta aicināja visus nodzie-
dāt dziesmu Šeit ir Latvija un tad pul-
cēties uz šampānieti un kliņģeri, kad 
kopīgi tika nodziedāta dziesma Daudz 
baltu dieniņu un vēlēts MLB vēl dar-
boties ilgus gadus.

MLB valdes vārdā pateicamies vi-
siem apmeklētājiem, laba vēlētājiem un 
māksliniekiem par jauko pēcpusdienu.

Daila Piksone
Laikrakstam „Latvietis“

MLB – 70
Melburnas Latviešu biedrības 70 darba gadu jubilejas sarīkojums

No kreisās: Sofija Kirsanova, Konrads Olsevski (Konrad 
Olszewski) un Filips (Phillip) Guo.
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MLB priekšsēde Iveta Laine vada kopdziesmu „Daudz baltu dieniņu“.
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No kreisās: Eva Brennere, MLB 
priekšsēde Iveta Laine.
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Nupat ar prieku un 
lepnumu noklausījāmies 
MLB (Melburnas Lat-
viešu biedrības) valdes 
priekšsēdes Ivetas Laines 
uzrunu par MLB darbību 
70 gados. Bībelē lasām, 

ka cilvēka mūžs ir 70 gadi. Cilvēces pa-
audzi mēra kā 30 gadus. Nu tad kopš 
MLB dibināšanas esam sasnieguši tre-
šo paaudzi, un vēl pastāv un sekmīgi 
darbojas MLB, kā daļa no Austrālijas, 
īpaši – Melburnas latviešu sabiedrības, 
par ko tiešām varam būt lepni.

Saprotams, laika tecējumā lietas ir 
mainījušās.

MLB statūtu sastādītāji, tiešām, labi 
pārdomāja, kā tos veidot. Galvenais – 
jāsaglabā mūsu valoda un kultūra. Kaut 
arī cerējām, ka drīz varēsim atgriezties 
uz dzīvi mūsu dzimtajā zemē Latvijā, 
taču starplaikā būs jādzīvo jaunās mīt-
nes zemes – Austrālijas apstākļos un 
prasībās. Austrālijas tā laika valdība 
pirmos baltiešu ieceļotājus apzīmēja kā 
The beautiful balts. Tajā laikā Austrāli-
ja uzņēma tikai ieceļotājus ar gaišu ādu 
un vēlams blondiem matiem un zilām 
acīm, un tur mēs labi iederējāmies.

Bet – no mums prasīja nekavējošu 
asimilāciju; mēs taču esot New Austra-
lians, nevis Australian Latvians.

Runāt latviski savā starpā, īpaši ar 
bērniem publiskā vietā, varēja sagādāt 
nepatikšanas, un nebija viegli tādos 
apstākļos bērnos ieaudzināt latvietību. 
Bet, ja vecāki savus bērnus attiecīgi 
iesaistīja MLB Daugavas skolā, skautu 
un gaidu kustībā un, pēc tā nodibinā-
šanas, – bērnudārzā Daina, tad parasti 
izdevās tos izaudzināt par Austrālijas 
latviešiem, mūsu otro un trešo paaudzi 
mūsu latviešu sabiedrībā!

1951. gada martā MLB ierosinājumā 
tika dibināta Melburnas Latviešu orga-
nizāciju apvienība (MLOA). Bez MLB 
Melburnā arī pastāvēja citas latviešu or-
ganizācijas, un sabiedrība starp visām bija 
svarīga – īpaši nosakot datumus saviem 
sarīkojumiem, lai nesakristu vienā laikā, 
kam varētu būt negatīvs iespaids uz abām.

MLB ir izdevusi 2 grāmatas: pirmo 
par MLB 35 gadu darbību, ko sastādī-
ja Hugo Misiņš un Mirdza Stilve; otro 
par MLB 50 gadu darbību (redakcijas 
kolēģija: Edgars Laķis, Sofija Eglīte, 
Mirdza Stilve un Dzintars Veide).

Tajās MLB darbība plaši aprakstīta. 
Informatīvie Piektdienas vakari, kur va-
dītāji mudināja apmeklētājus aktīvi ie-
saistīties īpaši MLB aktivitātēs, kā arī kā 
to apvienot ar pilnvērtīgu dzīvi Austrālijā.

Pēc neatkarības atgūšanas vairāk ie-
pazināmies ar stāvokli un notikumiem 
Latvijā, un jautājums bija – vai pēc kā-
diem 40 Austrālijā nodzīvotiem gadiem 
būtu vēlams atgriezties uz dzīvi Latvijā. 
Galvenie ieteicēji – Eduards Silkalns, kas 
tagad ar ģimeni dzīvo Latvijā, un Valda 

Liepiņa – dzīvo 
Luksemburgā un tur 
strādā Latvijas labā.

1 9 9 6 .  g a d ā 
Rīgā notika pirmā 
Pasaules Latviešu 
biedrību konferen-
ce. Piedalījās lat-
viešu biedrību pār-
stāvji no Eiropas 
valstīm, no Ame-
rikas, Kanādas, 
Austrālijas, pat no 
Krievijas un Bra-
zīlijas. Pārstāvēju 
MLB, un esam arī 
piedalījušies vai-
rākās, kas sekoja. 
Esam izkaisīti pa visu pasauli, bet Lat-
vija paliek mūsu dzimtā zeme, un lat-
vietība jāturpina uzturēt.

Ko vēl MLB dara?
Nu jau kādus 25 gadus MLB Dau-

gavas skola sniedz Mātes dienas sa-
rīkojumu Latviešu ciemā, kur dažam 
labam skolas audzēknim dzīvo vecve-
cāki. Šo jauko tradīciju uzsāka tā laika 
skolas pārzinis Vilis Padoms.

Ciema ļaudīm tas sagādā ļoti lielu 
prieku – ir tiešām bauda vērot, kā skolē-
ni dzied, deklamē, dejo, stāsta par sevi 
un savu ģimeni un skolas gaitām. Beigās 
māmiņām un vecmāmiņām pasniedz 
skaistus ziedus. Kam iznāk, ir arī prieks 
vērot MLB bērnudārza Daina jaunos bēr-
niņus dziedam, dejojam, ejot rotaļās. Rei-
zēm bērni jau tur un arī Daugavas skolā 
sadraudzējas un paliek draugi uz mūžu.

MLB bibliotēka ar milzīgo grāmatu 
krājumu, kur galvenais bibliotekārs bija 
Lilija Dunsdorfa, tad Olga Siliņa ar dau-
dzajiem palīgiem. Savā laikā daudz grā-
matu, īpaši dubulteksemplārus, nosūtīja 
uz Latviju – Misiņa bibliotēkai Rīgā un 
skolu bibliotēkām lauku pilsētiņās.

No sarīkojumiem, kas turpinās vēl 
šodien, noteikti jāpiemin Jāņi. Savā 
laikā bija tik daudz apmeklētāju, ka 
Latviešu nama Lielajā zālē bija jāliek 
galdi uz skatuves!

Priekšnesumus vīru ansamblis Kur-
sa – Bruno Birznieka vadībā, nobeidza ar 
Čikāgas Piecīšu Jāņu dziesmu, kur pēdējo 
pantiņu atkārtoja, publikai dziedot līdzi:

Līgo veci, līgo jauni,
Kamēr Jāņugunis degs.
Līgosim mēs šo naksniņu,
Kamēr rīta saule lēks.
Citu gadu gaidīsi,
Kad Jānītis atkal nāks,
Tā, lai mūsu bērnu bērni
Vienmēr līgo dziesmas māk.
Zāle bija skaisti izdekorēta, kaut 

Melburnā jūnija mēnesī nav viegli dabūt 
ozolu zarus ar zaļām lapām, bet tomēr 
zinām, kur var atrast; viena vieta ir Box 
Hill kapsēta, no kurienes vēl tagad tos 
dabūjam. Jāņugunis un citas dekorāci-
jas parasti sagādāja Edgars Laķis; viņš 

arī gatavoja MLB sarīkojumu plakātus. 
Cik zinu, kopskaitā to bija 97; paldies 
Edgaram par lielo darbu biedrības labā!

MLB koris Rota vairs nedarbojas, 
bet tā vietā mums ir koris Daina, kas 
nupat atzīmēja 35 gadu darbību, un 
vīru koris Veseris, gan ne MLB pa-
spārnē, bet darbojas!

Ja gribētu visu MLB darbību pie-
minēt, tad es te vēl stāvētu vairākas 
stundas. Ja interese ir, palasiet biedrī-
bas grāmatas; šeit namā, MLB biblio-
tēkā, varat tās aizņemties.

Sakari ar Latviju tagad ir ciešāki. 
Labs skaists Austrālijas latviešu pie-
dalās Dziesmu un deju svētkos gan 
kā dalībnieki tautas dejās un koros, 
gan kā skatītāji. Savā laikā mūsu pašu 
MLB Rotas kora diriģents Viktors 
Bendrups piedalījās kā diriģents.

Cik zinu, MLB valdē ir locekļi no 
trim paaudzēm, un tas ir labi. Tas dod 
iespēju labāk izprast visas latviešu sa-
biedrības uzskatus un vajadzības. Pal-
dies valdes priekšsēdei Ivetai Lainei 
un valdes locekļiem; paldies nozaru 
un sekciju vadītājiem, visiem palīgiem 
par lielo, paveikto darbu; paldies MLB 
biedriem un atbalstītājiem.

Tagadējās sabiedrības uzsaukums 
ir – Meklējiet savas saknes, uzziniet, 
kas jūs esat! Tas arī mums – īpaši jau-
natnei, ir mudinājums iedziļināties sa-
vas ģimenes un senču vēsturē.

Kaut arī esam izkaisīti pa visu pa-
sauli, tomēr paturēsim prātā, ka esam 
viena tauta ar vienādu mērķi – saglabāt 
un kopt mūsu latviešu valodu un kultūru.

MLB ir sekmīgi darbojusies 70 ga-
dus. Tā ir būvēta uz drošiem pamatiem 
un, ja piestrādāsim, pastāvēs.

Pastāv taču iespēja, ka mūs nā-
košās paaudzes darbu turpinās un ar 
Dieva palīgu varēs atzīmēt MLB simt-
gadi. Lai izdodas!

Saules mūžu Latvijai un kā tās sta-
riņam – Melburnas Latviešu biedrībai!

Paldies par uzmanību.
Eva Brennere

2019. gada 31. augustā,
Melburnas Latviešu namā

MLB 70 gadu atcere
Evas Brenneres uzruna MLB 70. gadadienas jubilejā

Eva Brennere pēc uzrunas.
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Sākot ar 2. septem-
bri un līdz pat 4. ok-
tobrim, remigrantiem ir 
iespēja pieteikties Vides 
aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas 

(VARAM) un plānošanas reģionu or-
ganizētajā konkursā, lai pretendētu uz 

grantu atbalstu saimnieciskās darbības 
īstenošanai, attīstībai vai uzsākšanai.

Konkurss tiek organizēts jau otro 
gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu 
(grantu veidā) remigrantiem saimnie-
ciskās darbības uzsākšanai un īsteno-
šanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem 
cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no 

ilgstošas prombūtnes un vēlas uzsākt 
savu saimniecisko darbību, jo tiem ir 
mazāk iespēju pretendēt un saņemt at-
balstu no citām valstī paredzētām at-
balsta programmām.

Finansējuma apmērs vienam pro-

Atbilde lasītājas vēstulei
Par SLB plāniem un budžetu

Ir labi, ka Sidnejas Latviešu biedrības 
(SLB) biedri seko līdz tam kas notiek bied-
rībā.

Augusta sākumā visiem biedriem tiek iz-
sūtīts Ritums, lai tie savlaicīgi, pirms pilnsa-
pulces augusta beigās, var iepazīties ar finan-
siālo pārskatu un paredzēto budžetu un nākt 

jau sagatavoti uz pilnsapulci.

SLB 2019. g. pilnsapulcē klātesošie pārrunāja un pieņē-
ma gan iepriekšējā gada padarīto un pārskatu, gan valdes 
ieteiktos plānus un budžetu nākamajam gadam.

Pa gadiem nams ir novecojis un nolietojies, un ir va-
jadzīgi uzlabojumi un remonti. Kā vienmēr, visus darbus 
aprakstīs SLB mēnešrakstā Ritums.

Jānis Čečiņš,
SLB valdes priekšsēdis

Augusta mēneša Rituma* 8. lpp publicēts „SLB Finansiā-
lais pārskats par 2018/19. g. un 2019/20. g. budžets (nav revidēts)

Ritumā rakstīts: „Kapitāla izdevumi 2018/2019.g. Izpil-
dīts $30 640 un Budžets $25 000.“

Taču „2019/20.g. Budžets $125,000.“
Kādēļ izdevumi tik daudz pieauguši? Ko mēs celsim? 

Zelta vārtus?
Cik vareni, ka biedrība spēj izdot $100 000 vairāk, nekā 

iepriekšējā gadā (2018/2019.g). Nedz augusta, nedz septem-
bra mēnesī nav paskaidros, kur naudu ņems, kur naudu izdos.

Kad bija jāliek jauns jumts, lūdza ziedojumus. Varbūt 
kāds mecenāts atcerējies SLB savā testamentā un tamdēļ 
var izdot lielākas summas?

Man, kā SLB biedrim, ir radušies jautājumi par publi-
cēto biedrības budžetu.

Vita Kristovska,
SLB biedre

*Red. SLB – Sidnejas Latviešu biedrība; „Ritums“ – SLB 
ikmēneša izdevums.

Viņš, protams, kā jurists un advokāts, 
tic tiesiskai videi, un par to viņš iestājās 
arī būdams Valsts prezidents. Arī savā 
advokāta darbībā viņš mēģināja aizstā-
vēt latviešu zemniekus pret muižnie-
kiem, balstoties uz tiesiskuma ideju.

Mēs zinām Jāņa Čakstes lomu Lat-
vijas valsts vēsturē un Latvijas valsts 
izveidošanā. Taču šīs ir arī Čakstes 
dzimtas muzejs, jo ģimene ar devi-
ņiem bērniem ir, protams, ļoti nepa-
rasti. Vismaz tajā laikā Zemgalē. Lat-
galē tas varbūt nebija tik neparasti, bet 
Zemgalē gan. Šī ģimene ir stipra, un 
viņš spēj dot tālāk strukturētu pasau-
les redzējumu saviem bērniem.

Izmantojot izdevību, es gribētu 
vienu no viņiem izcelt – Konstantīnu 
Čaksti, tiesību profesoru. Viņš bija Lat-
vijas Centrālās Padomes priekšsēdētājs 
II Pasaules kara laikā, kas bija Latvijas 
pretestības kustības centrālā organizā-
cija vācu okupācijas laikā, kas pieprasī-
ja demokrātiskas Latvijas atjaunošanu.

Es domāju, ka šodien, domājot par 
Latvijas 20. gadsimta vēsturi, mēs ne-

esam pietiekoši likuši uzsvaru uz pre-
testības kustību, jo okupācijai gan vācu 
laikā, gan padomju laikā bija pretestība. 
Tā izpaudās ļoti dažādās formās, un, 
lai mēs taisnīgi novērtētu mūsu valsts 
vēsturi, mums ir jābūt pienācīgam no-
vērtējumam pretestībai. Tādēļ man 
šķiet, ka būtu svarīgi par to padomāt arī 
Saeimā – vienu no atceres dienām veltīt 
tieši pretestībai. Tātad latviešu vai Lat-
vijas pretestības kustības atceres diena. 
Mums ir dažādas atceres dienas, bet 
pretestības atceres dienas nav. Varētu 
būt dažādi datumi, bet viens no tiem ir 
17. marts. Mans padomnieks vēsturis-
kās atmiņas un piederības jautājumos 
Jurģis Klotiņa kungs iesaka šo datumu, 
jo tad Latvijas Centrālā Padome Kon-
stantīna Čakstes vadībā pieņēma me-
morandu, kurā pieprasa demokrātiskas 
Latvijas valsts atjaunošanu.

Mēs varam redzēt, ka šīs valstis-
kuma domas no Jāņa Čakstes ir gāju-
šas tālāk. Visspilgtāk tās attiecas uz 
Konstantīnu Čaksti, bet, protams, arī 
uz Mintautu Čaksti, kurš arī domā-
ja valstiski. Taču Konstantīns Čakste 
bija tas, kurš atstāja savu dzīvību šīs 
idejas vārdā.

Nobeidzot es gribētu izteikt lielu 
pateicību Čakstes ģimenei par to, ka tā 
veido šo sanākšanas centru (šodien šeit 
gan ir tik daudz cilvēku sanākuši, ka 
visiem nav vietas, kur apsēsties), jo šeit 
iespējams ļoti labi diskutēt par mūsu 
valsts pamatiem. Šeit ir pareizā vieta, 
pareizā atmosfēra un arī, teiksim, pa-
reizā vēsture, lai par to diskutētu.

Šodien arī ir jādiskutē un jāizprot 
mūsu valsts pamati, un ne tā, ka vienu 
reizi mēs esam izpratuši un tad tas ir 
uz visiem laikiem. Katru reizi no jau-
na. Gan pašam cilvēkam katru reizi no 
jauna jāaktualizē šīs zināšanas un do-
mas, gan vēl jo vairāk katrai jaunajai 
paaudzei, jo valstiskums, demokrātija 
un tiesiskums ir principi, kas nepār-
dzimst. Cilvēks piedzimst tukšs bez 
šīm vērtībām, un tās var tikt nodotas 
tālāk tikai šādā vai līdzīgā veidā, par 
tām runājot un rādot piemērus.

Paldies Jāņa Čakstes mazmazmei-
tai Kristīnei Čakstei un visai Čakstes 
dzimtai par šo iespēju šodien būt šeit, 
kā arī par šī atceres sarīkojumu orga-
nizēšanu!

Valsts prezidents Egils Levits
14.09.2019.

Prezidenta Egila Levita uzruna
Turpinājums no 3. lpp.

Lasītājas vēstule
Lūdzu paskaidrojumu

Remigrantu saimnieciskās darbības uzsākšana
Sākusies pieteikšanās atbalstam

 
Turpinājums 14. lpp.
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īpašumā. Līdzīgi mērķi bija arī Sonči-
kam. Ieguva – pārbūvēja – centās no-
privatizēt. Taču kaut kas, visticamāk, 
neizdevās. Nu jau ceturto gadu Sončiks 
īres maksu nemaksā. Taču dzīves vie-
tu nepamet. „Nomniekam šobrīd nav 
nekāda tiesiska pamata atrasties īpa-
šumā un īpašums ir jāatbrīvo,“ norāda 
Valsts nekustamie īpašumi Juridiskās 
pārvaldes direktors Ojārs Valkers.

Sončiks ar ģimeni turpina dzīvot 
ekskluzīvajā vietā Majoros – tūristu 
acīm nepamanītā šķērsielā starp dzī-
vīgo Jomas ielu un pludmali. Turklāt 
de facto izpētīja, ka daļu īpašuma – 
viesu māju – iespējams īrēt. Ja Sončiks 
tur dzīvo prettiesiski, maz ticams, ka 
viņš ar to drīkst pelnīt.

Īpašumu izīrēšanas portālos pie-
ejamā informācija liecina, ka māja 
sezonā ir gana pieprasīta. de facto iz-
devās atrast brīvu nakti vien nedēļas 
vidū. de facto komandu sagaidīja pats 
saimnieks. de facto uzturēšanās Sonči-
ka dzīves vietā izmaksāja 81 eiro. Taču 
komandas rīcībā bija ne tikai divstāvu 
viesu nams, bet arī sauna, terase, bēr-
nu spēļu laukums un pat āra baseins.

Portālos atsauksmes par īpašumu 
atrodamas kopš 2017. gada septembra. 
Tas nozīmē, ka Sončiks viesu namu 
izīrē vismaz divus gadus. Turklāt īpa-
šuma aprakstā norādīts, ka viesu nams 
„Jūras elpa“ ir daļa no ģimenei pie-
deroša īpašuma.” Valkers gan uzsver, 
ka ,,nomnieks, ņemot vērā, ka līgums 
zaudējis spēku, atrodas šajā īpašumā 
prettiesiski. Līdz ar to arī jebkādas dar-
bības, ko viņš veic ar valstij piederošo 
īpašumu, ir vērtējams kā prettiesiskas”.

Konflikts Valsts nekustamo īpašu-
mu un Sončika starpā ilgst jau gadiem. 
90. gadu beigās noslēgtais īres līgums 
paredzēja, ka Sončikam par īpašumu 
jāmaksā apmēram 200 latu sezonā. 
Niecīga naudas summa. Vēlākos ga-
dos tā nedaudz pieauga. Taču joprojām 
bija neadekvāti zema. Šobrīd jau vai-
rāku gadu garumā Sončiks īres maksu 
par ēkām nemaksā. „Beidzoties līgu-
ma termiņam 2015. gadā, nomnieks 
turpināja maksāt par zemes nomu, 
taču pilnībā pārstāja maksāt par dzī-
vojamās mājas nomu un saimniecības 
ēku, garāžu. Šīs nesamaksātās sum-
mas kopā veido vairāk nekā 16 000 
eiro,“ aprēķinājis Valkers.

Brīdī, kad de facto atklāja Sonči-
kam, ka žurnālistu mērķis nav izbau-
dīt labumus viņa izīrētajā īpašumā, bet 
gan sarunāt interviju, Sončiks piekrīt 
paust savu nostāju: ,,Strīds ir par ēkām, 
kuras es uzskatu, ka es esmu uzbūvējis 
tāpēc, ka šādā ēkā diez vai kāds gribē-
tu un diez vai jūs gribētu dzīvot, vien-
kārši tas nav iespējams. Jau pirmo rei-
zi ierodoties šeit, jau līguma slēgšanas 
brīdī bija skaidrs, ka, nemainot neko, 
dzīvot nav iespējams. Ja godīgi un tau-
tas valodā izteiktos, šeit tajā brīdī bija 
bomžu pulcēšanās vieta.“

Pirms vairāk nekā desmit gadiem 
Sončiks tāpat kā viņa līdzgaitnieki Jūr-
malā nolēma īpašumu privatizēt. Taču 
atšķirībā no citiem viņam tas dažādu 
iemeslu dēļ neizdevās. Sončiks vērsās 
tiesā. Tiesā strīds būtība bija par div-
stāvu dzīvojamo ēku. Sončiks uzskatī-
ja, ka ir to uzbūvējis pilnībā no jauna 
un ieguldījis tajā ne mazāk kā 90 tūkst. 
eiro. Savukārt tiesa uzskatīja, ka tās 
rīcībā nav pietiekošu pierādījumu tam, 
ka projekts un būvatļauja būtu pare-

dzējuši jaunas ēkas būvniecību. Son-
čiks atsaucas uz sākotnēji noslēgto īres 
līgumu. Tajā minēts, ka „īrnieka iegul-
dījumi objekta remontā un rekonstruk-
cijā ir īrnieka īpašums.“ Taču tiesai ar 
šo argumentu nepietika. Sončiks ne-
esot drīkstējis būvēt ēku no jauna.

Šā gada sākumā Sončiks tiesā zau-
dēja. Ēka tāpat kā zeme pieder valstij. 
Tagad Valsts nekustamie īpašumi tie-
sājas ar Sončiku par izlikšanu un pa-
rāda par īpašuma lietošanu piedziņu, 
savukārt Sončiks tiesā pieprasa īres 
līguma termiņa pagarināšanu.

Sončiks izmanto visas iespējas, lai 
nepazaudētu savu dzīvesvietu. Viņš 
pat vērsies policijā pret Valsts nekus-
tamajiem īpašumiem un atsevišķām 
amatpersonām. Tā uzsākusi krimināl-
procesu par iespējamiem noziedzīgiem 
nodarījumiem valsts institūciju die-
nestā. Sončiks skaidro, ka „tā kā valsts 
nav ieguldījusi neko, es no valsts neko 
neprasu, man no valsts neko nevajag 
un man nav nekādu pienākumu, ne-
kāda vēlēšanās un iespēja kaut ko no 
valsts dabūt, nē, nekad. Es tikai vēlos 
atgūt to, ko es pats esmu ieguldījis.“

Sončiks aprēķinājis, ka kopumā 
ēkās un dažādu komunikāciju izbūvē 
ieguldījis ap 200 tūkst. eiro. Lai arī 
tiesa lēmusi citādi, viņš joprojām ne-
piekrīt, ka nav to saimnieks. Savukārt 
Valsts nekustamajiem īpašumiem Son-
čika gadījums izceļas uz pārējo strīdu 
fona. Parasti domstarpības ar nomnie-
kiem ilgst mēnešus ne gadus. Kopumā 
Valsts nekustamajiem īpašumiem šo-
brīd ir 900 aktīvu telpu nomas līgumu. 
Taču tikai 10 gadījumos līgumi izbeig-
ti pirms termiņa vai tam beidzoties, 
bet nomnieki nav atbrīvojuši telpas.

LTV raidījums „de facto“

Dīvainības Jūrmalā
Turpinājums no 1. lpp.

Aukstums kož kaulos...
Jancis par salšanu

Šaubu nav! Ziema 
ir cauri, un, ja tic radio 
ziņām, tad esot sācies 
pavasaris. Bet kāpēc 
mums tik traki salst? 
Kāpēc negribās rītos 
no gultas līst laukā? 

Kāpēc gaišā dienas laikā gribās līst 
atpakaļ gultā iekšā? Vairāki mani pa-
ziņas staigā satuntuļojušies, kā kad uz 
Ziemeļpolu taisītos braukt. Bet nekur 
nebrauc. Klunkurē apkārt un baida cil-
vēkus. Esot pienākusi tā reize, ko sauc 
par Klimata Maiņu, par ko nebeidz ru-
nāt politiķi un ikdienas kladzināt laik-
raksti. Un tagad – drīzi vien – jūras un 
okeāni kāpšot āra no saviem krastiem 
vai pludmalēm un noslīcināšot visu 
pasauli. Šluss un āmen.

Vai tiešam vēl jāprasa – kāpēc 
salst? Vecums atnācis un nogrābis aiz 
skausta – tur tā lieta. Un āda pa visu 
garo mūžu nodilusi tik plāna, ka vairs 
nevar noturēt aukstumu ārā – laiž cau-

ri – laiž iekšā – un cilvēks brīnās, ka 
auksti. Un no Klimata maiņām neiz-
bēgsi. Klimata maiņas ir notikušas at-
kal un atkal – jau no pasaules sākuma. 
Vai tad tie plūdi, kad apslīka visi pa-
saules iedzīvotāji, notika bez klimata 
maiņas? Vai tad tā saucamais Ledus 
laikmets iestājās bez klimata maiņas? 
Varbūt Bronzas laikmetu varēja saukt 
par metāla maiņas laikmetu, bet LE-
DUS ir ledus, un ja tas kūst, tad tas 
mainās. – ! Un tad mainās klimats, ci-
tādi ledus nekustu.

Mums te vecīšiem klimata maiņas 
notiek gandrīz vai katru dienu. Atka-
rājas vai krāsni kurināt vai ne. Reizēm 
salst, reizēm svīst. Bet vai tādēļ mēs 
sāksim rakstīt avīzēs, ka nu ir pastar-
diena klāt? Tā taču sen vairs nav ne-
kāda sensācija. Ja notiktu kā tajā sa-
kāmvārdā: Aunam piedzima jērs bez 
pakaļas kājām – tad tā būtu sensācija, 
tad varētu rakstīts rakstus avīzēm un 
filmēt satrauktus cilvēkus, kas stāv 

pulciņos sapulcējušies un skatās mā-
koņos ar klabošiem zobiem... Un vai-
manā. Nevis par klimata maiņu, bet 
par to, ka tam mazam jaunpiedzimuša-
jam jēriņam draud nosalšana.

Tādas tās lietas, bet tās mūs ne-
skar. Uzvilksim tikai kažokus un stā-
vēsim klusu. Jo saprāts mums stāsta, 
ka nekas šajā pasaulē nav nederīgs. 
Droši vien noderēs arī klimata maiņas.

Vienu lietu derētu noskaidrot, 
pirms sākam vai beidzam uztraukties 
par auniem un kazām. Vai vaimanājo-
šam cilvēkam var klabēt zobi? Manu-
prāt, ne tur iznāktu kārtīga vaimanā-
šana, ne zobu klabēšana.

Bet labāk nemaisīties citu cilvēku 
darīšanās. Var vēl piesiet lietu. Teiks, 
ka mēs vainīgi kā pie stenēšanas, tā 
vaimanāšanas un arī vēl pie ledus 
kušanas. Ņemsim vagu un piesitīsim 
pēdu, kamēr vēl laiks.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Piektdien, 30. augustā Latvijas 
Kara muzejā tika atvērta izdevniecī-
bas PĒTERGAILIS sagatavotā Ginta 
Zelmeņa un Bruno Javoiša grāmata 
Nacionālās pretošanās kustība Latvijā 
no 1959. līdz 1986. gadam.

Ir pagājuši jau 30 gadi kopš laika, 
kad cilvēkiem par Latvijas vēsturi bija 
pieejams tikai viens – okupācijas varas 
viedoklis. Šajā laikā salīdzinoši daudz 
pētīta valsts okupācija, tautas garīgā, in-
telektuālā un ekonomiskā spēka iznīci-
nāšana, masveida izsūtīšanas pirms un 
pēc Otrā pasaules kara. Mazāk pētīts ir 
neredzamais karš, ko īstenoja Latvijas 
nacionālie partizāni, un vēl mazāk ap-
zināta tā cīņa, ko veica atsevišķi cilvēki 
un grupas laikā no 1959. līdz 1986. ga-

Kad šī gada pirma-
jā pusē Jelgavā redzēju 
divas Sandras Eglītes 
foto izstādes*, kas stāsta 
par viņas trim ceļoju-
miem uz pasaules tālo 
nostūri Svālbaru (inter-
netā ir arī cita šī arhipe-

lāga nosaukuma rakstība – Svalbāra) 
jeb Špicbergenu, kā mēs to agrāk pa-
zinām, viņas fotogrāfijas un stāstījums 
par nesasniedzamās ziemeļu zemes 
vēsturi, dabu, dzīvniekiem mani bez-
gala apbūra, izsaucot nožēlu, ka gadu 
dēļ turp nekad nedošos un neredzēšu 
šo brīnumu vietu. Vienlaikus biju prie-
cīgs, ka esmu sastapis cilvēku, kurš 
tik patiesi, dziļi un bezgala humāni 
ar šo pasauli mani iepazīstina. Šķita, 
ja es par to nekad nebūtu uzzinājis, 
mana planētas izjūta būtu krietni vien 
nabadzīgāka, neatklātu kādas īpašas 
krāsas tās smalkajā, tonāli niansētajā 
krāsziedā. Tagad, kad iznākusi viņas 
sarakstītā grāmata ar jūtīgu foto aci 
tvertajām ainām, varu šajā ziemeļze-
mē atkal un atkal atgriezties, dodoties 
virtuālā ceļojumā jebkurā brīdī.

Izdevums veic vairākas ļoti būtis-
kas funkcijas, uzdevumus.

Pirmkārt, Sandra Eglīte ir kā pa-
matīgs pētnieks, kurš izzina visu par 
ceļojuma galamērķi un kurš paralēli 
ar foto uzņēmumiem sīki izstāsta gan 
ziemeļu zemju apgūšanas vēsturi, gan 
par šī notikuma nozīmi vēsturiskā, 
ekonomiskā un filozofiskā skatījumā 
no tāda cilvēka viedokļa, kam nav 
vienaldzīgs planētas Zemes liktenis.

Viņas redzētā un pārdzīvotā iz-
klāsts ir pasniegts tik grodā un tik 
emocionālā literāri krāšņā valodā, ka 
man, lasītājam, pat liekas, ka, paļau-

damies uz autores 
iespaidu un vēstī-
juma patiesumu, 
šo ledus, sniegu un 
ūdens zemi vēroju 
pats savām acīm, 
pārdzīvoju ar sa-
viem jutekļiem 
ziemeļu zemes 
atmosfēru, redzu 
balto ledus lāču 
parādīšanos un 
uzvedību, valzirgu 
laiskošanos, putnu 
dzīvi šajā pasau-
les malā, vēroju 
pēc mūsu priekš-
statiem trūcīgo, 
bet vienlaikus ne-
izprotami skaisto 
augu valsti.

Otrkārt, šī grāmata ir ne tikai izzi-
nošs, bet arī mākslas izdevums. Kaut 
arī Sandra Eglīte ir diplomēta mākslas 
zinātniece, absolvējot Latvijas 
Mākslas akadēmiju, taču vienlaikus 
viņa ir prasmīga fotogrāfe. Aplūkojot 
viņas foto uzņēmumus, gribas teikt, 
ka viņa ir gleznotāja, kuras tehnika 
ir fotoaparāts, foto objektīvs. Ikvienā 
attēlā būtiska ir krāsa, precīzāk, jūtīgi 
tverts un fiksēts krāsu toņu kopums, 
toņu saskaņa. Kaut ko tādu esmu re-
dzējis Eduarda Kalniņa jūras aina-
vās, kurās telpu, atmosfēru veido līdz 
simtdaļai tverta toņu simfonija. Tikpat 
svarīga Sandras Eglītes fotogrāfijās ir 
kompozīcijai, kas padara uzņēmumu 
par mākslas darbu. Skatot veiksmīgā-
kos attēlus, šķiet, ka daba palīdz veidot 
teju vai katras bildes iekšējo kārtoju-
mu. Niansēti pelēcīgā ainavā ar saules 
nojausmu biezajā miglā telpiskumu 

veido ledus josla priekšplānā. Citviet 
mākoņu horizontāles atkārto kalnā-
ja ritmu vai ledus ritmu pieskaņojas 
sauszemes muguras izliekumam. Vai 
ik lappuse atklāj autores augsto profe-
sionālismu un prasmi būvēt kadru.

Grāmatas veidotāja foto attēla no-
saukuma vietā kā skrupulozs sausiņš 
fiksē ne tikai tā uzņemšanas dienu, bet 
arī stundu un pat minūti. Šāda mate-
mātiskā precizitāte dažkārt palīdz vei-
dot stāstu, bet, no cita skatu punkta ņe-
mot, šādā veidā Sandra Eglīte parāda 
kā šī arhipelāga, tā planētas dzīvumu, 
tādējādi iestājoties par to, lai katrs cil-
vēks padomā par to, ka ļaužu vienal-
dzības dēļ pamazām iet bojā ne tikai 
Svālbara, bet visa Zemeslode.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

* http://www.laikraksts.com/
raksti/8779

Māra Branča skatījums
Iestājoties par cilvēces zaļo domāšanu
Sandra Eglīte. „Ziemeļzeme Svālbara.“ Autora izdevums, 2019., 240 lpp.

Grāmatas „Ziemeļzeme Svālbara“ vāks.

Izdota grāmata
„Nacionālās pretošanās kustība Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam“

Grāmatas „Nacionālās pretošanās 
kustība Latvijā no 1959. līdz 1986. ga-
dam“ vāks.

dam – starp nacionālkomunistu krišanu 
nežēlastībā un Dziesmoto revolūciju.

Šis izdevums ir veltīts tieši šim 
laikam un cilvēkiem, kas ziedoja savu 
dzīvību un dzīvi brīvas Latvijas idejai 
ārpus lielām kustībām un masu pasā-
kumiem. Ir īpaši vērtīgi apzināties, ka 
arī šajā, it kā klusajā laikā zem biezā 
melu un puspatiesību ledus urdzēja ne-
pakļāvīgas domas, vārdi un darbi, kas 
izlauzās un atjaunoja mūsu Latvijas 
valsti.

 
Turpinājums 9. lpp.
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Latvijas Nacionālajā operā – pirmizrāde
Imanta Kalniņa opera „Spēlēju, dancoju“

26. septembrī Latvijas Nacionālajā 
operā jauniestudējuma pirmizrādi pie-
dzīvos Imanta Kalniņa opera Spēlēju, 
dancoju ar Imanta Ziedoņa libretu. Jau-
niestudējumu veido muzikālais vadītājs 
un diriģents Mārtiņš Ozoliņš, diriģents 
Andris Veismanis, režisore Laura Gro-
za-Ķibere, scenogrāfs Miķelis Fišers, 
kostīmu māksliniece Kristīne Paster-
naka, dramaturgs Evarts Melnalksnis, 
kustību režisors Rūdolfs Gediņš, video 
mākslinieks -8 un gaismu mākslinieks 
Oskars Pauliņš. Tota lomā – Andris 
Ludvigs, Raimonds Bramanis vai Ju-
ris Jope, Leldes tēlu atveidos Marlēna 
Keine, Jūlija Vasiļjeva vai Viktorija 
Pakalniece, Trejgalvja lomā – Jānis 
Apeinis vai Armands Siliņš. Spēlēju, 
dancoju jauniestudējums iekļauts Latvi-
jas valsts simtgades programmā.

1977. gadā radīto komponista Iman-
ta Kalniņa un libreta autora Imanta Zie-
doņa operu, kas tapusi pēc Raiņa lugas 
Spēlēju, dancoju (1916) motīviem, rado-
šā komanda interpretēs mūsdienu Latvi-
jas vidē un sabiedrībā. Spēlēju, danco-
ju galvenais varonis ir spēlmanis Tots, 
kurš dodas pazemes valstībā, lai virsze-
mē vestu atpakaļ līgavu Leldi, kuras trīs 
asins lāses kāzās laupījis Kungs. Jaunie-
studējuma darbība risināsies Rīgas pilī 
2013. gada 20. jūnijā – vasaras saulgrie-
žos – ēku piemeklējušā ugunsgrēka un 
vēlāko pils atjaunošanas darbu laikā.

„Luga, manuprāt, ir par jautājumu, 
kas vienmēr bijis svarīgs cilvēkiem visā 
pasaulē. Tas ir jautājums par labo un 
ļauno, par gaismu un tumsu. Par šo divu 
kvalitāšu pretrunīgumu, atšķirīgumu un 
iespējamo simbiozi. Kā toreiz, tā šodien 
gan Rainis, gan Ziedonis ar šo darbu 
jautā: kurā – gaismas vai tumsas – pusē 

tu, cilvēk, esi? Kurā 
pusē tu būsi, kad 
tev būs jāizvēlas? 
Par to ir šī luga. 
Un vēstījums paliek 
tāds arī šodien – 
vai tu būsi spējīgs 
sevi ziedot gaismai 
vai nebūsi?“ saka 
komponists Imants 
Kalniņš.

„Imants Kal-
niņš 1970. gados 
latviešu mūzikā ie-
nesa jaunu stilu, ap-
steidzot savu laiku. 
Operā viņš izmanto 
simfonisko domā-
šanu un vadmotīvu 
principu, ko pazīstam no Vāgnera. No 
vienas puses, tajā ir klasisks orķestris, 
no otras – tik daudzi jaunievedumi, kas 
ir neatraujami no operā izteiktās idejas 
„Es apvienošu to, kas atrodas lejā, ar 
to, kas atrodas augšā.“ Imants Kalniņš 
ir atstājis milzīgu ietekmi uz turpmāko 
mūzikas attīstību un daudziem kompo-
nistiem. Viņa mūzika ir demokrātiska: tā 
ir augstvērtīga akadēmiska mūzika, kas 
vienlaikus ir populāra un plaši uzrunā-
joša,“ stāsta diriģents Mārtiņš Ozoliņš.

„Raiņa laikā latviešu sabiedrība un 
valsts vēl tikai veidojās, Ziedoņa un Kal-
niņa laikā šī valsts bija okupēta un zem 
svešas varas. Iestudējumā skatītāji tiek 
konfrontēti ar šodienu. Mūs vairs ne-
apdraud konkrēts ārējais ienaidnieks, 
taču attīstību kavē pašu iekšējā pasivi-
tāte un fokuss uz mazsvarīgām lietām, 
neredzot lielās kopsakarības. Degošās 
pils tēls ir neizdarības un paviršības 
simbols,“ par iestudējuma koncepciju 

stāsta režisore Laura Groza-Ķibere.
Opera Spēlēju, dancoju pasau-

les pirmizrādi piedzīvoja 1977. gada 
30. decembrī Aleksandra Viļumaņa 
muzikālajā vadībā un Mihaila Kublin-
ska režijā ar Kārli Zariņu Tota lomā un 
Liliju Greidāni Leldes lomā.

2011. gadā Spēlēju, dancoju Lat-
vijas Nacionālajā operā atgriezās kā 
koncertuzvedums.

Latvijas Nacionālā opera un balets 
sadarbībā ar Kultūras informācijas sistē-
mu centru jau otro reizi piedāvā iespēju 
piedzīvot jauniestudējuma pirmizrādes 
sajūtu arī skatītājiem reģionos. Ar Eiro-
pas Savienības atbalstu Spēlēju, dancoju 
pirmizrāde tiešraidē tiks translēta reģio-
nālajos kultūras centros Preiļos, Siguldā, 
Dobelē, Valkā, Tukumā, Krāslavā, Dau-
gavpilī, Limbažos, Talsos un Jelgavā.

Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un baleta 

sabiedrisko attiecību vadītāja

M. Fišera grafika.

Izdevums ietver sevī divas daļas. 
Vienā daļā ir Dr. hist. Ginta Zelmeņa 
sastādītais 216 politiski represēto per-
sonu saraksts, kas satur īsas ziņas par 
katru notiesāto, un Latvijas karte, kurā 
uzskatāmi parādītas pretestības kustī-
bas dalībnieku dzīvesvietas un nozī-
mīgākās pretošanās kustības akcijas. 
Neapšaubāmi, ka par katru no šiem 
cilvēkiem varētu sarakstīt apjomīgu 
romānu, un žēl, ka par dažiem no vi-
ņiem nav zināms gandrīz nekas.

Atsevišķi pētāms, protams, būtu arī 
jautājums par to, cik no sarakstā minē-
tajiem cilvēkiem VDK bija izdevies sa-
vervēt par ziņotājiem un cik nozīmīgu 
informāciju viņi VDK sniedza. Attie-
cībā uz dažiem no viņiem, atsevišķas 
norādes par kaut kāda veida sadarbību 
ar VDK iespējams atrast krimināllietās 
vai uzraudzības lietās, tomēr parasti 
norādes šajos dokumentos iespējams 

interpretēt diezgan dažādi, līdz ar to 
viennozīmīgus secinājumus no šādām 
norādēm izdarīt nevar. Daļa no šajā sa-
rakstā minētajiem cilvēkiem atrodami 
arī LPSR VDK aģentūras kartotēkā, 
tomēr bez papildu dokumentiem izdarīt 
tālejošus secinājumus būtu nepareizi.

Ilustrācijai otrajā grāmatas daļā ap-
kopotas tikai viena pretošanās kustības 
dalībnieka – Bruno Javoiša atmiņas 
par viņa noziegumu pret okupācijas 
varu, ieslodzījumu un pratināšanām 
LPSR Valsts drošības komitejā (VDK) 
un sekojošiem septiņiem gadiem stin-
gra režīma labošanas darbu koloni-
jā Mordvijā. Pēc daudzu pretošanās 
kustības dalībnieku liecībām, tieši tur 
satikās tautas zieds un tika izglītoti 
un apmācīti cilvēki, kas bija Atmodas 
vaininieki. Starp viņiem īpaši jāizceļ 
Gunārs Astra un Voldemārs Zariņš. 
Ja par pirmo no viņiem ir saglabājies 
salīdzinoši daudz liecību, tad par otro, 
kas bija neskaitāmu brīvības cīnītā-
ju iedvesmotājs un garīgais skolotājs, 

liecību nav gandrīz nemaz. Pateicoties 
Bruno Javoiša un rakstnieces Noras 
Ikstenas centieniem, 2018. gadā apgā-
dā Pētergailis klajā nāca Voldemāra 
Zariņa dzejas izlase.

Grāmatas iedvesmotājs un saliku-
ma veidotājs ir Minsteres Latviešu in-
ternāta Rīga vadītājs Imants Balodis, 
kurš šo izdevumu velta latviešu jaunie-
šiem, kas izauguši brīvā valstī un kuru 
sirds deg par Latvijas nākotni. Imants 
Balodis cer, ka izdevums radīs iedves-
mu vēl neapzinātu pretošanās kustības 
stāstu atklāšanai un dziļākai izpētei.

Grāmatu ilustrē nekur nepublicē-
tas fotogrāfijas no Gunāra Astras, 
Lidijas Doroņinas-Lasmanes, Agra 
Šēfera, Kārļa Šēfera un citu brīvī-
bas cīnītāju privātajiem arhīviem, kā 
arī Bruno Javoiša zīmētais Mordvijas 
11. lēģera plāns. Grāmatas māksli-
nieks Ivo Grundulis.

Izdevumu atbalsta: VKKF, Na-
cionālā Apvienība, Imants Balodis, 
Māris Niklass, Vilis Vītols.  ■

Izdota grāmata
Turpinājums no 8. lpp.
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Šīs atmiņas ap-
tver laika posmu no 
1929. līdz 1941. gada 
vācu okupācijas sāku-
mam. Līdz 6 gadu vecu-
mam dzīvojām Madonā. 
Būtu nepareizi teikt, ka 

apzināti atcerētos tā laika notikumus, 
bet vairāki, kaut vai tikai daļēji, ir to-
mēr saglabājušies atmiņā.

Nākošos 5 gadus dzīvojām Pļavi-
ņās. Šī laika notikumus atceros krietni 
labāk, bet atmiņas tomēr nav bez ro-
biem.

Jēkabpilī dzīvojām no 1941 gada 
sākuma līdz 1944. gada vasarai, kad 
bija jādodas bēgļu gaitās. Notikumi ir 
labā atmiņā. Par notikumiem un pie-
dzīvojumiem vācu okupācijas gados 
varētu būt atsevišķs stāsts.

Apskatītā laika posmā līdz 12 gadu 
vecumam biju dzīvojis Madonā, Pļavi-
ņās un Jēkabpilī, bet ne par madonieti, 
ne pļaviņieti, ne arī jēkabpilieti nevaru 
sevi uzskatīt.

Mana māte bija dzimusi Saukas 
pagastā. Pirmā pasaules kara laikā, 
kad vācieši iebruka Kurzemē un Zem-
galē, mana mātes māte 1915. gadā ar 
četriem bērniem no Saukas bija de-
vusies bēgļu gaitās uz Vidzemi. Mana 
māte palika uz dzīvi Vidzemē, bet vi-
ņas vecākā māsa atgriezās Zemgalē. 
Visā šajā laikā gandrīz ik vasaru kādu 
laiku pavadīju mātes vecākās māsas 
Olgas un viņas vīra Hugo mājās Nere-
tas un Saukas apkārtnē.

Ar šo apkārtni saistās daudzi ap-
rakstītie notikumi. Lai gan tur jutos kā 
mājās, bet kā neretietis vai saucietis 
nejutos.

Madonā
Piedzimu 1929. gada 12. jūlijā Ma-

donā, bet par madonieti sevi nevaru 
saukt, jo Madonā nodzīvoju tikai līdz 
6 gadu vecumam. Arī mani vecāki ne-
bija madonieši. Tēvs bija dzimis Rūjie-
nas apkārtnē, Naukšēnu pagastā. Māte, 
kā jau varēja lasīt, Zemgalē – Saukas 
pagastā. Vecāki dzīvoja Madonā tikai 

kopš 1928. gada, 
kad tēvs sāka strā-
dāt par Madonas 
rajona lopkopības 
instruktoru. Viņi 
abi aktīvi pieda-
lījās Madonas sa-
biedriskajā dzīvē. 
Madonas izglītī-
bas biedrības dra-
matiskā pulciņā 
māte spēlēja gan-
drīz visos teātra 
uzvedumos, un arī 
tēvs nospēlēja da-
žas lomas. Abi pie-
vienojās aizsargu 
organizācijai. Tēvs dziedāja Madonas 
aizsargu pulka štāba korī.

Neretas pusē
Biju par jaunu, lai skaidri atcerē-

tos Madonā nodzīvoto gadu notiku-
mus. Pie mums pa ziemu dzīvoja mana 
vecāmāte – mātes māte. Viņas vecā-
kā meita Olga ar vīru Hugo bija pus-
graudnieki Neretas pusē, Rites pagas-
ta Čeplinsku mājās. Vasarās vecāmāte 
parasti brauca pie savas vecākās mei-
tas palīdzēt lauku darbos. Bieži ņēma 
mani līdzi. Kā pa miglu atceros vienu 
braucienu. Tas būs bijis 1933. gadā. 
Vispirms ar vilcienu no Madonas bija 
jābrauc uz Pļaviņām, jāgaida vilciens 
uz Krustpili, tad krietns gabals kājām 
līdz pārceltuvei uz Jēkabpili. Tilts pār 
Daugavu no Krustpils uz Jēkabpili vēl 
nebija uzcelts. Atkal daži kilometri 
kājām uz Jēkabpils mazā bānīša staci-
ju. Tas tādam mazam knēvelim nebija 
viegli. Esot teicis: Vecomāt, apsēdīsi-
mies! Tad vēl četru stundu brauciens 
līdz Neretai, kur mūs gaidīja pajūgs.

Nākošajā dienā es esot bēdzis pro-
jām, jo Čeplinskos viss esot bijis tumšs 
un melns, ne tā kā Madonas dzīvok-
lī. Atmiņā gan ir palikusi liela egļu 
aleja, pa kuru biju skrējis projām. Ti-
kai krietnu gabaliņu tālāk pie stāvām 
grantsbedrēm esot mani noķēruši.

Uz Čeplinskiem braucām vairā-

kas vasaras. Liekas, ka pēdējo reizi 
1936. gadā.

Vēl neskaidri varu atcerēties, ka 
Madonā gājām peldēties uz Lazdonas 
ezeru, tāpat to, ka sēdēju teātra izrā-
dēs, ja kāds no vecākiem spēlēja.

Labāk varu atcerēties pirkšanos 
Tilgas skārnī. Tēva kolēģa dzīvesbiedre 
stāstīja, ka labākā pirkšanās esot uz grā-
matiņas, par pirkumu samaksājot mē-
neša baigās. Mātei tas ne visai patika, 
tamdēļ maksāja tūlīt. Atceros, ka mūs 
apkalpoja jauna dāma, kura 1942. gadā 
kļuva par vēlākā Kvīnslandes draudzes 
mācītāja Alfrēda Oliņa dzīvesbiedri. 
Pēc daudziem gadiem Brisbanē Hilda 
Oliņa kundze kādā sarunā apliecināja, 
ka viņa patiešām esot tā jaunā dāma, 
kuru es atceros kādreiz redzējis.

1934. gada 15. maija notikumi nav 
palikuši atmiņā, un nebūtu arī varējis 
tos saprast.

Atmiņā gan ir saglabājies viens 
nedarbs. Dzīvojām Madonā, Rozīšu 
mājā Upes ielā 3. Paši īpašnieki apdzī-
voja pirmo stāvu, mēs otro. Rozīšiem 
bija dēls saukts Mičulis. Nezinu, vai 
tas bija viņa īstais vārds. Zem mājas, 
pavērsts pret upīti, bija pagrabs. Šajā 
pagrabā īpašnieki glabāja krietnu skai-
tu pašbrūvēta vīna balonus dažādās 
rūgšanas stādījās. Bez nekāda iemesla 

Bērnības un pusaudža gadu atmiņas (1)
No kontrrevolucionāra līdz Saukas nacionālo partizānu cietumniekam
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Piedzimu Spalviņu mājā Madonā, Rīgas iela 25.
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Otrā dzīves vieta Madonā – Šusteru mājā pie dzelzceļa pār-
brauktuves.
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Trešā dzīves vieta Madonā Rozīšu mājā Upes ielā 3.
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Mičulis sāka šiem baloniem sviest ar 
akmeņiem un vairākus arī saplēsa. Ne-
biju arī es bez vainas, jo piedalījos pie 
akmeņu sviešanas. Nezinu, kā sodīja 
Mičuli, bet neatceros, ka es būtu kādu 
sodu saņēmis.

Gadus 60 vēlāk, esot Madonā un 
noejot pie Upes ielas 3. numura mājas, 
bija redzams, ka kādreizējo nedarbu 
vīna pagrabs bija tīri labi saglabājies. 
Pati māja gan bija stipri laika zobos 
cietusi.

Pļaviņās
Kad 1935. gadā nodibināja Lauk-

saimniecības kameru, sākās arī lopko-
pības pārraudzības rajonu pārorganizē-
šana un racionalizēšana. Tā kā Madonā 
bija 3 lopkopības instruktori, tad tēvu 
tādā pašā postenī pārcēla uz Pļaviņām.

Pļaviņās bija novietots Latgales 
divīzijas štābs un štāba rota, kas pilsē-
tas sabiedriskajai dzīvei piešķīra īpašu 
pacēlumu.

1935. gadā pilsētā bija tikai 255 
dzīvojamās ēkas un 1496 iedzīvotāji. 
Bija liels piemērotu dzīvokļu trūkums, 
jo visus brīvos dzīvokļus bija aizņēmu-
ši armijas cilvēki. No sākuma dzīvo-
jām rakstnieces Emīlijas Prūsas mājā, 
Meža ielā 1 (tagad 21). Arī tur vienā no 
trim dzīvokļiem parasti dzīvoja kāda 
virsnieka ģimene. Blakus ielā, gandrīz 
iepretim Prūsas mājai, bija Jāņa Jau-
nsudrabiņa māja. Pats Jaunsudrabiņš 
gan tur vairs nedzīvoja. Mājā dzīvoja 
rakstnieka māte un sieva Elizabete. 
Kādu laiku rakstnieka māte turēja govi. 
Atceros, ka biju tur gājis pēc piena. 
Vairākas reizes redzēju meitu Līviju.

Netālu no Prūsas mājas dzīvoja 
rakstnieks Kārlis Štrāls. Ar viņa dēlu 
Jāni gājām kopā skolā. Labāk pazinām 
Aleksandra un Kārļa jaunāko brāli, 
galdnieku meistaru Jāni. Viņš mums 
ar māti pagatavoja slēpes un vēl dažus 
mēbeļu gabalus.

Pļaviņās tēvs bija vienīgais Lauk-
saimniecības kameras darbinieks, 
tamdēļ kamerai nebija atsevišķa biroja 
telpas. Mūsu dzīvoklis bija jāizmanto 
arī par tēva darba biroju. Šai vajadzī-
bai Prūsas māja nebija īsti piemērota, 
jo bija patālu no pilsētas centra. Ja 
ceturtdienas tirgus dienās kādi lauk-
saimnieki vēlējās aprunāties ar tēvu, 
viņiem bija jānāk diezgan liels gabals. 
Kad, pēc kāda laika Pļaviņu virsnieku 
klubs pārcēlās uz jaunām telpām, da-
būjām dzīvokli kluba bijušajās telpās 
Baznīcas (tagad Raiņa) ielā 24. Tagad 
dzīvojām pašā Pļaviņu centrā. Blakus 

mūsu dzīvoklim 
apakšstāvā vēl bija 
otrs dzīvoklis un 
mazāks dzīvoklis 
augšstāvā.

Ēka bija daļa 
no Kundrātu ģi-
menes lielā īpašu-
ma, kas sniedzās 
no Daugavas ielas 
līdz Baznīcas ie-
lai. Daugavas ielas 
malā bija liels trīs-
stāvu nams. Baz-
nīcas ielā, blakus 
mūsu ēkai, vēl bija 
kino, kas arī pie-
derēja Kundrātiem.

Vecāki aktīvi piedalījās Pļaviņu 
sabiedriskajā dzīvē. Iestājās vietējās 
aizsargu un mazpulku nodaļās. Tēvs 
dziedāja vīru un jauktajā korī. Abi ve-
cāki spēlēja teātri vietējās izrādēs. Arī 
es piedalījos vienā izrādē, kurā tēvs tē-
loja Ulmani, bet mums dažiem zēniem 
ar revolveriem bija jātēlo brīvības cīņu 
kaujas. Neesmu varējis atrast šīs lugas 
nosaukumu un kad to uzveda. Varē-
ja būt ap 1937. vai 1938. gadu. Šis ir 
viens no tiem atmiņu robiem, kuru 
būtu vēlējies aizpildīt.

Tēvs sastāvēja arī brīvprātīgajos 
ugunsdzēsējos. Tā laika kino filmas 
varēja viegli aizdegties, tamdēļ izrāžu 
laikā bija jādežūrē kādam ugunsdzē-
sējam. Arī tēvs vismaz vienu reizi 
dežūrēja.

1938. gada 18. novembrī – Latvijas 
valsts 20 gadu jubilejā tēvu apbalvoja ar 
Atzinības krusta zelta medaļu par no-
pelniem lopkopības izkopšanas darbos.

Aizsargos māte sāka nodarbības 
ar sportistiem. Viens no viņas spor-
tistiem bija vēlākais LPSR un PSRS 
rekordists soļošanā Pēteris Zeltiņš. 
1938. gadā, galvenokārt no aizsargu 
sportistiem, izveidoja Jaunsargu vienī-
bas, kurās uzņēma no 16 līdz 21 gadu 
vecus abu dzimumu jauniešus. Māti 
nozīmēja par Pļaviņu Jaunsargu noda-
ļas vadītāju, un līdz ar to viņa kļuva 
par aizsardžu virsnieci ar vienu zvaig-
zni. Ja vēlējās, drīkstēja braukt vilcie-
na 2. klases vagonā ar 3. klases biļeti.

Pļaviņu mazpulku nodaļa tika di-
bināta 1936. gadā. Mazpulkos varēja 
sastāvēt zēni un meitenes, sākot ar 8. 
dzīves gadu. No 8 līdz 12 gadu vecu-
mam viņi bija mazbiedri, no 12 līdz 18 
gadu vecumam – biedri, bet no 18 līdz 
21 gadam – biedri veicinātāji. Nodaļas 
vadīja vadītājs un sekciju priekšnieki.

Pļaviņu mazpulku nodaļu vadīja 
pamatskolas pārzinis R. Cers. Par lop-
kopības sekcijas priekšnieci izraudzīja 

māti, jo viņai, kā kādreizējai lopkopī-
bas pārraudzei, bija nepieciešamā pie-
redze. Tēvs savukārt vadīja praktiskos 
darbus lopkopībā. Neatceros, vai vēl 
bija kādas citas sekcijas.

Pilnīgi saprotams, ka 1937. gadā, 
sasniedzot 8 gadu vecumu, kļuvu par 
mazpulka mazbiedru. Viens no maz-
pulcēna pienākumiem bija mācīties 
apstrādāt savu ierādīto lauciņu un ar 
izaudzēto ražu piedalīties rudens ska-
tēs. Piedalījāmies dažādās sacensībās 
un vingrinājumos. Mācījāmies šaut 
ar mazkalibra šauteni. Mazpulcēniem 
bija īpašs formas tērps; zēniem –pe-
lēks krekls un bikses, meitenēm – klei-
ta. Toreiz centimetrus 20 garš duncītis 
ar maksti, bija mazpulcēna zēna for-
mas sastāvdaļa. Šodien ar tādu nevarē-
tu staigāt ne pa ielu, ne lidot lidmašīnā.

1938. gadā bija mazpulku nometne 
Oliņkalnā, kādus 5 km no Pļaviņām. 
Tur piecas dienas gulējām teltīs un pie-
dalījāmies dažādās nodarbībās.

Jau 1938. gada rudenī mazpulku 
nodaļa bija skaitliski pieaugusi, lai 
jau vairāki, kas bija sasnieguši vis-
maz divpadsmit gadu vecumu, varētu 
nodot svinīgo solījumu un tā kļūt par 
pilniem biedriem. Mēs, mazbiedri, va-
rējām tikai ar nožēlu noskatīties.

Bet jau pirms tam, 1936. gada 
18. jūnijā, stāvēju pamatskolnieku (pa-
vasarī biju no sagatavošanas klases pār-
celts uz pirmskolu) špalerās pie Pļaviņu 
pamatskolas, sagaidot Valsts preziden-
tu Kārli Ulmani, kas ieradās atklāt bla-
kus esošo Pļaviņu ģimnāzijas ēku. Pie 
pamatskolas, Daugavas ielas malā, bija 
uzcelti lieli goda vārti. Prezidents iera-
dās ar mazu nokavēšanos; tā dabūjām 
stāvēt krietnu laiku. Ar noņemtu ce-
puri, mūs sveicinot, prezidents pagāja 
garām tikai dažu soļu attālumā.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Bērnības un ... atmiņas (1)
Turpinājums no 10. lpp.

Vīna pagrabs Upes ielā 3.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $47.
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Alberts Vītols 1919–1920
Jānis Saujiņš 1920–1925
Aleksandrs Bārda 1925–1928
Arveds Smilga 1928–1934
Valfrīds Skulte 1934–1940
Voldemārs Tauriņš 1940–1941
Kārlis Būmanis 1941–1944
Glaf īra Āre 1944–1945
Kārlis Putniņš 1945
Marta Grīnberga 1945–1950
Igors Danilāns 1950–1952
Antons Zazerskis 1952–1955
Vladimirs Balodis 1955
Georgs Kube 1955–1956
Antons Indāns 1956–1960
Arturs Vičs 1960–1974
Jānis Kuciņš 1975–1983
Vilfrīds Kanaviņš 1983–1984
Jānis Stočka 1984–1990
Aloizs Spridzāns 1990–2003
Didzis Baunis kopš 2003
Cesvaines vidusskolu pirmajā 

pēckara periodā, 1945. gadā, ļoti īsu 
laiku vada direktors Kārlis Putniņš. 
Cesvaines vidusskolai ļoti grūts un 
pārbaudījumu pilns laiks, bet skola 
turpina pastāvēt.

Tālāk skolas vadību pārņem di-
rektore Marta Grīnberga (1945 – 
1950). Pēckara periods ir grūts, un 
viņa ir uzņēmīga, neatlaidīga cīnītā-
ja. 1950. gadā skolēni Elmārs Kuba, 
Laimonis Bruģis, Tālivaldis Uker-
marks, Jānis Vīgants pils tornī uz-
velk sarkanbaltsarkano karogu, un di-
rektore un vairāki skolotāji tiek atlaisti. 
Skolā tajā laikā strādā Georgs Kube, 
Hortenzija Kārkliņa, Velta Ruņģe, 
Aina Rudzroga, Vera Stimbāne u. c.

Marija Kronberga bija Cesvaines 
vidusskolas direktora vietas izpildītā-
ja 1950. gadā, bet pirms tam, pēckara 
laikā, bija direktora vietniece mācību 
darbā. Ilgus gadus mācīja vēsturi; pe-
dagoģe ar labu izglītību, zināšanām, 
kuras vienmēr papildināja. Labi pārzi-
nāja krievu, vācu, franču, angļu valo-
du. Aktīvi piedalījās teātra izrādēs gan 

kā aktrise, gan režisore.
Igors Danilāns bija Cesvaines vi-

dusskolas direktors no 1950. gada līdz 
1952. gadam. Mācīja ģeogrāfiju, vēlā-
kajos gados bija Latvijas Universitātes 
profesors, habilitētais ģeoloģijas dok-
tors (Dr. habil. geol.), Latvijas Zinātņu 
akadēmijas goda loceklis.

Antons Zazerskis Cesvaines 
vidusskolu vada no 1952. gada līdz 
1955. gadam. Antona Zazerska laikā 
skolā valda stingra disciplīna. Vidus-
skolā šajā laikā mācās vairāk nekā 
400 skolēnu, darbojas arī vakarskola, 
skolai ir internāts. Šajā laikā skolā strā-
dā Štungerts Alams, Ludmila Bane, 
Ruta Rutka, Harijs un Zenta Šulci, 
Arturs Vičs, Aina Rudzroga, Vik-
torija Sokolova, Jūsma Šēnberga, 

Venjamina Zazerska, Ērika Zimule, 
Marija Kronberga u. c. Ļoti aktīvi 
darbojas skolotājs Harijs Šulcs – viņa 
vadītie kori vienmēr ir augstā līmenī. 
Skolā darbojas dramatiskais kolektīvs, 
regulāri tiek iestudētas teātra izrādes, 
un aktieru pulkā ir gan direktors, gan 
skolotāji. Ļoti liela uzmanība tiek pie-
vērsta sportam, arī skolotājiem ir sava 
basketbola un volejbola komanda. 
Notiek fizkultūriešu vakari, vienmēr 
cieņā ir akrobātika, kur ar labi saga-
tavotām piramīdām īpaši izceļas zēni. 
Šajos gados arī pati skola (pils) tiek 
remontēta, cik nu iespējams. Tiek at-
jaunota zāles parketa grīda, remontēts 
lielais kamīns.

Cesvaines vidusskolai 100 (3)
Cesvaines vidusskolas direktori 1919–2019

 
Turpinājums 13. lpp.

Skolotāju kolektīvs 1950. gadā; direktore – Marta Grīnberga.
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Skolotāju kolektīvs 70. gadu sākumā; direktors – Arturs Vičs.
1. rindā no kreisās: Aivars Indrikovs, Jūsma Linde, Anna Kušķe, Arturs 
Vičs, Māra Briede (Augule), Antoņina Lukste, XX, Erika Zimule;
2. rindā no kreisās: XX; Viktorija Sokolova, Velta Viča, Ruta Šēnberga, Ruta 
Rutka, Zenta Šulce, XX, Aina Vediga, XX, XX;
3. rindā no kreisās: Vitālijs Ancāns, Aina Ruņģe, Valija Grigorjeva (Ezeriņa), Val-
da Grigule, Leons Bauers, Štungerts Alams, XX, Vilfrīds Kanaviņš, Harijs Šulcs.
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Cesvaines pils.
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Direktors Vladimirs Balodis Ces-
vaines vidusskolu vada 1955. gadā. 
Viņš ir ļoti vienkāršs, sirsnīgs, iejū-
tīgs, cilvēcīgs, viņam piemīt izcilas or-
ganizatora spējas, viņš ļoti bieži cen-
šas iejusties skolēna lomā. Šajā laikā 
tiek iekārtots stadions. Talkā piedalās 
visi skolotāji, un galvenais talku ini-
ciators ir pats direktors.

Georgs Kube vada Cesvaines vi-
dusskolu 1955. – 1956. gadā. Iepriekš 
vairākus gadus strādājis par direktora 
vietnieku mācību darbā.

No 1956. gada līdz 1960. gadam 
Cesvaines vidusskolas direktors ir 
Antons Indāns. Skolā pastāv ne vien 
latviešu klases, bet arī klases ar krievu 
mācību valodu. Direktors lielu uzma-
nību pievērš sekmju un pedagoģiskā 
darba uzlabošanai un pilnveidošanai. 
Cesvaines vidusskolā mācās daudz 
skolēnu no apkārtējiem kaimiņu pa-
gastiem, un ap 100 skolēnu tolaik dzī-
vo skolas internātā.

Ilgus gadus (1960 – 1974) Cesvai-
nes vidusskolu vada direktors Arturs 
Vičs. Izcila, inteliģenta, zinoša perso-
nība, kas ikvienā cilvēkā izraisa tikai 
pozitīvas emocijas – uzticību, stabili-
tāti, nopietnību un cerību. „Skola – tas 
tik bija kaut kas! Tik ļoti liels lepnums 
pārņēma ikvienu, kas bija ar to saistīts. 
Atvērt lielās, smagās pils durvis – tas 
vien jau bija liels gods. Skolā valdīja 
liela kārtība, un visām lietām bija jā-
notiek pēc tās. Starpbrīdī klasē palika 
tikai dežurants, pārējie bērni lēnā solī 
pastaigājās pa lielo gaiteni, ejot pa apli 
dežurantu un dežūrskolotāju uzraudzī-
bā. Pārkāpt noteikto kārtību bija neie-
spējami,“ stāsta Ingrīda Evardsone, 
atceroties to laiku skolā. Ļoti daudziem 
Cesvaines vidusskolas absolventiem 
atmiņā kā izcils skolotāja paraugs ir 
ķīmijas skolotāja Jūsma Linde. Izcila 
skolotāja, kura savās prasībās, uzvedī-
bā un attieksmē pret skolēniem bija tik 
ļoti smalka, ka nevienam pat neienāca 
prātā, ka ķīmijā varētu ko nezināt. Viss 
skolotājas pedagoģiskā darba mūžs ir 
uzticīgi veltīts Cesvaines vidusskolai 
un tās skolēniem.

No 1975. gada līdz 1983. gadam 
Cesvaines vidusskolas direktors ir 
Jānis Kuciņš, kurš kolēģiem un sko-
lēniem atmiņā palicis kā cilvēcisks, 
patiesi atsaucīgs, draudzīgs, pašos 
pamatos ļoti vienkāršs, bet vienlaikus 
stingrs un prasīgs.

1983./84. mācību gadā skolu 

vada Vilfrīds Kanaviņš, kurš kopš 
1955. gada strādā Cesvaines vidusskolā 
par skolotāju. Atmiņās par savu mūža 
darbu Cesvaines vidusskolā Vilfrīds 
Kanaviņš raksta: „Laimīgākie, darbī-
gākie un skaistākie dzīves gadi atdoti 
Cesvainei, kurai pieder mana sirds un 
dvēsele. Tiku mācījis un audzinājis trīs 
cesvainiešu paaudzes, kā arī darbojies 
par pils gidu, mudinot apmeklētājus ie-
mīlēt jauko Cesvaines dabu, tās vēsturi 
un darbīgos cesvainiešus.“

No 1984. gada līdz 1990. gadam 
Cesvaines vidusskolas direktors ir 
Jānis Stočka. Direktora Jāņa Stočkas 
laikā pilī tiek veikti vairāki remon-
tdarbi, nomainīta daļa jumta. Tiek 
turpināta mācību kabinetu izveide un 
iekārtošana. Šajā laikā notiek arī pār-
eja uz piecu mācību dienu nedēļu un 
40 minūšu ilgu mācību stundas laiku.

No 1990. gada līdz 2003. gadam 
Cesvaines vidusskolu enerģiski vada 
direktors Aloizs Spridzāns. Kopīgi 
ar savu skolotāju komandu viņš ļoti 
daudz enerģijas, rūpju un darba iegul-
da Cesvaines pils (vidusskolas) uztu-
rēšanā un atjaunošanā, ievērojot vēl 
papildu atbildību par to, ka Cesvaines 
pils ir valsts nozīmes arhitektūras pie-
mineklis. 2002. gada 5. decembra rītā 
ugunsgrēks Cesvaines pilī Cesvaines 
vidusskolai un tās 500 skolēniem un 
vienlīdz arī Cesvaines pašvaldībai un 

visai sabiedrībai atnāk ar ļoti smagu 
pārbaudījumu. Kā rīkoties tālāk un no-
drošināt Cesvaines vidusskolas darbī-
bu?  Tiek pieņemts lēmums par jaunas 
vidusskolas būvniecību.

Kopš 2003. gada Cesvaines vi-
dusskolu vada Cesvaines vidusskolas 
absolvents Didzis Baunis. 2007. gadā 
1. septembris tiek sagaidīts jaunajā, 
gaišajā, modernajā vidusskolas ēkā.

Arī Cesvaines pils lēnām atdzimst 
un noteikti nākotnē kalpos vēlēju-
mam, ko 1919. gadā pauž Vilhelms 
Vulfs: lai šī ēka vienmēr kalpotu tikai 
kulturāliem mērķiem – izglītībai, mū-
zikai un mākslai.
Kur seši ceļi pakalnā tiekas, lai paru-

nātos,
Kur pils torņi virs mākoņiem debešos 

kāpj,
Lai gaismu sveiktu,
Kur vizbuļi zili parku izrotā, bet pils-

kalns mierīgi snauž,
Tur – Cesvaine.
Senā un mūžīgi jaunā.

Tāle Greine,
bijusī Cesvaines vidusskolas skolotāja

Daiga Matroze,
Cesvaines muzeja speciāliste

Rakstā izmantoti materiāli un 
fotogrāfijas no Cesvaines muzeja 
arhīva

Cesvaines vidusskolai 100 (3)
Turpinājums no 12. lpp.

Skolotāju kolektīvs 1983. gadā; direktors – Vilfrīds Kanaviņš.
1. rindā no kreisās: Mirdza Bērziņa, Jūsma Linde, Lilija Kanaviņa, Vilfrīds Ka-
naviņš, Valija Vahere, Brigita Fjodorova;
2. rindā no kreisās: Inese Āre, Valija Poļaka (aiz muguras), Māra Vīcupe, Ārija 
Liepiņa, Velta Viča, Marija Mičule, Tāle Greine, Valda Sabule, Ilga Holste, 
Ingrīda Kozule;
3. rindā no kreisās: Jānis Stočka, Staņislavs Daugulis, Anna Kušķe, Māra Dzir-
kale, Silvija Rimša, Ausma Audže, Jānis Kārkliņš.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. septembris
Vera, Vaira, Vairis
1939. PSRS iebrūk Polijā.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Ints Puķītis.

18. septembris
Liesma, Elita, Alita
1934. PSRS iestājas Tautu Savienībā.

19. septembris
Verners, Muntis
1939. Sarkanarmija ieņem poļu okupē-
to Viļņu.
1944. PSRS un Somija paraksta pa-
miera līgumu.

1954. politiķe, LR kultūras ministre 
(1998.g. 26.nov. – 2002.g. 7.nov.), LR 
īpašu uzdevumu ministre sabiedrības 
integrācijas lietās (2006.g. 8.apr. – 
2006.g. 7.nov.), Latvijas Institūta di-
rektore (2010. – 2015.) Karina Pēter-
sone.
1994. Rīgā sākas (turpinās līdz 
26.sept.) Starptautiskais kinofestivāls 
Arsenāls.

20. septembris
Guntra, Marianna, Ginters
1937. rakstniece, latviešu radio darbi-
niece Austrālijā Elvīra Latiša (pseido-
nīms Elvīra Blūma).

1938. inženieris, politiķis, sabiedrisks 
darbinieks Guntis Bērziņš.
1979. latviešu soļotāja Jolanta Dukure.

21. septembris
Modris, Matīss, Mariss
1919. Anglija noraida Ulmaņa piepra-
sīto aizdevumu un kara materiālus.
1950. dramaturgs Austrālijā Jānis Ba-
lodis.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Kalvis Jaunalksnis.
1979. latviešu operdziedātāja, soprāns 
Maija Kovaļevska.

abpusēja interese par mūsu valstu 
pieredzi dažādu reformu un projektu 
īstenošanā un abu valstu unikālā pie-
redze mums būtu jāizmanto. Mākslī-
gā intelekta izmantošana gūst arvien 
būtiskāku un stratēģiskāku nozīmi 
ekonomikas attīstībā. Tieši Latvijas 
veiksmīgi īstenotie projekti mazo va-
lodu mašīntulkošanas jomā ir vērtīgas 
zināšanas un pieredze, kas var kalpot 
par labu piemēru darbam ar mākslī-
gā intelekta tehnoloģijām. Latvija šajā 
samitā piedalās ar iniciatīvu paužot 
gatavību uzņemties vadošo lomu mazo 
valodu mašīntulkošanas pilnveidē.“

Viens no mākslīgā intelekta pie-
lietojumiem ir arī dabīgo valodu ap-
strāde. Mākslīgā intelekta tehnoloģiju 
pielietojumi iemāca datorus saprast un 
runāt cilvēku dabīgās valodās. Taču 
aktuāls jautājums tehnoloģiju laikme-
tā ir saistīts ar to, ka mēs nevaram pa-
ļauties, ka lielās starptautiskās tehno-
loģiju korporācijas parūpēsies ne tikai 

par pasaules populārāko, bet arī mazo 
valodu efektīvas apstrādes risināju-
miem. Tāpēc, lai nenokļūtu nevienlī-
dzīgā situācijā ar lielo valodu lietotā-
jiem, mazo valodu lietotājiem par savu 
valodu apstrādes risinājumiem ir jāpa-
rūpējas pašiem. Samita dalībniekiem 
interesanta ir Latvijas pieredze un risi-
nājumi mašīntulkošanas attīstīšanā un 
pielietošanā.

Latvija var lepoties ar Tildi kā vis-
pāratzītu reģiona līderi mazo valodu 
mašīntulkošanas jomā, nodrošinot 
mašīntulkošanas risinājumus jau vai-
rāku valstu prezidentūrām Eiropas Sa-
vienības Padomē risinājumus ne tikai 
latviešu valodas, bet arī citu valodu 
mašīntulkošanai.

Mašīntulkošanas un mākslīgā 
intelekta tehnoloģijas jau tiek veik-
smīgi izmantotas arī Latvijas valsts 
pārvaldē. Kultūras informācijas sis-
tēmu centra attīstītā mašīntulkošanas 
platforma HUGO.lv ir populāra vietne 
un pašlaik tiek papildināta ar virtuālo 
asistentu (čatbotu) izveidei nepiecie-
šamām komponentēm. Virtuālo asis-

tentu izmantošana valsts pārvaldē jau 
ir izmēģināta, piemēram, Uzņēmumu 
reģistram sekmīgi darbinot virtuālo 
asistentu Una.

Samitā Latvijas delegācija diskutē 
un dalās pieredzē arī par pārrobežu 
pakalpojumiem, 5G tehnoloģiju attīs-
tību un vienoto Digitālo tirgu. Talli-
nas Digitālajā samitā piedalās vairāk 
nekā 200 eksperti no vairāk nekā 23 
valstīm.

Latviju šajā samitā pārstāv arī 
Valsts prezidenta ārštata padomnieks 
viedo tehnoloģiju jautājumos Ro-
lands Lappuķe, ministra padomnieks 
digitālās dienaskārtības jautājumos 
Rolands Strazdiņš un ministrijas 
Elektroniskās pārvaldes departamen-
ta, Informācijas sistēmu arhitektūras 
nodaļas vadītājs, informācijas sistēmu 
galvenais arhitekts Lauris Linabergs. 
Tallinas Digitālajā samitā piedalās 
vairāk nekā 200 eksperti no vairāk 
nekā 23 valstīm.

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Latvija piedalās Digitālajā samitā
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

jektam ir līdz 10 000 eiro, taču, lai to 
saņemtu, nepieciešams arī remigranta 
personiskais ieguldījums saimniecis-
kās darbības īstenošanā vai uzsākša-
nā, proti, jānodrošina piesaistītās in-
vestīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc 
projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligāto iemak-
su (VSAOI) maksājumi. Minimālais 
piesaistīto investīciju apmērs ir 50% 
apmērā no projekta iesniegumā pie-
prasītā atbalsta finansējuma. Piemē-
ram, remigrācijas atbalsta pasākuma 
dalībnieks pieprasa 10 000 eiro, pro-
jekts ir jānodrošina ar piesaistītājām 
investīcijām vismaz 50% apmērā no 
10 000 eiro, t.i., vismaz 5 000 eiro.

Konkursam kvalificējas tie remig-
ranti un potenciālie remigranti, kas 

ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs gadus 
un savu uzturēšanās adresi ārvalstīs 
fiksējuši Iedzīvotāju reģistrā. Infor-
mācija par pieteikšanos finansējuma 
saņemšanai tiks publicēta plānošanas 
reģionu mājaslapās, kā arī mājaslapā 
www.paps.lv – sadaļā Atbalsts uz-
ņēmējdarbībai. Pieteikšanās termiņš 
konkursam – 2019. gada 4. oktobris.

Pērn kopējais interesentu skaits 
par finansiālu atbalstu saimnieciskās 
darbības uzsākšanai vai attīstībai visos 
piecos plānošanas reģionos pārsniedza 
170. Pavisam tika iesniegti 17 projek-
tu iesniegumi, savukārt, atbalstīti tika 
9 projektu iesniegumi. Lielā starpība 
starp sākotnējo projektu interesi un 
iesniegto projektu skaitu 2018. gadā 
bija saistāma ar atbalsta pretendentu 
neatbilstību vienam no pamatkritēri-
jiem – lielākā daļa no pretendentiem, 
lai arī ilgstoši jau dzīvo ārvalstīs, nebi-
ja izdeklarējušies no Latvijas.

Atbalsts saimnieciskās darbības 
īstenošanai sniegs praktisku palīdzību 
emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģi-
menēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam 
iespējas un ir gatavi to darīt. Šī brīža 
demogrāfiskās situācija un iedzīvotāju 
skaita prognozes liecina, ka nepiecieša-
mi tādi reģionālās attīstības pasākumi, 
kas veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugu-
mu reģionos. Viens no risinājumiem ir 
remigrācijas veicināšana. Atbalsts saim-
nieciskās darbības īstenošanai sniegs 
praktisku palīdzību emigrējušiem iedzī-
votājiem, viņu ģimenēm, kuri vēlas at-
griezties, redz tam iespējas un ir gatavi 
to darīt. Konkurss tiek īstenots, pama-
tojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 
7. augusta noteikumiem Nr. 496 Remig-
rācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, 
novērtēšanas un finansēšanas kārtība.

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Remigrantu saimnieciskās...
Turpinājums no 6. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 19. sept., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) visu dienu un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 19. sept., plkst. 10.30 no 
ALB nama izbraukums uz Port River 
Dolphin Cruise. Cena par pusdienām, 
kuģīti un autobusu $30. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 12. sept.
Sestdien, 21. sept., plkst. 11.00 Tā-
lavas Lielajā zālē Adelaides latviešu 
skolas gadskārtējais sarīkojums. Šo-
gad skolā ir folkloras gads. Mācību 
programmā īpaša uzmanība tiek pie-
vērsta latvisko svētku svinēšanai un 
tradīcijām. Vai zināt, kas ir jādara Me-
teņos, vai ar ko svarīga ir Miķeļdiena? 
Nāciet uz sarīkojumu, bērni cītīgi ga-
tavojas, lai Jums to visu parādītu. Pēc 
sarīkojuma būs saviesīgā daļa ar garšī-
gu zupu, kafiju, kūkām un loteriju. Pa-
pildus informācija:  adelaidesskola@
gmail.com vai pie skolas pārzines Dai-
las Mohr (0403012419). Skola būs ļoti 
pateicīga par ziedojumiem.
Svētdien, 22. sept., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Pulcēsimies, 
draudzēsimies un uzspēlēsim novusu!
Ceturtdien, 26. sept., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) visu dienu un ēdīsim pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5.
Sestdien, 28. sept., plkst. 10.00 Lat-
viešu namā TĀLAVA Dienvidaustrā-
lijas atklātās meistarsacīkstes novusā; 
vienspēles, plkst. 10.00; dalības maksa 
$20. Abās dienās notiks trīs setu spē-
les.
Sestdien, 28. sept., plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kurss: 
Skaidrīte Agoulevitchs demonstrēs 
saldās un sāļās klimpas. Dalības mak-
sa $5. Visi laipni aicināti.
Svētdien, 29. sept., plkst. 9.00 Latvie-
šu namā TĀLAVA Dienvidaustrālijas 
atklātās meistarsacīkstes novusā; du-
bultspēles, plkst. 9.00; dalības maksa 
$15.. Meistarsacīkšu pusdienas; dalī-
bas maksa $15. Abās dienās notiks trīs 
setu spēles.
Svētdien, 29. sept., plkst. 14.00 Tā-
lavas Mazajā zālē Akadēmiskā vie-
nība Atāls aicina piedalīties Latvijas 
Universitātes 100 gadu atceres aktā. 
Akadēmisko runu teiks Ilze Thomas 

B.A. (Hons.) Dip.Ed – Kā latviešiem 
deva uzvārdus. Visi laipni aicināti. Ie-
eja pret ziedojumiem. Sekos atspirdzi-
nājumi un uzkodas.
Trešdien, 2. okt., plkst. 19.00 DLOA 
sēde.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 22. sept., plkst. 11.00 Pa-
teicības dievkalpojums ar dievgaldu. 
Draudzes jubilejas dievkalpojums; pēc 
dievkalpojums baznīcas zālē draudzes 
jubilejas pusdienas.
Svētdien, 6. okt., plkst. 11.00 17. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 21. sept., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ilze Švarca – Dzintars 
un Rotas – ilustrēts stāstījums par ro-
tām latviešu kultūrā un vēsturē – Ilze 
Švarca ir skolotāja un rotkale, un dari-
na rotas, ņemot iedvesmu no latviešu 
etnogrāfiskajām un arheoloģiskajām 
rotām, kuras redzamas: www.vasara.
com.au. Ilze runās angliski, lai pie-
vilktu jaunāko paaudzi, bet jautāju-
mus atbildēs arī latviski. Maksa $5; 
kafija un kūka $5.
Sestdien, 28. sept., plkst. 12.00 Rum-
my / zolītes / latviešu Scrabble pēc-
pusdiena Latviešu namā; maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 21. sept., plkst. 15.00 Aus-
triešu klubā, Mawson kopīgi tiks svi-
nētas Kanberas Latviešu biedrības 
70 un Sprigulīša 65 gadu darbošanās 
atceres. Gaidīsim viesus arī no citām 
pilsētām. Pusdienas un vakariņas būs 
pērkamas austriešu klubā. Svinēšana 
līdz vēlam vakaram. Ieeja $20 pieau-
gušajiem. Atceres atzīmēsim no plkst. 
15.00 līdz plkst. 17.00. Piedalīsies tau-
tas deju kopas no Melburnas un Sidne-
jas, kā arī Kanberas Sprigulītis. Plkst. 
18.00 sekos bufē stila vakariņas – $25 
naudā (bērniem zem 11 gadiem brīvas) 
un danču vakars līdz plkst. 23.00. Uz 
vakariņām lūdzam pieteikties līdz 14. 
sept.: Inta Skrīveris tālr. 0412 723 869 
inta_skriveris_new@iinet.net.au
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 21. sept., plkst. 11.00 Vana-
džu pilnsapulce DV mītnē.
Sestdien, 21. sept., plkst. 12.00 DV 
Melburnas nodaļas pilnsapulce DV 
mītnē.
Sestdien, 21. sept., plkst. 16.00 Latvi-
jas Universitātes Gada svētki Latviešu 
namā. Kārļa Kasparsona Akadēmiskā 
runa LATVIJAS AUGSTSKOLAS DI-
BINĀŠANA kopš 1923. g. pazīstama 
kā Latvijas Universitāte. Muzikālais 
priekšnesums – vīru koris Veseris. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $15.
Svētdien, 22. sept., plkst. 14.15 Gra-
žinas Pranauskas grāmatas Soviet 
Fairytales atvēršana Lietuviešu namā, 
44 Errol St., North Melbourne. Runās 
Prof. Mark Edele un Prof. Enza Gan-
dolfo. Uzstāsies Melburnas Gruzīnu 
koris un Liliana Braumberger.
Piektdien, 27. sept., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 5. okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Svētdien, 6. okt., plkst. 14.30 Pēte-
ra Ciemīša gleznu izstādes atklāšana 
Linton and Kay Gallery, Mandoon Es-
tate, 10 Harris Road, Caversham.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Sestdien, 21. sept., plkst. 11.00 – 16.30 
Sydney Language Festival 2019 The 
State Library of New South Wales. 
Bezmaksas biļetes eventbrite.com.au.
Sestdien, 28. sept., plkst. 15.00 Lat-
vijas Universitātes dibināšanas atcere 
Latviešu namā. Studenšu Korporācijas 
kopa Sidnejā un Korporāciju kopa Sid-
nejā laipni lūdz visus piedalīties. Pēc 
akta, saviesīgs brīdis ar atspirdzināju-
miem.
Sestdien, 5. okt., plkst. 10.00 DV 
namā DV Sidnejas nodaļas gadskārtē-
jā pilnsapulce. Visi biedri un ieintere-
sētie laipni ielūgti apmeklēt pilnsapul-
ci un sekojošās pusdienas.
Sestdien, 5. okt., plkst. 12.00 DV 
namā pusdienas un draudzības pēc-
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2004. Latvijā tika novērota neliela ze-
mestrīce, kuras epicentrs atradās Kaļi-
ņingradas apgabalā.

22. septembris
Māris, Maigurs, Mārica
Baltu vienības diena

1944. Otrais pasaules karš: Sarkanar-
mija ieņēma Tallinu.
1945. gleznotājs Ivars Heinrihsons.
1951. aktrise Regīna Razuma.
1957. sabiedrisks darbinieks, laikrak-
sta Latvietis korespondents Latvijā 
Uldis Brūns.
1974. vijolniece Kremerata Baltica 
koncertmeistere Eva Bindere.

23. septembris
Vanda, Venija, Veneranda
1884. luterāņu mācītājs, LR izglītības 
ministrs (1934.g. 18.maijs – 1935.g. 
10.jūl.) Ludvigs Ernests Adamovi-
čs. Izsūtīts 1941.g. 14.jūnijā, nošauts 
Usoļ laga soda nometnē 1943.g. 19.aug.
1914. filmu producents Valfrīds Lēmanis.
1944. Latvijas Kara muzeja direktore 
(kopš 1990. g.) Aija Fleija.  ■

Datumi
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2019. gada 18. septembrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 16. septembrī.
€1 = 1,60540 AUD
€1 = 0,88510 GBP

€1 = 1,73240 NZD
€1 = 1,10310 USD

pusdiena.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 22. sept., plkst. 11.00 Pļau-
jas svētku dievkalpojums. Pēc dievkal-
pojuma Pļaujas svētku sarīkojums.
Svētdien, 29. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 6. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 29. sept., plkst. 9.30 diev-
kalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 3. okt., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A. Visi mīļi aicināti.

Anglijā
Sestdien, 21. sept., plkst. 14.30 Lon-
donā, Londonas Igauņu namā (Es-
tonian House, 18 Chepstow Villas, 
W11 2RB, United Kingdom) Latvijas 
universitātes 100. gada svētki. Aka-
dēmisko runu teiks rakstniece un stu-
denšu korporācijas Dzintra goda filis-
tre Māra Zālīte. Piedalīsies Londonas 
Latviešu koris. Pēc oficiālās daļas visi 
aicināti pakavēties pie glāzes vīna ar 
uzkodām. Ieeja par ziedojumiem. Lū-
dzam katram individuāli pieteikties 
līdz 14. sept. Tuvāka informācija: fil! 
Rūta Abakuka, dzintra – abakuks@
ntlworld.com, tālr. 07786221835.

ASV
Piektdien, 20. sept., Rīgas Doma 
meiteņu koris TIARA piedalās unikālā 
projektā WOMEN WARRIORS: THE 
VOICES OF CHANGE Lincoln Cen-
ter, New York City.

Beļģijā
Ceturtdien, 19. sept., plkst. 19.00 Bri-
seles II Eiropas skolā, Avenue Oscar 
Jespers 75, 1200 Brussels, XXVI Vis-
pārējo Dziesmu svētku un XVI Deju 
svētku muzikāli dramatiskais uzve-
dums Vilkam tāda dvēselīt’. Andra 
Sējāna un Reiņa Sējāna mūzika, Ingas 
Cipes librets; solisti: Roberta Kum-
sāre, Eremijs Sējāns, Andris Sējāns; 
dzied un dejo Knīpas un knauķi.

Nīderlandē
Sestdien, 21. sept., plkst. 15.00 Fac-
torium Podiumkunsten Tilburgā, 
Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg, 
XXVI Vispārējo Dziesmu svētku un 
XVI Deju svētku muzikāli dramatis-
kais uzvedums Vilkam tāda dvēselīt’. 

Andra Sējāna un Reiņa Sējāna mūzi-
ka, Ingas Cipes librets; solisti: Roberta 
Kumsāre, Eremijs Sējāns, Andris Sē-
jāns; dzied un dejo Knīpas un knauķi.

Vācijā
Svētdien, 22. sept., plkst. 15.00 Mins-
teres Latviešu centrā, Salzmannstras-
se 152, 48159 Munster, XXVI Vis-
pārējo Dziesmu svētku un XVI Deju 
svētku muzikāli dramatiskais uzve-
dums Vilkam tāda dvēselīt’. Andra 
Sējāna un Reiņa Sējāna mūzika, Ingas 
Cipes librets; solisti: Roberta Kum-
sāre, Eremijs Sējāns, Andris Sējāns; 
dzied un dejo Knīpas un knauķi.
Svētdien, 29. sept., plkst. 10.30 LCM, 
Salzmannstr. 152, 48159 Münster. 
Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš. Para-
lēli dievkalpojumam svētdienskoliņa 
bērniem ar Dinu. Pēc dievkalpojuma 
kafija ar līdzi atnestajiem našķiem. 
Gaidīsim jūs – lielus un mazus – kuplā 
skaitā!

Zviedrijā
Svētdien, 22. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Somu baznīcā, Stokholmā. 
15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.

Latvijā
Trešdien, 18. sept., plkst. 10.30 kus-
tība Lielā talka ielūdz uz Pasaules 
talkas ieskandināšanu pie Māras dīķa 
Rīgā (Mārupes ielas pusē, pie bērnu 
rotaļu laukuma).
Ceturtdien, 19. sept., plkst. 9.30 Lat-
vijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa 
bulvārī 19, Rīgā notiks starptautiska 
konference Pēckara bruņotā preto-
šanās Baltijas valstīs un Polijā: Cīņa 
par brīvību. Konferenci rīko Latvijas 
Okupācijas muzejs, Polijas vēstniecība 
Latvijā, Igaunijas vēstniecība Latvijā, 
Lietuvas vēstniecība Latvijā, LU Lat-
vijas vēstures institūts un valsts pētī-
jumu programma Latvijas mantojums 
un nākotnes izaicinājumi valsts ilgt-
spējai.
Piektdien, 20. sept. – 22. sept., sadar-
bībā ar Jūrmalas domi Dzintaru kon-
certzālē ceturto gadu notiks Starptau-
tiskais Baltijas jūras koru konkurss. 
Šogad par Grand Prix ieguvēja titulu 
sacentīsies deviņi kori no septiņām 
valstīm. Ieeja visos pasākumos – BEZ 
MAKSAS. Uz Noslēguma koncertu 
vietu skaits ierobežots, tāpēc pirms 
pasākuma laicīgi jāizņem bezmaksas 
ieejas kartes Dzintaru koncertzāles 
kasē. http://www.balticchoir.com/
Sestdien, 21. sept., plkst. 12.00 Ces-
vaines vidusskolas simtgades salido-
jums.
Sestdien, 21. sept., plkst. 18.00 Lie-
pājas koncertzālē Lielais dzintars ar 
patiesi vērienīgu notikumu Liepājas 
Simfoniskais orķestris (LSO) tā galve-
nā diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā 
atklās savu 139. koncertsezonu. LSO 
sezonas atklāšanas koncertā skanēs 
grandiozā Gustava Mālera Otrā simfo-
nija, kuras atskaņošanai nepieciešams 
paplašināts orķestra sastāvs – tie būs 

130 orķestra mūziķi (uz un aiz skatu-
ves, lai panāktu telpisku efektu!), arī 
koris, ērģeles un divu sieviešu balsu 
solo. Koncertā piedalīsies arī Lietuvas 
Valsts simfoniskais orķestris un Kau-
ņas Valsts koris, vokālās solo partijas 
izpildīs dziedātājas ar spožu starptau-
tisko karjeru –  Vācijā rezidējošais an-
gļu kontralts Klaudija Hakla un mūsu 
dīva soprāns Maija Kovaļevska.
Sestdien, 21. sept., plkst. 19.30 Baltu 
vienības dienas pasākums Tukuma 
pilskalnā.
Svētdien, 22. sept., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
(bez kafijas galda) Metodistu baznīcā, 
Akas ielā 13, Rīgā.
Ceturtdien, 26. sept., Latvijas Nacio-
nālajā operā jauniestudējuma pirmiz-
rādi piedzīvos Imanta Kalniņa opera 
Spēlēju, dancoju ar Imanta Ziedoņa 
libretu. Jauniestudējumu veido mu-
zikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš 
Ozoliņš, diriģents Andris Veismanis, 
režisore Laura Groza-Ķibere, sceno-
grāfs Miķelis Fišers, kostīmu māksli-
niece Kristīne Pasternaka, dramaturgs 
Evarts Melnalksnis, kustību režisors 
Rūdolfs Gediņš, video mākslinieks 
-8 un gaismu mākslinieks Oskars 
Pauliņš. Tota lomā – Andris Ludvigs, 
Raimonds Bramanis vai Juris Jope, 
Leldes tēlu atveidos Marlēna Keine, 
Jūlija Vasiļjeva vai Viktorija Pakalnie-
ce, Trejgalvja lomā – Jānis Apeinis vai 
Armands Siliņš.
Piektdien, 27. sept., plkst. 18.00 Rī-
gas Sv. Pētera baznīcā ar koncertu Zie-
meļu klasika uzstāsies Asarūmas pil-
sētas koris no Zviedrijas. Pateicoties 
labdaru atbalstam, ieeja koncertos būs 
bez maksas. Koncerta apmeklējumam 
Rīgā lūgums iepriekš saņemt bezmak-
sas ielūgumus jebkurā Biļešu paradī-
zes tirdzniecības vietā.
Piektdien, 27. sept., plkst. 19.00 Lie-
lajā ģildē kamerorķestris Sinfonietta 
Rīga aizsāk savu 14. koncertsezonu.
Sestdien, 28. sept., plkst. 18.00 Jel-
gavas Sv. Annas baznīcā ar koncertu 
Ziemeļu klasika uzstāsies Asarūmas 
pilsētas koris no Zviedrijas. Pateico-
ties labdaru atbalstam, ieeja koncertos 
būs bez maksas. Koncerta apmeklē-
jumam Rīgā lūgums iepriekš saņemt 
bezmaksas ielūgumus jebkurā Biļešu 
paradīzes tirdzniecības vietā.
Piektdien, 4. okt., plkst. 19.00 Liepā-
jas koncertzālē Lielais dzintars Liepā-
jas Simfoniskais orķestris koncertēs ar 
pianistu Vestardu Šimku, kopā atska-
ņojot Rahmaņinova Trešo klavierkon-
certu. Koncerta programmā arī Kārļa 
Lāča Latviju simfonijas pasaules pir-
matskaņojums.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


